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PREFACE
The conference, organized by Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, was successfully
and efficiently realized with our valuable participants in Ankara, Kızılcahamam
between 18-20 October 2019. 4. of all I would like to thank you for showing interest.
IMSTEC 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, IMSTEC 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 BC
TECH. and other sponsors of IMSTEC'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 IMSTEC'19
in order to share their knowledge. With the wishes to see you all at the next
International Symposium…

CHAIRMAN OF IMSTEC’19
Prof.Dr. Bülent KURT
Assoc. Prof. Dr. Cemal ÇARBOĞA
Assoc. Prof. Dr. Zahide BAYER ÖZTÜRK

HONORABLE CHAIRS

ORGANIZING COMMITTEE

Prof.Dr.Mazhar BAĞLI-Rector

Prof.Dr.Bülent BOSTAN

CHAIRMEN of IMSTEC

Assoc.Prof. Dr.Bilal DEMİREL

Prof.Dr.Bülent KURT

Assoc. Prof. Dr. Mücahit SÜTÇÜ

Assoc. Prof. Dr. Bülent AKTAŞ

Assoc.Prof. Dr. Cemal ÇARBOĞA

Assist. Prof. Dr. Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ

Assoc. Prof. Dr. Zahide BAYER ÖZTÜRK

INVITED SPEAKERS

Dr. Babachenko Oleksandr I.
UKRAINE

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
TURKEY

Prof. Dr. Igor Alex Vakulenko
UKRAINE

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK
TURKEY

Prof. Dr. Abdollah Esmaeili
THAILAND

Scientific Committee
Prof.Dr.Adem BAKKALOĞLU-Yildiz Techinical University
Prof.Dr.Adem KURT-Gazi University
Prof.Dr.Adnan ÇALIK-Süleyman Demirel 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.A. Kneissl-Montanuniversitat Leoben
Prof.Dr.Anthony D. ROLLETT-Carnegie Mellon University
Prof.Dr.Aslıhan KARATEPE-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.Barbara ALBERT Technische Universität Darmstadt,
Germany
Prof.Dr.Bayram DEVİREN-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.B. Wielage-TU Chemnitz
Prof.Dr.Behçet GÜLENÇ-Gazi University
Prof.Dr.Bilge DEMİR-Karabük University
Prof.Dr.Burhanettin İNEM-Gazi University
Prof.Dr.Bülent BOSTAN-Gazi University
Prof.Dr.Can HAŞİMOĞLU-Sakarya University
Prof.Dr.Carl D. Lundin-The University of Tennessee Knoxville
Prof.Dr.Cemil ÇETİNKAYA-Gazi University
Prof.Dr.C.-K. Kim-KUT Cheonan
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.E. Hornbogen- Ruhr-Universitat Bochum
Prof.Dr.Emil Mihailow- Universty of Chemical and Technology
Prof.Dr.Eyüp Sabri KAYALI-Istanbul Techinical University
Prof.Dr.E. Pernicka- Eberhard-Karls- University
Prof.Dr Fatma KARİPCİN-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.G.Liu-Peking University
Prof.Dr.G.Schneider-Hochschule Aalen
Prof.Dr.Hakan ATEŞ-Gazi University

Prof.Dr.H. Park-KUT, Cheonan
Prof.Dr.H.-H. Uchida- Tokai University, Hiratsuka
Prof.Dr.Halil ARIK-Gazi University
Prof.Dr.Halis ÇELİK-Fırat University
Prof.Dr.Hayrettin AHLATÇI-Karabük University
Prof.Dr.Hüseyin ÇİMENOĞLU-Istanbul Techinical University
Prof.Dr.Hüseyin TURHAN-Bitlis Eren University
Prof.Dr.Iván Enrique Campos Silva-Instituto Politécnico Nacional
Prof.Dr.Irinei RADOMIR- Transilvania University of Brasov
Prof.Dr.J. Mayer- RWTH Aachen
Prof.Dr.Jahan Rasty-Texas Tech University
Prof.Dr.Jay Khodadadi, Auburn University, USA
Prof.Dr.Jingkun XU, Technology Normal University / CHINA
Prof.Dr.Joao MASCARENHAS- Ulusal Enerji ve Jeoloji Laboratuvarı (PORTEKİZ)
Prof.Dr.Juan Carlos Martinez-ANTON, Complutense University of Madrid / SPAIN
Prof.Dr.Juan Mario GARCIA de MARIA, University of Madrid, SPAIN
Prof.Dr.Julian ANTONIAC- University Politehnica of Bucharest, Romania
Prof.Dr.Karl Ulrich KAINER- Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany
Prof.Dr.K.W. Chau, Hong Kong Polytechnic University, HONG KONG
Prof.Dr.Khasan S. Karimov, GIK Institute, Pakistan
Prof.Dr.Kiyotaka Matsuura-Hokkaido University
Prof.Dr.Kemal ALDAŞ-Aksaray University
Prof.Dr.A. Kneissl-Montanuniversitat Leoben
Prof.Dr.Kristiina Oksman-Luleå University of Technology, Sweden
Prof.Dr.Leszek Wojnar- Cracow University of Technology
Prof.Dr.Mehmet EROĞLU-Fırat University
Prof.Dr.M.Goken-Friedrich- Alexander University
Prof.Dr.M. Hasnaoui, University Cadi Ayyad, MOROCCO
Prof.Dr.M. Pohl, Ruhr-Universitat Bochum
Prof.Dr.Mahdi Mahfouf-Sheffield University
Prof.Dr.Majid Pouranvari- Sharif University of Technology-Iran
Prof.Dr.Majumdar J. Datta, Indian Institute of Tehcnology Kharagpur, INDIA
Prof.Dr.Messaoud Saıdanı, Conventry University, UK

Prof.Dr.Mohamed Bououdına, Univeristy of Bahrain / KINGDOM OF BAHRAIN
Prof.Dr.Marco Antonio Schiavon, Universidade Federal de São João Del Rei / BRAZIL
Prof.Dr.Mehmet ŞİMŞİR-Cumhuriyet University
Prof.Dr.Murat CİNİVİZ-Selçuk University
Prof. Dr.Mustafa BOZ-Karabük University
Prof.Dr.Muzaffer ZEREN-Kocaeli University
Prof.Dr.Najib Laraqi, University Paris Ouest LTIE-GTE, FRANCE
Prof.Dr.Nic BARCZA- MINTEK, South Africa
Prof.Dr.Nourah AL Senany, King Abdulaziz University / SAUDI ARABIA
Prof.Dr.İbrahim EROL-Afyon Kocatepe University
Prof.Dr.Nuran AY-Anadolu University
Prof.Dr.Onuralp YÜCEL-İstanbul Teknik University
Prof.Dr.P.D. Portella-BAM, Berlin
Prof.Dr.P. A. Dearnley-University of Leeds
Prof.Dr R S Beniwal-NISCAIR (CSIR), New Delhi(INDIA)
Prof.Dr.Ramazan ÇITAK-Gazi University
Prof.Dr.Ramazan YILMAZ-Sakarya University
Prof.Dr.Ramazan KAÇAR-Karabük University
Prof.Dr.Richard HOOD- University of Birmingham
Prof.Dr.Ridha Ben Yedder, Université de Québec, CANADA
Prof.Dr.R.Vasant KUMAR University of Cambridge, United Kingdom
Prof.Dr.Sakin ZEYTİN-Sakarya University
Prof.Dr. Salem Seifeddine-Jönköping University, Sweden
Prof.Dr.Serdar SALMAN-Marmara University
Prof. Dr.Süleyman GÜNDÜZ-Karabük University
Prof.Dr.Temel SAVAŞKAN-Karadeniz Technical University
Prof.Dr. Tilak Dias-Nottingham Trent University UK
Prof. S. Vasudevan-CSIR Central Electrochemical Research Institute, INDIA
Prof.Dr.Virgil GEAMAN- Transilvania University of Brasov
Prof.Dr.Vítor António Ferreira da Costa, Universidade de Aveiro, PORTUGAL
Prof.Dr.Wazirzada Aslam Farooq, King Saud University / SAUDI ARABIA
Prof.Dr.Weite Wu, National Chung Hsing University, TAIWAN
Prof.Dr.Sezen AKSÖZ-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.Yannis F.Missirlis- University of Patras
Prof.Dr.Yavuz SUN -Karabük University
Prof.Dr.Yu Bo, China University of Petroleum, P. R. CHINA
Prof.Dr.Yusuf ÖZÇATALBAŞ-Gazi University
Prof.Dr.Zaıtsev, D. D., Moscow State University / RUSSIA
Assoc. Prof.Dr.Bülent AYDEMİR-TUBİTAK
Assoc. Prof.Dr.Bülent AKTAŞ-Harran University
Assoc. Prof.Dr. Cengiz BAĞCI-Hitit University
Assoc. Prof.Dr.Havva KAZDAL ZEYTİN-Tübitak Mam
Assoc. Prof.Dr.İlyas SOMUNKIRAN-Fırat University
Assoc. Prof.Dr.Mehmet KAYA - Adıyaman University
Assoc. Prof.Dr.Murat ESKİL-Aksaray Univesity
Assoc. Prof.Dr.Şeyma DEVİREN-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Assoc. Prof.Dr. Tülin ŞAHİN-Kocaeli University
Dr.A.Cahit KARAOĞLANLI-Bartın University
Dr.Ebubekir ATAN-İzmir Katip Çelebi University
Dr.Elif Eren GÜLTEKİN-Konya Selçuk University
Dr.Kubilay KARACİF-Hitit University
Dr.Soner BUYTOZ-Fırat University
Dr.Şenol Şahin-Kocaeli University
Dr.Tayfun FINDIK- Gazi University
Dr.Volkan KIRMACI-Bartın University

IMSTEC’19 PROGRAM
18 OCT. 2019-20 OCT. 2019
09:00-10:00
10:00-10:30
10:30 – 10:45
10:45-11:00
11:00 – 11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
12:00 – 13:00

REGISTRATION/KAYIT
COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI
OPENING CEROMONY/AÇILIŞ TÖRENİ
HALL CAMLICA 3/SALON ÇAMLICA 3
INVITED SPEAKER: Prof.Dr.Igor Alex Vakulenko
Сauses Of Structural Heterogeneıty Low-Carbon Sheet Steel And Its Elımınatıon

INVITED SPEAKER: Prof. Dr. Ramazan ÇITAK
Balistik Esaslı Tabakalı Hibrid Kompozit Malzemelerin Üretimi Ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi

INVITED SPEAKER: Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ
Tokamak Reaktörlerinde Plazma Duvar Etkileşmesi
INVITED SPEAKER: Prof. Dr. Abdollah Esmaeili
Nondestructive Testing (Ndt) In Ferromagnetic Materials

LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ

SESSION 1 / OTURUM 1
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Sun
HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1
NOTCH TYPE EFFECT ON THREE DIMENSIONAL SPACER FABRIC COMPOSITES
13:30-13:45
Sumeyye ERDEM, Mete Onur KAMAN
LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF ALUMINUM SANDWICH PLATES HAVING RUBBER CORE
13:45-14:00
Mustafa ALBAYRAK, Mete Onur KAMAN
DRY WEAR BEHAVIOUR OF MAO APPLIED AZ31 SHEET ALLOYS CONTAINING NEODYMIUM
14:00-14:15
Hayrettin AHLATCİ, İsmail Hakkı KARA, Yunus TUREN, Galal Amhmed Ali ELMENSOURI, Taher Ali Issa YOUSEF
THE EFFECT OF Al2O3 RATIO ON THE WEAR BEHAVIOR OF Al-Al2O3 COMPOSITE MATERIALS
PRODUCED BY HOT PRESSING PROCESS
14:15-14:30
Halil Arık
STEEL-COMPOSITE (Al-SiC) STRUCTURAL MATERIALS AND CHARACTERISATION OF ITS JOINED
INTERFACES
14:30-14:45
Halil Arık
GEO-COMPOSITES AND THEIR APPLICATIONS
14:45-15:00
Abdollah Esmaeili
ADHESION BEHAVIOR OF TISZ-REINFORCED HYDROXYAPATITE COATINGS ON MAGNESIUM
SUBSTRATE WITH TITANIUM INTERLAYER
15:00-15:15
Muhammet Karabaş
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Hayrettin AHLATCI
HALL CAMLICA 2/SALON ÇAMLICA 2
DARK
AND
ILLUMINATED
CURRENT-VOLTAGE
PROPERTIES
OF
Ag/ZnO/CdS/P-Si
HETEROJUNCTION
13:30-13:45
Yusuf Selim Ocak
DIRECT GROWN OF GRAPHITIC CARBON NITRIDE ON TITANIUM OXIDE NANOARRAY AND ITS
PHOTOELECTROCATALYTIC APPLICATION
13:45-14:00
Kemal Volkan ÖZDOKUR
PREPARATION, CHARACTERIZATION AND ENHANCED LIGHT HARVESTING PERFORMANCE OF
DYE SENSITIZED SOLAR CELL BASED TiO2 / ZnO NANOCOMPOSITES
14:00-14:15
Çiğdem Eden ,Zeynep Demir, Burcu Bozkurt Çırak, Yaşar Erdoğan, Bülent Çağlar, Sibel Morkoç Karadeniz, Tuba
Solakyıldırım, Ali Ercan Ekinci, K.Volkan Özdokur,Çağrı Çırak
EFFECT OF Na2CO3 ADDITION ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF TiO2 NANOTUBE
ARRAYS
14:15-14:30
Burcu BOZKURT ÇIRAK
CHARACTERIZATION AND DYE SENSITIZED SOLAR CELL PERFORMANCE OF TiO2 / ZnO
NANOCOMPOSITE STRUCTURES SYNTHESIZED AT DIFFERENT REACTION TIME
14:30-14:45
Burcu Bozkurt Çırak, Çiğdem Eden , Zeynep Demir, , Yaşar Erdoğan, Merve Kaymakçı, Bülent Çağlar, Sibel Morkoç
Karadeniz, Tuba Solakyıldırım, Ali Ercan Ekinci , K.Volkan Özdokur, Çağrı Çırak
EFFECT OF PRECURSOR MOLARITY ON THE STRUCTURAL, OPTICAL AND ELECTRICAL
CHARACTERISTICS ON ZnO THIN FILMS BY SPRAY PNEUMATIC TECHNIQUE WITH ORGANIC
14:45-15:00
SOLAR HEATER
Yacine AOUN, Said BENRAMACHE, Boubaker BENHAOUA
SYNTHESIS OF THERMORESPONSIVE POLYMER WITH TUNABLE PROPERTIES USING PLASMA
ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION
15:00-15:15
Mehmet Gürsoy
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
HALL CAMLICA 3/SALON ÇAMLICA3
SPRINGBACK INVESTIGATION WITH USING TWO DIFFERENT RADIUS IN U SHAPE SHEET METAL
PARTS
13:30-13:45
Tuğçe Turan Abi, Ahmet Yılmaz, Selçuk Kervancı
ALÜMİNYUM DAMPER YAN PANELLERİN GEÇME KİLİT SİSTEMİ İLE TASARIM OPTİMİZASYONU
13:45-14:00
Görkem Özçelik,Murat Konar
MEDIUM-HIGH AA 6XXX STRENGTH SERIES SEAMLESS PIPE PROFILE PRODUCTION WITH
EXTRUSION TECHNIQUE
14:00-14:15
Osman Halil Celik, Mehmet Bugra Guner, Mert Altay,Gorkem Ozcelik

1
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OPTICAL BAND GAP VARIATION BY THE ADDITION OF DOPANT ELEMENTS INTO ZnO
NANOSTRUCTURED THIN FILMS
15:50-16:05
Gökhan Algün
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT ROLLING SPEEDS ON THE ROLLING ABILITY OF
MAGNESIUM
16:05-16:20
Harun ÇUĞ, Shokrı Saleh M. KHALIFA
THE EFFECT OF BIO-RESIN CONTENT ON THE TENSILE PROPERTIES OF JUTE FABRIC
REINFORCED EPOXY COMPOSITES
16:20-16:35
Semih Ozkur, Hande Sezgin, Ipek Yalcin Enis
THEORETICAL BAND STRUCTURE AND ELASTIC PROPERTIES OF TERNARY NITRIDE GaNCa3
16:35-16:50
M. Evecen, Y. Ö. Çiftci
TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF TiAlZrN AND TIALCrNBN FILMS AT HIGH TEMPERATURE
16:50-17:05
Yaşar SERT, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
THEORETICAL STUDY OF THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF MoO3
17:05-17:20
M. Evecen, Y. Ö. Çiftci

17:20-17:35

TWIP ÇELİĞİNDE ISIL İŞLEM SICAKLIĞININ DAYANIM ÜZERİNE ETKİSİ
Fatih HAYAT, Şahlı BAŞKURT, Harun ÇUĞ

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Khangardash ASGAROV
HALL HALİC 2/ SALON HALİÇ 2
WEAR BEHAVIOR OF TiAlZrN COATING FILMS AT VACUUM CONDITIONS
15:35-15:50
Yaşar SERT, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU
MECHANICAL BEHAVIOURS OF AI/AI2O3/B4C HYBRID COMPOSITES PRODUCED BY POWDER
METALLURGY METHOD
15:50-16:05
Turker Turkoglu, Sare Celik
BAKIR BERILYUM ALAŞIMLARINDA HOMOJENIZASYON İŞLEMİNİN TANE BOYUTU VE BETA
16:05-16:20
FAZINA ETKİSİ
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Aleattin Kulaklı, Fikri Erdem Şeşen, Talip Çitrak, Tuba Özeren
THE EFFECT OF NANOPARTICULAR SHAPE OF Al2O3/WATER NANOFLUID ON EVACUATED TUBE
SOLAR COLLECTOR EFFICIENCY
Hüseyin KAYA, Mohanad Alkasem
DEVELOPMENT A FATIGUE MODEL WITH PLANE BENDING STRESS AND TENSILE STRESS FOR
RESISTANCE SPOT WELDED JOINT OF DUAL PHASE STEELS
16:35-16:50
Mustafa Göktaş, Muhammed ELİTAŞ, Bilge Demir
INVESTIGATION
OF
ZINC
DOPED
HYDROXYAPATITE
COATING
PRODUCED
BY
ELECTRODEPOSITION METHOD
16:50-17:05
Eren Yılmaz
CHARACTERIZATION OF Ti-HA BIOCOMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY
17:05-17:20
Görkem Kahraman, Eren Yılmaz, Fehim Fındık
MOLDABILITY ANALYSIS ON PLASTIC INJECTION PART FOR DIFFERENT PRODUCTION
PARAMETERS
17:20-17:35
Cansu Cemaloğullarından, Tülin Şahin
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Bülent AYDEMİR
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
IMSTEC&ICBOR
EFFECTS OF B4C/TiB2/SiC ON ABRASION RESISTANCE AND HARDNESS OF NON-STICK PTFE
COATINGS
15:35-15:50
Kübra KAYA, Oğuzhan ÇİMEN
BORIDING OF TITANIUM GR2 AND GR5 ALLOYS
15:50-16:05
Lutuf ERTÜRK, Burhan SELÇUK
SYNTHESIS OF POLYMERIC BASED HIGH-STRENGTH COMPOSITE NANOFIBERS CONTAINING
BORON NITRIDE VIA ELECTROSPINNING TECHNIQUE
16:05-16:20
Hazal Gergeroglu, Caglar Ozer, Neslihan Sakar
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF 2024 ALLOY FOAM MATERIALS USING BORON
PRODUCT
16:20-16:35
Nese OZTURK KORPE, Seda KIREMITCI, Dilek DUR, Ibrahim CELIKYUREK
PRODUCTION AND STRUCTURAL-MECHANICAL CHARACTERIZATION OF ATZ/TiB2 COMPOSITES
16:35-16:50
Arife Yurdakul, Ercan Şener, Osman Balcı , Hilmi Yurdakul
INVESTIGATION OF NEUTRON RADIATION SHIELDING CAPABILITY OF THE BORON ADDED
BARITE CONCRETE SAMPLES
16:50-17:05
K. BAYRAK, E. KAM
BEHAVIOR OF CHITOSAN IN BORIC ACID SOLUTION (ICBOR)
17:05-17:20
Fatih KAYA ve Ahmet ÖZER
INVESTIGATION OF SHORT-TERM CREEP PROPERTIES OF BORON ADDITIVE IN POLYPROPYLENE
HOMOPOLYMER (ICBOR)
17:20-17:35
Tülin ŞAHİN, Burak Samet ELMAS, Bülent AYDEMİR
THERMAL PROPERTIES OF MILLED COLEMANITE AND DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE
BORON FILLED POLYPROPYLENE MATERIAL (ICBOR)
17:35-17:50
Yunus Bostan ,Tülin Şahin

16:20-16:35

19 OCT 2019-19 EKİM 2019
SESSION 3 / OTURUM 3
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol PEHLİVAN
HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1
EFFECT OF EXTRUDER STUDIES ON COMBUSTION IN THE PRODUCTION OF HALOGEN-FREE,
FLAME RETARDANT POLYMER MATRIX COMPOSITE PRODUCTION
08:45-09:00
Sümeyya YILDIRIM, Bilal DEMİREL
OPTICAL GROUND WIRE USED IN TRANSMISSION LINES
09:00-09:15
Şeref TOKMAK, Esra BENLİCE, Murat GÜREK
CHARACTERIZATION OF TUNGSTEN CARBIDE DIE USED IN REDUCTION OF STEEL WIRES
09:15-09:30
Ömür BOZKURT, Esra BENLİCE, Sümeyya YILDIRIM, Mehmet Fatih KAYA
VAPOR DEPOSITION OF SUPERHYDROPHOBIC POLYMERIC THIN FILMS
09:30-09:45
Büşra Şimşek, Ezgi Yenice, Mustafa Karaman
PREPARATION OF HIGHLY REACTIVE NANOSCALE ZERO VALENT IRON DOPPED FLYING POPLAR
POLLEN COTTON FOR DECOLORIZATION OF METHYLENE BLUE AND METHYL VIOLET
09:45-10:00
Şerife Parlayıcı, Erol Pehlivan
SYNTHESIS OF HYDROPHOBIC NANO CALCIUM CARBONATE
10:00-10:15
Aycan ALTUN, Betül KELEK, Mislina ÇAKAR, Fatma Nur ÖZER, Osman Nuri ŞARA
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Murat ATEŞ
HALL CAMLICA 2 / SALON ÇAMLICA 2
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT RECOVERY EFFICIENCY USED IN AIR HANDLING UNITS
08:45-09:00
Metin KAYA, Murat KORKMAZ
COMPARISON OF UNCERTAINTY ANALYSIS BETWEEN DATA RECEIVED BY PLC CONTROL AND
VALUES READ IN PSKOMETRY DIAGRAM AT AIR HANDLING UNIT
09:00-09:15
Murat KORKMAZ, Metin KAYA
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF VARIABLE AIR FLOW(VAV) OF AIR HANDLING UNIT IN
DIFFERENT AIR FLOWS
09:15-09:30
Murat KORKMAZ, Metin KAYA
RECOMMENDATION OF A NEW DEVICE FOR CALCULATION OF NON-PLANNING AREAS
09:30-09:45
Emrah AYDEMİR, Ferhat TOSLAK Mahmut SARI, and Yılmaz ALTUN
SYMMETRIC SUPERCAPACITOR DEVICE FABRICATION AND THEIR REAL CIRCUIT EVALUATIONS
09:45-10:00
Murat Ates, Haydar Ozkan, Selin Aktas, Ozge Kuzgun
SUPERCAPACITOR APPLICATIONS
10:00-10:15
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Murat Ates
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Erol KAM
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HOT-PRESSED ALCUNIFECR-TIC
COMPOSITES
08:45-09:00
Fatimah Ridha Abbood AL SUDANI, Mehmet AKKAŞ
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AlCuNiFeCr-Wc COMPOSITE MATERIALS
PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD
09:00-09:15
Fatimah Ridha Abbood AL SUDANI, Mehmet AKKAŞ
INVESTIGATION OF FRACTURE TOUGHNESS OF GRAPHENE NANO-PARTICLE ADDED CARBON
FIBER REINFORCED EPOXY COMPOSITES
09:15-09:30
Tolga TOPKAYA
INVESTIGATION OF STRENGTH AND FATIGUE BEHAVIOR OF HONEYCOMB SANDWICH
COMPOSITES AFTER LOW-VELOCITY IMPACT
09:30-09:45
Tolga TOPKAYA, Murat Yavuz SOLMAZ
DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF IRON BLAST FURNACE SLAG REINFORCED AL MATRIX
COMPOSITE
09:45-10:00
Azmi ERDOĞAN
THREAT OF INTERACTION OF HEAVY METALS WITH PLASTIC PELLETS IN MARINE
ENVIRONMENT
10:00-10:15
Nilüfer VURAL
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Ali GÜRSEL
HALL HALIC 2/ SALON HALİÇ 2
WEAR BEHAVIOR OF COMPOSITE MATERIALS PRODUCED IN DIFFERENT MIXING RATIOS
08:45-09:00
Aydın Güneş, Emin Salur, Abdullah Aslan, Hayrettin Düzcükoğlu, Ömer Sinan Şahin
TEMPERATURE CHANGE OF CONTACT AREA DURING WEAR OF COMPOSITE MATERIALS
OBTAINED FROM WASTE METAL CHIPS
09:00-09:15
Aydın Güneş, Abdullah Aslan, Emin Salur, Hayrettin Düzcükoğlu, Ömer Sinan Şahin
INVESTIGATION WEAR OF TRAIN BRAKE DISC AND PADS AT CONSTANT SPEED
09:15-09:30
Tuğrul Soyusinmez, Oğuzcan Güzelipek , Tolga Palanduz, Gökçe Akkuş
ADHESION MECHANISM AND FAILURE MODES IN ADHESIVELY BONDED JOINTS
09:30-09:45
Ali Gursel, Ahmad Azmin Mohamad, Muhammad Firdaus Mohd Nazeri
DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF ZIRCONIA DOPED WITH CeO2
09:45-10:00
Bülent Aktaş, Rahime Şerbetçi
H2 STORAGE CAPABILITY ON BORON NITRIDE NANOTUBE FUNCTIONALIZED WITH DOPING OF
Au, Mg AND Ti
10:00-10:15
Mikail Aslan
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Volkan KIRMACI
HALL CAMLICA 4 / SALON ÇAMLICA 4
DİZEL VE BİODİZEL/DİZEL KARIŞIMLI YAKITLARIN SEGMAN YÜZEY YAPISI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
08:45-09:00
İlker Temizer ve Ömer Cihan
STATIC STRESS AND DEFORMATION ANALYSIS OF A CONNECTING ROD BY USING ANSYS
09:00-09:15
Mehmet Bulut, Ömer Cihan
INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE IN-CYLINDER PRESSURE OF A DI DIESEL ENGINE
FUELED WITH CANOLA OIL METHYL ESTER-DIESEL FUEL BLENDS
09:15-09:30
Ömer Cihan, İlker Temizer
INVESTIGATION OF NATURAL FREQUENCY USING ANSYS IN A CONNECTING ROD
09:30-09:45
Ömer Cihan, Mehmet Bulut
INVESTIGATION OF PRODUCTION PARAMETERS OF BIOCOMPATIBLE MATERIALS BY POWDER
METALLURGY
09:45-10:00
Harun ÇUĞ , Mohamed ERHAIMA EMAHMED, Hangardas ASKEROV
BİR DİZEL MOTORDA YANMA ODASI ELEMANLARIN SERAMİK MALZEME İLE KAPLANMASININ
YANMAYA OLAN ETKİSİ
10:00-10:15
Ömer Cihan, İlker Temizer, Mustafa Güven GÖK, Muhammet KARABAŞ
KÜLTÜR GEZİSİ (45 KİŞİLİK SINIRLI SAYI) & CULTURAL TRAVEL (45 NUMBER LIMITED)
10:00-12:00
(Kayit Masasindan İsim Yazdirabilirsiniz.) - (You Can Print A Name From The Registration Desk.)
10:15-10:45
COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI
SESSION 4 / OTURUM 4
Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc. Prof. Dr. Bülent AKTAŞ
HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1
EFFICIENCY COMPARISON OF COMBUSTION SYSTEMS USED IN INDUSTRIAL FURNACES
10:45-10:55
Ömür Bozkurt, Mehmet Fatih Kaya
SYSTEM DESIGN FOR CLEANING SOAP RESIDUES ON WIRE SURFACE
10:55-11:05
Esra BENLİCE , Ömür BOZKURT, Murat GÜREK
SYSTEM DESIGN AND MECHANICAL PROPERTIES FOR RECOVERY OF WASTE POWDER SOAP USED
IN WIRE DRAWING PROCESS
11:05-11:15
Esra BENLİCE , Eyyup GERÇEKCİOĞLU
YÜKSEK PERFORMANSLI TAŞIT GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
11:15-11:25
Ahmet Yıldırım, Selçuk Karagöz, Ali Rıza Yıldız
EDDWIZ KOLAY KALIP TASARIM SİHİRBAZI İLE ETKİN TASARIM

11:25-11:35
11:35-11:45

Zeynep Begüm Kurt, Mustafa Necmi Yıldız
PILOT SCALE SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER SYSTEM CONTROL AND MODELLING:
COMPARISON OF EXPERIMENTAL DATA WITH SIMULATION PROGRAMS
Enver BAYDIR, Murat BORAN and Ömür ARAS
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Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Levent URTEKİN
HALL CAMLICA 2 / SALON ÇAMLICA 2
TITANIUM INJECTION MOLDING FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS: A RHEOLOGICAL STUDY
10:45-10:55
Levent Urtekin, Kadir Gök
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ELBOW PIPES WİTH Ti6Al4V AND Mg AZ91 ON EROSİON
CORROSION BY FINITE ELEMENT ANALYSIS
10:55-11:05
Levent Urtekin, H. Deniz Ada, Kadir Gök
PREPARATION OF SODIUM CARBOXYMETHLY CELLULOSE HYDROGEL FOR CONTROLLED
RELEASE OF MANGANESE MICRONUTRIENT
11:05-11:15
Gülen Oytun AKALIN , Mehlika PULAT
DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOYS PRODUCED BY
TRADITIONAL AND COLD PRESSURE CASTING
11:15-11:25
Recep ARSLAN, Levent URTEKİN
Co2 LAZER DESTEKLİ NİTRÜRLENMİŞ Ti-6Al-V4 ALAŞIMININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
11:25-11:35
Şeyhmus AYDIN, Levent URTEKİN
THERMOMECHANICAL PROCESSING OF HIGH TENSILE STEELS
11:35-11:45
Burcu Gülen, Celal Erkal Kahraman,Hakan Erçay,Tuncay Dikici
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Sinan AKSÖZ
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
SUPERALLOYS: SUPERALLOY METALLURGY, NICKEL BASED SUPER ALLOYS, MECHANICAL
PROPERTIES
10:45-10:55
Hüseyin Duran, Dervis Ozkan, Abdullah Cahit Karaoglanli
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 55TiO2-Cr2O3 COATING ON BRAKING PERFORMANCE
10:55-11:05
İbrahim MUTLU, Bekir GÜNEY, Onur Can ÜNAL, Ömer KARTAL

11:05-11:15

BORIDING OF PREALLOYED NITI ALLOY PRODUCED BY P/M METHOD
Sinan AKSÖZ, Bülent BOSTAN, Yavuz KAPLAN

BORIDING OF HIGH SPEED STEEL TOOL MATERIAL WITH DIFFERENT COBALT RATIOS
Yavuz KAPLAN, Sinan AKSÖZ, Gültekin UZUN
HIGH CONTRAST SOLID STATE ELECTROCHROMIC DEVICES FABRICATED BY ELECTROSPINNING
11:25-11:35
Cigdem Dulgerbaki
ELECTROCHROMIC DEVICES BASED ON ELECTRODEPOSITED METAL OXIDE/CONDUCTING
POLYMER SYSTEMS
11:35-11:45
Cigdem Dulgerbaki
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra KURAMA
HALL HALİC 2/ SALON HALİÇ 2
USE OF MAGNETITE AS A COLORANT IN UNGLAZED CERAMIC BODIES
10:45-10:55
Murat ISPALARLI, Eda TAŞÇI,Hale YILDIZAY
IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF CERAMIC FLOOR TILES WITH BENTONITE
ADDITION
10:55-11:05
Murat ISPALARLI, Eda TAŞÇI
EFFECT OF COLEMANITE AND BORAX ON ARTISTIC EFFECTED FLOWING GLAZE PRODUCTION
11:05-11:15
Aslıhan AFACAN, Keriman PEKKAN
DETERMINATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT FRITS CONTAINING B2O3 AND PBO IN
TRADITIONAL ÇİNİ TILE GLAZES COLORED WITH CuO - B2O3 VE PBO İÇEREN FARKLI FİRİT
11:15-11:25
BİLEŞİMLERİNİN CuO İLE RENKLENDİRİLEN ÇİNİ SIRLARINDAKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Aslıhan AFACAN, Keriman PEKKAN
DETERMINATION OF THE SUITABILITY OF ORDU-UÇPINAR CLAY BASED ARTISTIC CERAMICS TO
DIFFERENT SHAPING METHODS
11:25-11:35
Suna Yılmaz, Keriman Pekkan
SERAMIK SAĞLIK GEREÇLERI ÜRETIMINDE PIŞIRME SÜRELERININ KISALTILMASINA BAĞLI
ENERJI TASARRUFU SAĞLAYAN KOMPOZISYONLARIN GELIŞTIRILMESI
11:35-11:45

11:15-11:25

Aslı Aydın Günbay, Nazım Kunduracı

Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Nizamettin KAHRAMAN
HALL CAMLICA 4 / SALON ÇAMLICA 4
HEALTH EFFECTS OF WELDİNG
10:45-10:55
Bekir GÜNEY
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF GAS METAL ARC
WELDED AA7075-T6 ALUMINIUM ALLOY PLATES
10:55-11:05
H. Tarık SERİNDAĞ, Gürel ÇAM

11:05-11:15
11:15-11:25
11:25-11:35

11:35-11:45

12:00 – 13:00

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES AFTER WELDING OF DISSIMILAR Cr-Mo STEELS
Bünyamin ÇİÇEK, Tuna AYDOĞMUŞ, Yavuz SUN
EXPERIMENTAL STUDY ON WELDING FORCES AND TEMPERATURE DURING THE DISSIMILAR
FRICTION STIR WELDING OF AA7075 AND AZ31B ALLOYS
Musa BİLGİN, Şener KARABULUT,Ahmet ÖZDEMİR
JOINING OF AISI2205 DUPLEX STAINLESS STEEL WITH P355GH PRESSURE VESSEL STEEL BY
SUBMERGED ARC WELDING AND NONDESTRUCTIVE TESTS OF THE WELD ZONE OF JOINTS
Hüseyin KÜÇÜKÖNER, Nizamettin KAHRAMAN

LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ
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SESSION 5 / OTURUM 5
Prof. Dr. Erol KAM
HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1
EFFECT OF UV IRRADIATION ON STORAGE OF RIVIERA OLIVE OIL IN GLASS BOTTLES COATED
WITH BNNSS/PVB MULTILAYER THIN FILM
13:00-13:15
Duygu Kuru, Alev Akpinar Borazan, Nuran Ay
A DOPING STRATEGY TO ENHANCE THE CATALYTIC PROPERTIES OF MOS2 IN HYDROGEN
EVOLUTION REACTION
13:15-13:30
Cihan Kuru
DETERMINATION OF OPTIMUM CONDITIONS ON DISSOLUTION OF THE MIXTURE OF
COLEMANITE AND ULEXITE MINERAL IN METHYL ALCOHOL USING TAGUCHI METHOD
13:30-13:45
Mehtap Ozekmekci, Mehmet Copur
FLUORESCENCE SENSING RESPONSE OF CYANIDE (CN─) IONS BY BENZOTHIAZOLE APPENDED
HETEROCALIXARENE SUPRAMOLECULAR MATERIAL
13:45-14:00
Erkan HALAY, Selahattin BOZKURT
THE EFFECT OF HUMİDİTY ON THE NO GAS SENSİNG PROPERTİES OF ZNO THIN FILM DOPİNG
WİTH DİFFERENT ELEMENTS
14:15-14:30
İlker Kara,Irmak Karaduman Er, Tugba Çorlu, Memet Ali Yıldırım, Aytunç Ateş, Selim Acar
THE STRUCTURAL, ELECTRONİC AND PHYSICAL PROPERTIES OF CATIONIC NHC-AG(II)
COMPLEX: A DFT STUDY
14:30-14:45
Goncagül SERDAROĞLU, Neslihan ŞAHİN
DEMONSTRATION OF A BETAVOLTAIC CELL WITH PROMETYUM (PM-147) RADIOISOTOPE
14:45-15:00
Erol KAM, Selim AYDIN
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Yavuz SUN
HALL CAMLICA 2 / SALON ÇAMLICA 2
LOW- LEVEL NO GAS DETECTION OF SnO2 AND Zn0.50Sn0.50O SENSORS
13:00-13:15
Irmak Karaduman Er,İlker Kara,Tugba Çorlu, Memet Ali Yıldırım, Aytunç Ateş,Selim Acar
DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY CONCENTRATIONS OF SOME FERTILIZERS USED
IN EASTERN ANATOLIA OF TURKEY
13:15-13:30
Gülçin BİLGİCİ CENGİZ
EVALUATION OF PROFICIENCY TEST RESULTS IN HARDNESS TEST OF PLASTIC MATERIAL
13:30-13:45
Nigâr ÖZEY, Mehtap HIDIROĞLU, Hüseyin KARABULUT
EFFECT OF ACORN POWDER ON FLUID AND DENSITY OF POLYSTYRENE AND
POLYOXYMETHYLENE
13:45-14:00
Yılmaz KISMET
VARIATION OF ORDER PARAMETER WITH TEMPERATURE FOR LIQUID CRYSTALS DOPED WITH
DYE AND NANOPARTICLE
14:15-14:30
Fatih Akkurt, Bilal Demirel
CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTISC OF FULLERENE DOPED LIQUID CRYSTALS
14:30-14:45
Fatih Akkurt, Bilal Demirel
PREPARATION OF ANTIBACTERIAL GLAZES WITH CALCIUM BORATE AND INVESTIGATION OF
IT’S ANTIBACTERIAL PROPERTIES (ICBOR)
14:45-15:00
Ebru Çıtak, Bilal Demirel, Gökçen Yuvalı Çelik, Fatih Akkurt
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
THE COMPARE OF ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSION PARAMETERS OF BIODIESEL
FUELS PRODUCED FROM SAFFLOWER OIL AND WASTE OIL
13:00-13:15
Murat Ciniviz, İlker Örs, Bahar Sayın Kul
DESIGN OF A NEW SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF Mg ALLOYS BY POWDER INJECTION
MOLDING METHOD
13:15-13:30
Bünyamin ÇİÇEK, Yavuz SUN, Yunus TÜREN, Hayrettin AHLATÇI
A
DFT
INVESTIGATION
ON
2-((3R)-3-ETHYL-2,3,4,9-TETRAHYDROSPIRO[CARBAZOLE-1,2'[1,3]DITHIOLAN]-2-YL)-1-(METHYL-AZANEYL)ETHAN-1-ONE
13:30-13:45
Goncagül SERDAROĞLU, Nesimi ULUDAĞ
THE ELECTRONIC AND SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF ULEINE: A COMPUTATIONAL STUDY
13:45-14:00
Goncagül SERDAROĞLU, Nesimi ULUDAĞ
ELECTROLYTE POWDER PRODUCTION IN NANO SIZE USED IN SOLID OXIDE FUEL CELL
Session Chairman /Oturum Başkanı:

14:15-14:30

Fatma Aydın Unal

USE OF ALUMINUM IN TUBULAR GOODS IN OIL INDUSTRY
Abdollah Esmaeili
EFFECTS OF MICROWAVE RADIATION ON OIL RECOVERY
14:45-15:00
Abdollah Esmaeili
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Murat ATEŞ
HALL CAMLICA 4 / SALON ÇAMLICA 4
INTERPRETATION OF VIBRATION SPECTRA AND ELECTRONIC PROPERTIES OF 4- (1,2,4OXADIAZOL-3-YL) -1,2,5-OXADIAZOL-3-AMINE MOLECULE DEPENDING ON MOLECULAR
13:00-13:15
GEOMETRY
Zühre ÇALIŞIR, Emine BABUR ŞAŞ, Ahmet ATAÇ, Mustafa KURT
MOLECULAR STRUCTURE PROPERTIES AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF 2-(4BROMOPHENYL)-5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOLE MOLECULE
13:15-13:30
Zühre ÇALIŞIR, Emine BABUR ŞAŞ, Ahmet ATAÇ, Mustafa KURT
INVESTIGATION OF THE OPTICAL BAND GAP AND REFRACTIVE INDEX OF THE 4-O3A ORGANIC
MATERIAL FOR THEORETICAL
13:30-13:45

14:30-14:45

13:45-14:00

Emine BABUR ŞAŞ
DETERMINATION OF EXCITED STATE ENERGIES OF ORGANIC MOLECULE USED IN
OLED
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Emine BABUR ŞAŞ, Mustafa KURT

14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00

THE NATURE OF RESONANCE AND HYPERCONJUGATION FOR 4-(4-NITROPHENYL)-3THIOSEMICARBAZIDERBAZIDE
M. Evecen, M. G. Kadhim, F. Kandemirli
SENSITIVE H2S GAS SENSOR BASED ON Cu, Sn, Ni-DOPED ZnO THIN FILMS ON PALLADIUM
INTERDIGITAL CONTACT BY SILAR METHOD
Tuğba Çorlu, Irmak Karaduman Er, Memet Ali Yıldırım, Selim Acar

ULTRA–SENSITIVE AND SELECTIVE COUMARIN–BASED FLUORESCENCE PROBE FOR
DETECTION OF COPPER (II) ION
Ibrahim Berk GUNAY, Ibrahim YILMAZ

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc. Prof. Dr. Zahide Bayer ÖZTÜRK
HALL HALİC 2 / SALON HALİÇ 2
NOVEL PRODUCTION PROCESS OF ADVANCED CERAMIC MATERIALS
13:00-13:15
Semra KURAMA
COST EFFECTIVE PRODUCTION OF NITRIDE BASED MATERIALS BY HIGH ENERGY BALL MILLING
13:15-13:30
Semra KURAMA, Haldun KURAMA
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT ELECTROLITE ADDITIVES AND GRAIN SIZE ON
THE STRENGTH OF SLIP
13:30-13:45
Erden Soner ERKILIÇ, Özgül KOCABAŞ, Elif GÜREL, B. Şölen AKDEMİR
IMPROVING THE DETERGENT RESISTANCE OF HARD PORCELAIN GLAZES BY CHANGING THE
ALKALI OXIDE AMOUNTS
13:45-14:00
Hanife Kadıoğlu, Kemal Karadal, Dilek Birben Şen
EFFECTS OF RED MUD ON PORTLAND-CEMENT CONCRETE
14:15-14:30
Tuna Aydın
15:00-15:20

COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI

SESSION 6 / OTURUM 6
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Bülent AYDEMİR

15:20-15:35
15:35-15:50
15:50-16:05
16:05-16:20
16:20-16:35
16:35-16:50
16:50-17:05

17:05-17:20

LIQUID PHASE SINTERING OF MMCP MATERIALS PRODUCED BY HOT PRESSING
Fatma Betül Özdoğan, Yusuf Özçatalbaş
HOT EXTRUSION OF LIQUID PHASE SINTERED MMCP MATERIALS
Fatma Betül Özdoğan, Yusuf Özçatalbaş
DETERMINING CROSSHEAD SPEED TO PROVIDE TEST SPEEDS DEFINED AS STRESS-RATE OR
STRAIN-RATE IN TENSILE TEST
Bülent AYDEMİR
INVESTIGATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF FILM OF PURE ZINC OXIDE FILMS
OBTAINED BY ULTRASONIC CHEMICAL SPRAYING TECHNIQUE
Salih KOSE
THE EFFECT OF TEMPERATURE CHANGE AND DYNAMIC ROAD LOADS ON DEFORMATION OF
POLYPROPYLENE FOOD STORAGE BOXES
Betül Gülçimen Çakan, Murat Reis, Ali Durmuş
ECO FRIENDLY BUILDING MATERIALS
Abdollah Esmaeili

A COMPARATIVE STUDY ON THIAZOLE DERIVATIVE: EXPERIMENTAL AND DENSITY
FUNCTIONAL THEORY (DFT) STUDIES
Abdurrahman KARAGOZ, Ibrahim YILMAZ
FLUORESCENT “TURN-OFF” SENSING OF TRACE CU(II) IONS IN ALCOHOLIC BEVERAGE
SAMPLES BASED ON 7,8-DIHYDROXY-3-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL)COUMARIN
MOLECULE
Gonul Akin, Ibrahim Yilmaz

Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof. Dr. Hayrettin AHLATCI

15:20-15:35
15:35-15:50
15:50-16:05
16:05-16:20
16:20-16:35
16:35-16:50
16:50-17:05
17:05-17:20

HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1

HALL CAMLICA 2 / SALON ÇAMLICA 2

AN INVESTIGATION OF THE CORROSION PROPERTIES OF Al-(10-50)Zn ALLOYS
Ali Paşa Hekimoğlu, Merve Çalış, Muhammed Said Ünal
CORROSION RESISTANCE OF LASER WELDED COMPOSITE COATINGS USING DIFFERENT NANO
REINFORCEMENTS
Hülya Durmuş, Samet Şen, Canser Gül
OXIDATION IN MCrAlY COATINGS
Kadir Mert Döleker, Abdullah Cahit Karaoğlanlı
EFFECT OF CUTTING SPEED AND FEED RATE ON CUTTING FORCE AND SURFACE ROUGHNESS OF
Al-12Si-0.1Sr ALLOY IN TURNING WITH CERMET CUTTING INSERTS
Şenol BAYRAKTAR, Ali Paşa HEKİMOĞLU, Merve ÇALIŞ
INVESTIGATION INTO CORROSION RESISTANCE OF HARDFACING COATINGS FORMED BY WIRES
WITH DIFFERENT CHEMICAL CONTENTS
Canser Gül, Hülya Durmuş, Nilay Çömez
THE EXAMINATION OF HOT CORROSION EFFECT ON 316L STAINLESS STEEL
Kadir Mert Döleker

MEKANIK KILITLEME YÖNTEMINDE (MLM) BAĞLANTI AÇISINA BAĞLI MIKROYAPININ
İNCELENMESI
Serdar MERCAN
EFFECT OF POST-ANNEALING TREATMENT ON THE PROPERTIES OF SNS THIN FILMS
M.A. Olgar

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Meryem EVECEN
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
EFFECT
HEAT
TREATMENT
ON
THE
STRUCTURAL
BEHAVIOUR
OF Cu-Zn-Al-Ni ALLOY
15:20-15:35
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15:35-15:50
15:50-16:05
16:05-16:20
16:20-16:35
16:35-16:50
16:50-17:05
17:05 – 17:20

E. Aldirmaz, M. Güler, E. Güler
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON KINETIC PROPERTIES OF Cu-Zn-Al-Ni ALLOY
E. Aldirmaz, M. Güler, E. Güler
COMPARISON OF CORROSIVE WEAR BEHAVIOR OF GLASS FIBER REINFORCED POLYMERS WITH
STEEL GRADES
Hayrettin AHLATCI, Canipek ALTAN, Emre DEMİRCİ, Nebiye YİRMİBEŞ, Şeyma Nur ÇAYIR
WHITE LAYER FORMATION DURING EDM CUTTING AND FATIGUE PERFORMANCE OF WC/Co
CERMET MATERIALS
M. Burak Toparli, Sezgin Yurtdaş, Cenk Kılıçaslan, Barış Tanrıkulu, Doğuş Zeren
BİR NİKEL BRONZUNUN KOROZYON DAYANIMINA ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
Aleattin Kulaklı, Fikri Erdem Şeşen, Talip Çitrak, Tuba Özeren
CHARACTERIZATION OF CrN COATING ON AISI O2 AND K390 STEELS BY PHYSICAL VAPOR DEPOSITION

Mehmet ŞİMŞİR
COMPARISION OF MECHANICAL PROPERTIES OF TiCN AND CRN HARD COATINGS ON DIN 1.2379
STEEL BY PVD METHOD
Mehmet ŞİMŞİR

ON THE SURFACE ROUGHNESS OF COLD FORGING DIES PRODUCED BY DIE-SINKER
EDM AFFECTING FATIGUE PERFORMANCE
M. Burak Toparli

Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
HALL CAMLICA 4 / SALON ÇAMLICA 4
CURCUMIN HAS LOWER IC50 VALUES AGAINST A549 LUNG CANCER CELLS
15:20-15:35
Sedat KAÇAR, Özlem TOMSUK, Varol ŞAHİNTÜRK
EVALUATION OF THE EFFECT OF SILYMARIN ON A549 LUNG CANCER CELLS BY CYTOTOXICITY
TESTS AND MICROSCOPIC EXAMINATION
15:35-15:50
Sedat KAÇAR, Özlem TOMSUK, Varol ŞAHİNTÜRK
INVESTIGATION OF CYTOTOXIC AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF CARVACROL ON HUMAN
LUNG CANCER CELL LINE
15:50-16:05
Özlem TOMSUK Sedat KAÇAR, Varol ŞAHİNTÜRK
VITAMIN D2 AND ITS ROLE IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER: A CYTOTOXICITY AND
MORPHOLOGY-BASED STUDY
16:05-16:20
Özlem TOMSUK, Sedat KAÇAR, Varol ŞAHİNTÜRK
THE IMPACT OF CURCUMIN AND CARVACROL CO-ADMINISTRATION ON HUMAN MESOTHELIOMA
CELLS
16:20-16:35
Sedat KAÇAR, Özlem TOMSUK, Varol ŞAHİNTÜRK
HOW DOES THE COMBINATION OF CARVACROL AND VITAMIN D INFLUENCE SPC212 CELL LINES?
16:35-16:50
Özlem TOMSUK, Sedat KAÇAR, Varol ŞAHİNTÜRK
HOW DOES THE COTREATMENT OF CURCUMIN AND SILYMARIN AFFECT SPC212 CELLS?
16:50-17:05
Sedat KAÇAR, Varol ŞAHİNTÜRK
COMBINATORIAL EFFECTS OF VITAMIN D AND SILYMARIN ON HUMAN MESOTHELIOMA CELL
LINE
17:05-17:20
Sedat KAÇAR, Varol ŞAHİNTÜRK

20 OCT 2019 - 20 EKİM 2019
SESSION 6 / OTURUM 6
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
HALL CAMLICA 1 / SALON ÇAMLICA 1
THE EFFECTS ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS OF BIOETHANOL/METHANOL
ADDITION IN GASOLINE
08:30-08:45
İlker Örs, Murat Ciniviz, Bahar Sayın Kul

08:45 – 09:00
09:00- 09:15
09:15 – 09:30
09:30-09:45
09:45 – 10:00
10:00-10:15

THE EFFECT OF CAPPING MATERIAL TYPE AND NUMBER OF CAPS ON COMPRESSIVE
STRENGTH AND ELASTIC MODULUS OF CONCRETE
Hasan BAYLAVLI, Eren GÖDEK
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SILANE-TERMINATED SILICONE CONTAINING
AEROGELS
Mustafa ÇAKIR, Boran BERBEROĞLU, Anıl SEVİM
INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND SYNTHESIS OF UV-CURABLE ORGANICINORGANIC HYBRID POLYMERS
Mustafa ÇAKIR, Boran BERBEROĞLU
MECHANICAL PROPERTIES OF EPOXY/PVB BLENDS BY SOLUTION CASTING
Mustafa ÇAKIR, Emre AKIN,Gökhan RENDA
AN INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERIC SANDWICH STRUCTURES
PRODUCED BY FUSED DEPOSITION MODELLING
B.Aslı ÖZKAN, Cihan Kaboğlu, Deniz Uzunsoy

A NEW TYPE OF PHOSPHOR MATERIAL FOR SOLID STATE LIGHTING: YB2+ DOPED
Si2N2O
Alparslan Ali BALTA, Arife YURDAKUL, Orkun TUNÇKAN, Servet TURAN, Hilmi YURDAKUL

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc. Prof. Dr. Bülent AKTAŞ
HALL CAMLICA 2 / SALON ÇAMLICA 2
CHARACTERIZATION AND SYNTHESIS OF UV-CURABLE HARD HYBRID COATINGS
08:30-08:45
Mustafa ÇAKIR, Rüya SOYSEVER,Şebnem CAMADANLI
PROPERTIES OF COPPER DOPED ZINC OXIDE FILMS GROWN BY SIMPLE CHEMICAL METHOD
08:45 – 09:00
Sibel MORKOÇ KARADENİZ
MICROSTRUCTURE INVESTIGATION OF AA6082/AA6005 JOINTED BY FSW
09:00- 09:15
Murat KONAR, Mehmet Buğra GÜNER,Ezgi Yağmur KESKİN
THE EFFECT OF CERIUM AND TWINS FRACTION ON CORROSION RESISTANCE OF AZ31-1CA SHEET
09:15 – 09:30
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ALLOYS
Hayrettin AHLATCİ, İsmail Hakkı KARA, Yunus TUREN, Taher Ali Issa YOUSEF
INVESTIGATION OF BORIC ACID ADDITIVE ON BORONIZNG OF AISI 1040 STEEL
Atilla Evcin, Burcu Kalyoncuoğlu, Metin Ozgul, Duygu Hurma

09:30-09:45

09:45 – 10:00
10:00 -10:15
10:15-10:30

CATHODIC PROTECTION AND ANTI-CORROSION TREATMENTS OF GALVANIC AND HIGH
TEMPERATURE CORROSION
Abdolah Esmaeili
GIDADA KALITE ANALIZI IÇIN ELEKTRO-OPTIK SENSÖR UYGULAMALARI
H.Yiğiter, M. Keskin, M.Çağrı Soylu

EFFECT OF MECHANIZATION ON PRODUCTIVITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF
ARMOX 500T ARMOR STEEL MAG WELDING
Esat KOSTAK, Mustafa ACARER

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Bülent AYDEMİR
HALL CAMLICA 3 / SALON ÇAMLICA 3
OPTIMIZATION OF GALLING PROBLEM IN SHEET PARTS WITH EXPERIMENTAL DESIGN
08:30-08:45
Tuğçe Şengünalp, Ali Doğruyol
INVESTIGATION OF WEIGHT AND PRODUCTION IMPROVEMENTS BY USING HIGH DAMPING FOAM
SEALANT ON VEHICLE SIDE DOOR STRUCTURE
08:45 – 09:00
Cengiz Alp Torçuk , Murat Korur
AN OPTIMIZATION STUDY TO REDUCE VEHICLE AERODYNAMIC DRAG WITH UNDER-VEHICLE
PANELS
09:00- 09:15
Özer Özdemir, Erhan Yaman
TRIZ YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜM GELİŞTİRME SÜRECİ
09:15 – 09:30
Gökhan BİLGE
PARAMETRIC DESIGN OF CURVED / FORMED PARTS THAT HAVE FLEXIBLE OR RIGID FEATURES
09:30-09:45
Ferhat SEZEN, Gökhan AKNAL
ANALYSIS OF TRUNK VOLUME MEASUREMENT METHODS IN THE AUTOMOTIVE SECTOR
09:45 – 10:00
Erhan YAMAN, Özer ÖZDEMİR
USING KEPNER-TREGOE METHOD AND SIX SIGMA TOOLS IN ROOT CAUSE ANALYSIS OF
LUBRICANT MARKS ON THE AESTHETIC SHEET METAL PARTS
10:00-10:15
Dinçer Bilgin, Ali Doğruyol
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Ömer ÇELİK
HALL CAMLICA 4 / SALON ÇAMLICA 4
ANN PREDICTION OF HIGH FREQUENCY PARAMETERS OF CAT 6A U/FTP DATA CABLE
08:30-08:45
Pelin Öztürk, Hafız Alisoy, Reşat Mutlu
PARAMETRIC EXAMINATION ANISOTROPIC ELECTRICAL RESISTANCE OF MIL COMPOSITES
08:45 – 09:00
Tuba YENER, Şuayb Çağrı YENER, Reşat MUTLU
CONSTANT CURRENT THERMAL DYNAMICS OF A ELECTRIC CURRENT ASSISTED SINTERING
SYSTEM
09:00- 09:15
Tuba YENER, Şuayb Çağrı YENER,Reşat MUTLU
ELECTRICAL PROPERTIES OF Ag/V2O5/N-SiC DEVICE
09:15 – 09:30
Ömer Çelik, Yusuf Selim Ocak
Mo/N-Si SCHOTTKY DIODES: TEMPERATURE DEPENDENCE OF ELECTRICAL PROPERTIES
09:30-09:45
Ömer Çelik, Yusuf Selim Ocak
SALT WATER DURABILITY OF BASALT/GNP/EPOXY NANOCOMPOSITES
09:45 – 10:00
Emine Feyza Şükür, Gürol Önal
MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PHENOL EPOXY COMPOSITES REINFORCED
WITH BORON NITRIDE
10:00-10:15
Emine Feyza SUKUR, Suheyla KOCAMAN, Sibel UYGUN

10:15-10:30
10:30-10:45

PRODUCING NANOCRYSTALLINE STAINLESS STEELS BY MECHANICAL ALLOYING AND
INVESTIGATING GRAIN SIZE STABILITY UPON ANNEALING
Hasan KOTAN
INDUSTRIAL SYMBIOSIS, A NEW HORIZON FOR MATERIALS SCIENCE: A STUDY FOR
NEVŞEHIR PROVINCE
Hayri TANRIVERDI, Alper ASLAN

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ
HALL HALİC 2 / SALON HALİÇ 2
DESIGN OF OUTPUT BUCK-BOOST CONVERTER FOR SOLAR INVERTER
08:30-08:45
Ayse Kocalmis Bilhan

08:45 – 09:00

ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE OF Li22Si5/CNT COMPOSITE ANODE IN LITHIUMION BATTERIES
Ersu LÖKÇÜ, Mustafa ANIK, Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ

09:00- 09:15
09:15 – 09:30
09:30-09:45
09:45 – 10:00

CHARACTERISTIC EFFECT OF TITANIUM ADDITION TO ALUMINUM
Damla Zeynep KATILMIŞ, Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT
BIOMONITORING OF SEASONAL VARIATION IN METAL LEVELS WITH MICROALGEA BIOFILMS IN
ERDEMLI DESTRICT IN MEDITERRANEAN
Sedat SÜRDEM, Mehmet DOĞAN
c-Si HIT / PEROVSKITE TANDEM SOLAR CELLS WITH IMPROVED STABILITY
Elif Damgacı, Ayşe Seyhan

EFFECT OF MANGANESE ADDITIVE ELEMENT ON Mg08Ti02Ni TERNARY HYDROGEN
STORAGE ALLOYS

10

10:00-10:15
10-15:10:30

Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ, Alanur BİNAL AYBAR, Işın AKAY ERDOĞAN, Mustafa ANIK
INVESTIGATION OF THE USABILITY OF FAN DUST WASTE IN IRON AND STEEL PRODUCTION
PLANT FOR CERAMIC GLAZE
Zahide Bayer ÖZTÜRK, Ahmet SARI
SPATIAL ANALYSIS OF WATER POLLUTION BY GEOGRAPHY INFORMATION SYTEMS (GIS) IN
TURKEY

Erkan KALIPCI

10:30-10:45

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UTILIZATION OF FLUE GAS DUST IN TRANSPARENT AND MATT CERAMIC GLAZE AS A COLORANT
Zahide BAYER ÖZTÜRK, Umut CAVLAK
POSTERS / POSTER BİLDİRİLER
18 OCT 2019-18 EKİM 2019
Presentation Times/Sunum Saati:13:30-15:30
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF ANTI-CORROSIVE POLYCERAMIC COATING FOR METAL
SURFACES
Pınar YOLCU, Oğuzhan ÇİMEN
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF SILICONE POLYESTER COATINGS TO OBTAIN COBWEB EFFECT
COOKWARES
Ezgi İPEK DİRİN, Oğuzhan ÇİMEN
THE RADIO-PROTECTIVE EFFECT OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER ON OXIDATIVE STRESS IN HEART
TISSUE OF RATS EXPOSED TO TOTAL HEAD IRRADIATION
Seyithan TAYSI, Elif DEMIR, Arzu YÜCEL,İrfan Veysel DÜZEN
RECRYSTALLIZATION IN Ti-6Al-4V TITANIUM ALLOY
Brahim Mehdi ,Nabil Kherrouba, Baya Alili, Riad Badji, Djamel Bradai
SOLAR PHOTO DEGRADATION OF METHYLENE BLUE IN AN AQUEOUS ENVIRONMENT
Ammouchi Nesrine, Otmani Amara
EVOLUTİON OF THE MECHANİCAL PROPERTİES OF HPC REİNFORCED WİTH HYBRİD STEEL FİBER
BOUTIBA Aldjia, CHAID Rabah, MOLEZ Laurent
PRESENT A NEW STRUCTURE OF DC REACTOR (DCR) BASED ON FAULT CURRENT LIMITER AND MAGNETIC
FIELDS INVESTIGATION OF DCR CORE UNDER DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
Kamran GHORBANYAN, Selim ACAR
STRUCTURE IMPROVMENT OF THE DC REACTOR (DCR) BASED ON FAULT CURRENT LIMITER BY USING
PERMANENT MAGNET IN CORE STRUCTURE (PDCR) AND MAGNETIC FIELDS INVESTIGATION OF PDCR CORE
UNDER DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
Kamran GHORBANYAN, Selim ACAR
TEM, X-RAYS AND MÖSSBAUER STUDIES OF NANOSTRUCTURED Fe50Ni25Al25 POWDERS
Amara Otmani, Chafika Nakib and Nasrine Ammouchi
TRANSPORT PROPERTIES IN UNIFORM SHEAR FLOW FOR DIATOMIC GASES AT LOW DENSITY. COMPARISON
BETWEEN KINETIC THEORY AND DIRECT SIMULATION MONTE CARLO.
Djamel OMEIRI,Fouzia ZEROUANA, Amina LAOUAR
USING SPS METHOD FOR PRODUCING AND CHARACTERIZATION OF ZrO2 REINFORCED BRASS MATRIX
COMPOSITE MATERIAL
Pelin Çağım TOKAT BİRGİN, Veli UZ, Remzi Gören
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF SiC REINFORCED BRASS MATRIX COMPOSITE MATERIAL BY SPS
METHOD
Pelin Çağım TOKAT BİRGİN, Veli UZ, Remzi Gören, Hediye Aydın, Hakan Gaşan, Kübra Gürcan
Presentation Times/Sunum Saati:15:30-17:30
CHARACTERIZATION OF RARE EARTH-SILICATE PELLETS FOR ENVIRONMENTAL BARRIER COATINGS
Özge Özçelik, Muhammet Karabaş, Yusuf Kayalı, Yılmaz Yalçın
VALURING BY RECYCLING OF POLYMERIC WASTE RECOVERED FROM ELECTRONIC AND ELECTRICAL
EQUIPMENT OUT OF ORDER
M. Mohellebi, F. Djeddi
COMPARATIVE STUDY OF THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE ABS POLYMER: INJECTION PRESS-3D
PRINTING
F. Djeddi, M. Mohellebi
IMPROVEMENT OF ELECTRICAL PROPERTIES WITH THE ADDITION OF SB TO BARIUM TITANATE CERAMICS
Hazal Gergeroglu, M. Faruk Ebeoglugil
BURST PRESSURE OF FILAMENT WOUND BASALT/EPOXY COMPOSITE PRESSURE VESSELS
Harun SEPET, Necmettin Tarakcioglu
CALCULATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN ROCKWELL HARDNESS TESTING AND NUMERICAL
APPLICATION
Bülent AYDEMİR
MICROWAVE ACTIVE SORBENT MATERIAL - BORAX AND SALTED PUMICE IN COAL COMBUSTION
Yıldırım Tosun
MICROWAVE HEATING FOR POLYMER, AGGREGATE AND ASPHALT MIXTURES WITH COAL SLIME
Yıldırım Tosun

INVESTIGATION OF MECHANICAL TESTS APPLIED TO STENTS
Bülent AYDEMİR, Şeyma SOYKAN
19 OCT 2019-19 EKİM 2019

IMSTEC / ICBOR
Presentation Times/Sunum Saati:08:50-12:30
1
2

SYNTHESIS OF CuO-ZnO CATALYST BY SPRAY PYROLYSIS METHOD FOR H2 PRODUCTION
Enver BAYDIR, Murat BORAN and Ömür ARAS
INFLUENCE OF THE INDIUM DOPING CONCENTRATION ON THE STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OF ZnO
Baktiyar Soltabayev, Irmak Karaduman Er, Memet Ali Yıldırım,Aytun Ateş, Selim Acara
DEVELOPMENT OF NEW CARBIDE-FREE BAINITIC STEEL GRADE FOR HOT-FORGED AUTOMOTIVE
APPLICATIONS
Emre ALAN, N. Başak DÜRGER, Caner GÜNEY, İ. İrfan AYHAN, Ersoy ERİŞİR
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR AND MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF COATING STEELS 304L
AND XC38
Sabrina MENDIL, Salem BOUDINAR, Abdelmalek MANSOURI, Mohamed MANSOURI
BIODEGRADATION OF THERMOOXIDIZED POLYPROPYLENE BAGS IN SEA AND RIVER WATERS
F.Djerada, K.K.Bentifour; S.Kaddourc, F.rezgui
GREEN ROOF SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL EFFECTS
Hüseyin CÜCE
THE RECOVERY OF Ag AND ITO FROM c-Si HETEROJUNCTION SOLAR CELLS
Elif Damgacı, Tolga Altan, Ayşe Seyhan
INFLUENCE OF W DOPING ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES, AND BAND GAP MODIFICATION ON
THE TITANIUM OXIDE NANO-POWDER
Jasvir Singh, Shivani Sharma, Sandeep Sharma, Ravi Chand Singh
MIMICKING THE SECONDARY SPHERE RESIDUES OF HPCD: A THEORETICAL STUDY
Muhammed Buyuktemiz, Yavuz Dede
NADİR TOPRAK ELEMENT İÇERİKLİ ELEKTROKATALİZÖRLER ÜZERİNDE ELEKTROKİMYASAL HİDROJEN
ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
Beliz Tarakçı, N. Alper TAPAN
SYNTHESIS OF NEW ARYLAZO DERIVATIVES OF ORTHO-CARBORANE (ICBOR)
A.V. Shmalko, M.Y. Stogniy, S.A. Anufriev and E.P. Andreichuk
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF BORON POLLUTION FROM INDUSTRIAL ACTIVITIES (ICBOR)
Hüseyin CÜCE

13
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.
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PRODUCTION AND INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE
PROPERTIES OF BALLISTIC LAYERED HYBRID COMPOSITE
MATERIALS
BALİSTİK AMAÇLI TABAKALI HİBRİD KOMPOZİT MALZEMELERİN
ÜRETİMİ VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
a

b

Ramazan Çıtaka, Burak Esenkayab, Halil Karakoçc

Gazi Üniversitesi, Metalürji ve Malz. Müh. Bölümü, Ankara, Türkiye, E-posta: citak@gazi.edu.tr
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yaygın olarak kullanılan Al - Si, Al - Mg ve Al - Cu
alaşımları Alüminyum matrisli kompozit malzemelerin
(AMKM) imalatında kullanılmaktadır [1]. Al matrisli
kompozit malzemeler sert seramik parçacıkları (B4C,
SiC, Al2O3, TiB2, TiC vb) ile takviye edilerek mekanik
özellikleri iyileştirilmektedir [2-4]. Sert seramik
parçacıkları ile takviye edilmiş alüminyum alaşımlı
matris kompozitler, spesifik mukavemet, spesifik
elastikiyet modülü ve aşınma direncindeki artış gibi
takviye edilmemiş alüminyum alaşımından daha iyi
mekanik özellikler göstermektedir [5].
Metal zırhlar arasında özellikle çelik, iyi mekanik
özellikleri nedeniyle çok geniş kullanım alanına sahiptir
ve halen kullanılmaktadır [6]. Günümüzde metallerin
diğer malzemelere göre nispeten yüksek yoğunluklu
kalması nedeniyle yerlerini çoğunlukla, metaller kadar
dayanıklı ancak daha hafif olan kompozit zırhlar
araştırılmaktadır [7].
Reihanian vd. Al–2 vol% Al2O3/SiC hibrid kompozit
malzemeleri haddeleme tekniği ile üreterek mikroyapı
özelliklerini karekterize etmişlerdir. Yeterince yüksek
haddeleme çevrimleri (sekiz döngü) dışında, mikroyapı
içerisinde
düzgün
bir
parçacık
dağılımı
gözlemlemişlerdir [8].
Murat Aydın vd. (2016), Yaptıkları çalışmada,
alüminyum ve silisyum karbür bileşenlerinden oluşan
fonksiyonel olarak derecelendirilmiş sandviç plakaların
(FGSP)
balistik
performansı
deneysel
olarak
incelenmişlerdir. Toz istifleme sıcak presleme yöntemi
ile üretilen FGSP'lerin balistik testlerini, 9mm
Parabellum mermileri kullanılarak gerçekleştirilmişlerdir.
Dört tip plaka, Al6061, metal açısından zengin bileşim
(n=0,1), doğrusal bileşim (n=1) ve seramik bileşimi
(n=10) üretmişler ve karşılaştırmışlardır. Balistik test
sonuçları, numune plakalarının hiçbirinin tam bir
penetrasyona
uğramadığını
gösterdi.
Her
bir
numunenin hasar ve deformasyon araştırmasıyla,
kalınlıktaki bileşim değişiminin balistik performansı
önemli ölçüde etkilediğini ortaya çıkarmışlardır [9].
Adam Kurzawa vd. (2018), Yaptıkları çalışmada, yeni
geliştirilen
alüminyum
matrisli
metal
seramik
kompozitlerin darbe dayanımını incelemek üzere
5,56×45mm kalibreli mermi ile atış yapmışlardır. Bu
amaçla Al2O3 parçacıkları ile güçlendirilmiş AC-44200
alaşımı temelli malzemeleri döküm yöntemi kullanılarak
üretmişlerdir. Balistik direnci, % 20 hacim ve % 40
hacimdeki Al2O3 partikülleri ve takviyesiz matris atış
malzemesi arasında karşılaştırmışlardır. Kompozit
malzemelerin atış numuneleri, atış sonrası parçalanma
oluşumu mekanizmasının açıklanması için kapsamlı
metalografik analizlere tabi tutulmuştur. Testler ve
analizler sonucunda, zırh koruma yapılarının yapımında
Al2O3 parçacıkları ile güçlendirilmiş alüminyum

Özet
Bu çalışmada Alumix231 esaslı B4C, SiC ve Al2O3
parçacık takviyeli tabakalı kompozit malzemeler sıcak
presleme tekniği ile üretilmişlerdir. Metal matrisli
kompozitlerin üretilmesinde iki katman kullanılmıştır.
Katmanın birisi Al matrisli % 50 B4C, SiC ve Al2O3
tabakadan oluşurken diğer katman Alumix231
alaşımıdır. Çalışmada matris malzemesi olarak ECKA
firması tarafından üretilen Alumix 231 (Al-Cu %2,5-Mg
%0,5–Si %14) tozları kullanıldı. Takviye elemanı olarak
ise %99,5 saflıkta B4C (<10µm), SiC (<8µm) ve Al2O3
(<12µm) tozları kullanıldı. Kompozit malzemelerin
takviyesiz tarafından seramik parçacık takviyeli tarafına
gelindikçe sertliklerde artış olduğu görüldü. Seramik
parçacık takviyeli tarafta B4C parçacıklarının tane
sınırlarında oluştuğu ve etraflarının boş kaldığı
gözlemlendi. SiC parçacıklarının matris yapı içerisinde
homojen bir dağılım sergilediği görüldü.
Anahtar kelimeler: Hibrid
Alumix231, B4C, Al2O3, SiC

kompozit

malzeme,

Abstract
In this study, Alumix231 based B4C, SiC and Al2O3
particle reinforced laminated composite materials were
produced by hot pressing technique. Two layers were
used in the production of metal matrix composites. One
layer is composed of 50% B4C, SiC and Al2O3 with Al
matrix and the other layer is Alumix231 alloy. In the
study, Alumix 231 (Al-Cu 2,5%-Mg 0,5% – Si 14%)
powders produced by ECKA were used as matrix
material. 994% purity B4C (<10µm), SiC (<8µm) and
Al2O3 (<12 99m) powders were used as reinforcement.
It was observed that the hardness increased as the
ceramic particle reinforced side of the composite
materials was not reinforced. On the ceramic particle
reinforced side, it was observed that the B4C particles
formed at the grain boundaries and remained empty.
SiC particles were found to exhibit a homogeneous
distribution within the matrix structure.
Keywords: Hybrid composite materials, Alumix231,
B4C, SiC, Al2O3

1. Giriş
Metal
matrisli
kompozit
malzemelerde
matris
malzemesi olarak alüminyum, bakır, titanyum ve
magnezyum kullanılmaktadır. Bu matris malzemeleri
içerisinde Al ve Al alaşımları en çok tercih edilen matris
malzemeleri arasında yer almaktadır. Endüstride
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kompozitlerin uygulama olanakları üzerinde sonuçlar Mikroyapı için kesilen numuneler bakalite sıcak gömme
çıkarmışlardır [10].
yapılarak kalıplandıktan sonra malzemelerin yüzeyleri
sırası ile 400, 600, 800, 1000 ve 1200 numaralı
Bu çalışmada sıcak presleme yöntemi ile Metal matrisli zımparalar ile sulu ortamda zımparalandı. Zımparalama
seramik
parçacık
takviyeli
tabakalı
kompozit sonrası üç farklı keçede 6, 3 ve 1 μm’lik elmas
malzemeler üretilmiştir. üretilen kompozit malzemelerin süspansiyon ile parlatma işlemleri gerçekleştirildi.
sertlik ve mikroyapı özellikleri araştırılmıştır.
Numunelerin dağlanması Alüminyum alaşımlarında en
çok tercih edilen Keller (1ml HF + 200 ml H2O) reaktifi
ile yapıldı. Dağlayıcıya daldırılan numune 15 saniye
süre ile dağlandı. Dağlama sonrası optik mikroskopta
2. . Materyal Metot
görüntü alınabilecek seviyeye gelen numunelerin
mikroyapı görüntüleri Leica DM4000M marka optik
2.1. Hibrid Kompozitlerin Üretimi
mikroskop ile alındı. Üretilen kompozit levhalarda
takviye malzemeleri (B4C, SiC ve Al2O3) ile ana
Alumix231 tozları ile ağılıkça %50 oranında B4C, SiC ve malzeme (Alumix231) arasındaki ara yüzey bağ
Al2O3 tozları ile homojen bir karışım elde etmek için 30 uyumunu görebilmek için JEOL JSM 6060LV marka
dakika boyunca Turbola T2 F tipi üç boyutlu toz taramalı elektron mikroskobu kullanıldı ve aynı cihazda
karıştırıcıda karıştırıldı. Takviyeli ve takviyesiz olmak EDS analizleri yapıldı.
üzere eşit iki katmanlı olan kompozit malzeme üretimi
Şekil 1’de gösterilmiştir. Sıcak presleme yapılmadan
önce tozlar soğuk olarak 50 MPa basınç altında tek
3. Deneysel Bulgular ve Tartışma
yönlü ön bir kuvvet ile preslendi. Daha sonra sıcak
o
presleme ünitesi çalıştırılarak dakikada 10 C ısıtma
3.1. MMK Lamine Malzemelerin Sertlik Değişimi
hızında kalıp sıcaklığı 550oC’ye getirildi. Kalıp sıcaklığı
o
550 C’ye geldiğinde 200 MPa basınç altında 30 dakika
Üretilen lamine kompozit malzemelerin kesit yönünde
boyunca sıcak presleme işlemi yapıldı. Balistik test için
eşit aralıklarla (3 mm) toplam 7 adet sertlik değeri
çapı 100 mm kalınlığı 25,4 mm olan Alumix ve Alümixalındı. Sertlik değerleri 3 farklı kesitten alınmış olup
seramik katmanlı sıcak presleme numuneleri üretildi.
ortalama değerleri hesaplandı. Kompozit malzemelerin
Üretilen bu kompozitlerin Brinel sertlik değerleri 2,5
takviyesiz tarafından seramik parçacık takviyeli tarafına
bilye çapı ve 31,25 kg yük uygulanarak belirlendi.
gelindikçe sertliklerde artış olduğu görüldü. Sertlik
artışlarına bakıldığında, geçiş bölgesinde bir sertlik
artışı olduğu gözlemlendi. Chao ve diğerleri yapmış
oldukları
çalışmada
B4C/AA2024
fonksiyonel
derecelendirilmiş kompozit malzemede takviye oranının
arttığı tarafta sertliğin arttığını görmüşlerdir [11].
Gözenek oranı yüksek olan B4C parçacık takviyeli
kompozitte sertlik daha düşük çıkarken gözenek oranı
en düşük olan Al2O3 parçacık takviyeli kompozitlerde
sertlik daha yüksek çıkmıştır.

Şekil 1. Sıcak presleme ile kompozit üretimi, (a) sıcak
presleme ünitesi, (b) preslenen blok numune oranları.

Şekil 2. (a) Kompozitlerin sertlik değişim grafiği, (b)
sertlik alınan bölgeler
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3.1. MMK Lamine Malzemelerin Mikro yapı Analizi
Seramik parçacık takviyeli tarafta Al2O3 parçacıklarının
oldukça fazla miktarda olduğu görüldü. Ayrıca ara geçiş
bölgesinde, Al2O3 parçacıkları ile Si parçacıklarının iç
içe geçtiği görüldü. Sıcak presleme esnasında yüksek
presleme
basıncından
dolayı
bazı
Al2O3
parçacıklarında çatlak oluşumlarının ve kırılmaların
meydana geldiği gözlemlendi.

Seramik parçacık takviyeli tarafta B4C parçacıklarının
tane sınırlarında oluştuğu ve etraflarının boş kaldığı
gözlemlendi. Koyu gri renkte olan B4C parçacıkları
gözenekli bir yapı meydana getirmiş ve ara geçiş
bölgesinde bir hat boyunca dizilmiştir. Ayrıca Alumix231
tarafına baktığımızda açık gri renkte olan Si
elementlerinin varlığı tespit edildi.

Şekil 5. (a) Alumix231/Al2O3 tabakalı kompozit
malzemenin SEM resmi, (b) (c) EDS analiz sonucu.

Şekil 3. (a) Alumix231/B4C tabakalı kompozit
malzemenin SEM resmi, (b) (c) EDS analiz sonucu.

4. Sonuçlar

SiC parçacıklarının matris yapı içerisinde homojen bir
dağılım sergilediği görüldü. Ayrıca SiC parçacıklar
matris yapı içerisinde gömülü olarak kaldığından
metalografik incelemeler için yapılan zımparalama ile
matris yapıdan ayrılmadığı anlaşıldı. Karışım tozlar
yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta preslenmesinden
dolayı, çoğunluklu olarak SiC parçacıklar Al alaşımı
içerisine gömüldü. Islatma probleminden dolayı bazı
yerlerde SiC parçacıkların etrafında boşluklar oluştu.

Yapılan çalışmada alumix 231 matrisli B4C, SiC ve
Al2O3 seramik parçacık takviyeli lamine kompozit
malzemeler sıcak presleme tekniği ile üretilmiştir.
Üretilen kompozitlerin sertlik ve mikroyapı özellikleri
incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin seramik parçacık
takviyeli olan tarafının sertlik değerleri takviyesiz olan
kısıma göre oldukça düşük çıkmıştır. Alumix231 alaşım
tarafından seramik parçacık olan tarafa doğru
ilerledikçe sertlikte oldukça yüksek artışlar meydana
gelmiştir. Alaşım tarafı ile takviyeli taraf arasında kalan
geçiş bölgesinde ise sertliğin ortalama değerler
arasında olduğu görülmüştür. Gözenek oranı yüksek
olan B4C parçacık takviyeli kompozitte sertlik daha
düşük çıkarken gözenek oranı en düşük olan Al2O3
parçacık takviyeli kompozitlerde sertlik daha yüksek
çıkmıştır. Seramik parçacık takviyeli tarafta B4C
parçacıklarının tane sınırlarında oluştuğu ve etraflarının
boş kaldığı gözlemlendi. SiC parçacıklarının matris yapı
içerisinde homojen bir dağılım sergilediği görüldü.
Seramik parçacık takviyeli tarafta Al2O3 parçacıklarının
oldukça fazla miktarda olduğu görüldü. Ayrıca ara geçiş
bölgesinde, Al2O3 parçacıkları ile Si parçacıklarının iç
içe geçtiği görüldü.
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TOKAMAK REAKTÖRLERİNDE PLAZAMA-DUVAR ETKİLEŞMESİ
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Özet

manyetik

Füzyon reaksiyonu ile enerji elde etmek amacıyla
tasarlanan TOKAMAK reaktörlerinde, nötronlar,
elektronlar, H ve He iyonları reaktörün Chamber ve
Divertor kısımlarında duvar ile etkileşerek erozyona
sebep olmaktadır. Bu durum reaktörün ömrünü
kısaltmaktadır. Bu çalışmada, H, D ve He iyonlarının
Tungsten(W),
Berilyum
(Be),
Grafit(C)
ve
Alüminyum(Al) ile etkileşimleri incelenerek gelen
parçacığın kinetik enerjisinin bir fonksiyonu olarak
püskürtme verimleri hesaplanmıştır. Hesaplamalarda
W‘den atom püskürtme veriminin çok düşük olduğu
görülmüştür.

alan

içerisine

hapsedilerek

zorlanmaktadır.

reaksiyona
Gerçekleşen
reaksiyonu

sonucu ortaya çıkan nötronlar yüksüz olduklarından
manyetik alan ortamından kolayca çıkarlar ve 14.1
MeV’luk kinetik enerji ile reaktör duvarlarına çarparak
ısınmasına sebep olurlar. Bu ısıdan yararlanılarak
elektrik enerjisi elde edilmektedir. Ancak TOKAMAK
reaktöründe henüz tam olarak çözülememiş birçok
problem mevcuttur. Bunlardan ilki ortaya çıkan bir
türbülans

nedeniyle

plazmanın

manyetik

alan

ortamının dışına çıkması ve reaktör duvarına çarparak

Abstract

erozyona sebep olmasıdır. İkincisi, füzyon reaksiyonu

In TOKAMAK reactors which are designed to generate
electricity, neutrons, electrons, H, D and He ions
cause erosion on reactor walls in chamber and
divertor parts. This effect shortens the life time of the
reactor. In this study the interactions of H, D and He
with W, B, C and Al have been investigated and the
sputtering yields have been calculated as a function of
the incident energy of projectile. The sputtering yields
from the W were found to be the low as compared to
the others.
Keywords: Fusion, plasma-wall interaction, sputtering
yields
*Bu çalışma 118F052 nolu TÜBİTAK -1001 projesi

sonucu serbest kalan çok sayıdaki nötronun reaktör
parçalarına çarparak bir süre sonra reaktör parçalarını
radyoaktif hale getirmesi ve bir biçimde ortadan
kaldırılması gereken tonlarca ağırlıkta tehlikeli bir
maddeyi ortaya çıkartmasıdır. Üçüncüsü, füzyon
için

TOKAMAK

rektöründe plazma sıcaklığının 100-200 Milyon Kelvin
aralığında ve iyon yoğunluğunun 1-2x1020 parçacık/m3
civarında

tutulması

gerekir.

Beşincisi,

reaksiyon

sonucunda ortaya çıkan He çekirdeklerinin ve fazla
ısının

tahliyesi

TOKAMAK

kapsamında gerçekleştirilmiştir.

gerçekleşmesi

reaksiyonunun

gerekir.

reaktörlerinde

Bütün

bu

çözülmesi

problemler
gereken

ve

üzerinde yoğun çaba sarf edilen problemlerdir. Bu
1.

Giriş

problemlerin

Mekanik ve termal özelliklerinden dolayı W, Be, C
ve Al, TOKAMAK reaktörlerinin chamber ve divertor
kısımlarında duvar malzemesi olarak kullanılmaktadır.
Füzyon

reaksiyonunu

gerçekleştirmek

amacıyla

tasarlanan TOKAMAK reaktöründe hidrojen izotopları
olan döteryum ve trityum’un ısıtılması sonucu elde
edilen plazma çok güçlü mıknatısların oluşturduğu

5

çözülmesi

için

yoğun

çalışmalar

yapılmaktadır [1-9].
Plazma-duvar etkileşmesi son yıllarda teorik
çalışmaların da konusu olmuştur [10,11]. Yapılan
çalışmalarda genellikle ab initio tekniği kullanılarak H
iyonları ve He’un tungsten ve grafit ile etkileşmesi
incelenmiştir. Çalışmalarda özellikle H’nin tungsten
yüzeyinde difüzyonu çalışılmış ve difüzyon katsayısı
belirlenmiştir. Ayrıca literatürde H ve He’un berilyum,
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grafit ve alüminyum ile etkileşmeleri üzerine herhangi

H, He ve D iyonlarının kinetik enerjisinin bir

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada H, He ve

fonksiyonu

D iyonlarının Be, C, W ve Al’ ile etkileşmesi incelenmiş

değerleri sırasıyla Şekil.1, 2 ve 3 de verilmiştir. 0-1000

ve iyonların hedef malzemeden atom püskürtme

eV enerji aralığında Be için püskürtme verimlerinin

verimleri hesaplanmıştır.

diğerlerine

göre

hesaplanan

düşük

olduğu

sputtering

görülmüştür.

uğraması olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir.

0,04
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yield
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Sonuçlar

Be

C

W

Al

0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

200

400

600

800

1000

1200

Kinetik Enerji (eV)

Şekil 1. H’ nin Be, Grafit, Tungsten ve Alüminyum yüzeylerinden atom püskürtme verimi
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Şekil 2. He’un Be, Grafit, Tungsten ve Alüminyum yüzeylerinden atom püskürtme verimi
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Şekil 3. D’un Be, Grafit, Tungsten ve Alüminyum yüzeylerinden atom püskürtme verimi

H, D ve He-duvar etkileşmesinde Tungsten’den atom püskürtme veriminin Be, Grafit ve Alüminyum’ a
göre daha düşük olduğu görülmüştür. Tungsten TOKAMAK reaktörlerinde Divertor kısmında (He ve fazla
ısının tahliye edildiği kısım) duvar malzemesi olarak kullanılmaktadır. Şekillerden bu izotopların
tungsten’den atom koparma olasılıkları çok düşük görünse de H ve He iyonlarının tungsten yüzeyinde
toplandıkları, hatta yüksek enerjili H iyonlarının Tungstenin içerisine nüfuz ettikleri difüzyona sebep
oldukları düşünülmektedir. Hidrojen’in tungsten içerisinde çözünürlüğü çok düşüktür ve tetrahedral çatlak
bölgelerini işkâl ederler. He atomları ise Be, W, C ve Al’un bu bölgelerine yerleştikleri gibi kendi
kendilerine de tutunma özellikleri (self traping) vardır.
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Abstract

In this research, the elaboration of ZnO thin films can be
focused on which was deposited and characterized up to
use this material. ZnO thin films were deposited by spray
pneumatic method, the deposition was performed at
substrate temperature of 400 °C using the organic solar
heater. The structural, optical and electrical properties of
ZnO thin films were obtaining at different concentration
molarities in the range of 0 to 0.2 mol.l-1.

Chemical spray pneumatic technique is utilized to deposit
zinc oxide thin films on glass substrates at 400 °C with
organic solar heater. The effect of precursor molarity on
the structural, optical and electrical characteristics on
ZnO has been studied. All ZnO thin film samples were
characterized by X-ray diffraction for crystalline structure,
UV–vis spectroscopy for optical analyses and four point
methods in the measured the electrical resistance. The
obtained ZnO thin films had a hexagonal wurtzite
structure with a strong (002) preferred orientation. The
maximum crystallite size of ZnO thin films was obtained
of deposit film with 0.1 mol.l-1. The average transmission
of deposits ZnO films were found decreases with
increasing precursor molarity. The band gap decreased
with increasing in the Urbach energy from to minimum
value is 3.03 eV elaborated by 0.15 mol.l-1. The sheet
resistance was deceased with concentration molarity up
to minimum value found in the thin film elaborated with
0.15 mol.l-1.

2.

In the experimentally, the Zinc acetate dihydrate
(Zn(CH3COO)2, 2H2O) was used to prepare the ZnO
solution, which is mixed in volume equal to water. The
ZnO solution molarity was used in this research are 0.05,
0.1, 0.015 and 0.2 mol.l-1, the mixture was stirred for 3
hours at room temperature. The final solution was placed
to heater at 70 °C, in this setup can be added drops of
HCl to the ZnO solution as a stabilized with heating. After
this setup the ZnO solution become transparency and
clear.
The resulting ZnO solution was placed to prepare the
ZnO thin films by spray pneumatic method, this technique
was used with organic solar heater, and it is prepared in
our laboratory. ZnO thin films were deposited on glass
substrate with the size of 10 cm × 2.5 cm × 0.1 cm, which
transforms the ZnO solution to a stream formed with
uniform and fine droplets of 30 µm average diameters.
The work was focused on the study the effect of
precursor molarity of ZnO thin films on structural, optical
and electrical properties.
The crystalline structure, optical property and electrical
resistance were characterized by X-ray diffraction (XRD),
spectrophotometer (UV, Lambda 35), and four points
methods, respectively.

Key words: ZnO; Thin films; Spray pneumatic;
Precursor molarity; Organic solar heater.
1.

Experimental

Introduction

In the past few years, the zinc oxide (ZnO) plays an
important role in the environment due to the highest
transparency and good electrical conductivity. It was
used as primary thin films in the fabrication of gas
sensing, which is has a long time before have a few date
in the application [1-4]. However, the ZnO have a good of
the most important binary II–VI semiconductor
compounds, it is used in various applications such as
light-emitting diodes (LEDs), and laser diodes, and
acoustic–optical
devices.
Among
the
II–VI
semiconductors, ZnO is an important optoelectronic
device material having a wide band gap (3.37 eV) and
large exciton binding energy (60 meV) [5–7].
ZnO is used as thin layers, which can be deposited in
several methods, including reactive evaporation [8],
magnetron sputtering technique [9], pulsed laser
deposition (PLD) [10], molecular beam epitaxy (MBE)
[11], sol-gel process [12], spray pyrolysis [13], chemical
vapor deposition, and electrochemical deposition [14].

3.

Results and discussion

Figure 1 show the evolution of the precursor molarity on
structure quality of ZnO thin films. The XRD spectrum of
ZnO thin films having a four diffraction peaks, it are
obtained at the diffraction angle of 31.7, 34.4, 36.1 and
47.6 degree, which are corresponded to (101), (002),
(101) and (102), respectively. These diffraction peaks are
corresponded to the hexagonal wurtzite structure. As can
seen, only the three first peaks having a higher intensities
and sharp of the large peak with good the full width at
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half-maximum, which the ZnO thin films exhibit
nanocrystalline in nature. The thin film prepared with 0.2
mol.ll- has a good structural crystallinity due to the high
peak intensity. However, in the plus information about the
crystalline structure, the texture coefficient TC(hkl) of
ZnO thin films can be calculated from the X–ray data of
the intensity peaks correspond to the (100), (002),
(101)and (102) using the well-known formula planes [15]:

TC (hkl) 

I (hkl) / I 0 (hkl)
N  I (hkl) / I 0 (hkl)

(1)

1

n

Figure 3 Variation of the crystallite size in ZnO thin films
as a function of concentration molarity.
where

Figure 1 X-ray diffraction spectra of ZnO thin films with
various precursor molarity.

where I(hkl), I0(hkl), N and n are the measured relative
intensity of a plane (hkl), the standard intensity 2of the
plane (hkl) taken from the JCPDS data, the reflection
number and n is the number of diffraction peaks. The
variation of the TC(hkl) values for major four peaks of
ZnO thin films are presented in Figure 2. This variation
show that the thin film elaborated with 0.05 mol.ll- has a
highest value of TC(hkl), it is indicated that the preferred
orientation is along the a-axis. The others films having a
preferred orientation with the c-axis due to the highest in
the TC(hkl) values.
The crystallite size of ZnO thin films in this research
which are estimated using the well-known DebyeScherrer formula [16]:

G

0.9
 cos 

G, , 

and



are the crystallite size, the

wavelength of X-ray (  = 1.5406 A°), the full width at
half-maximum (FWHM), and the half diffraction angle of
the centroid of the peak, respectively. Figure 3 show the
crystallite size of three diffraction peaks of (100), (002)
and (101), which are presents a crystallite size in smaller
than 26 nm indicated thae the thin films exhibit
nanocrystalline in nature. The crystallite size was found
decreased with increasing the concentration molarity, this
is find to the improvement in the crystalline structure of
ZnO thin films. The XRD result shows that the
concentration molarities are affected on structure
properties to enhance for high concentration.
The optical transmission spectra of ZnO thin films were
measured as a function of concentration molarity of 0.05,
0.1, 0.15 and 0.2 mol.l-1. As shown in Figure 4, for the

longer wavelengths (  >400 nm) ZnO thin films become
transparent within a have an average transmission about
70 % for deposited thin films with 0.05 and 0.1 mol.l-1. In
the high molarity the average transmission was
decreased due to the increase in film thickness. The
optical absorption at the absorption edge corresponds to
the transition between valence band and the conduction
band (  <400 nm), in this region the transmission was
decreases due to the onset fundamental absorption. The
effect of concentration molarity on optical transmission
was clearly observed in the layer quality.

(2)

Figure 4 Transmission spectra of ZnO thin films with
precursor molarity.

Figure 2 Variation of TC(100), TC(002), TC(101) and
TC(100) with various precursor molarity of deposit ZnO
thin films.
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The optical band gap energy E g was calculated by
extrapolation using the transmission
applying the following relations [17]:

where
( h 

( Ah ) 2  C (h  Eg )
A, d , T ,  , C ,

spectra

with

(3)

h

E g , and

1240
(eV ) ) are the absorbance, the film
 (nm)

thickness, the transmission spectra of ZnO thin films, the
absorption coefficient values, a constant, the band gap
energy of ZnO thin films and the photon energy

1240
(eV ) . As it was shown in Figure 5a, a
 (nm)
2
typical variation of ( Ah  ) as a function of photon
energy ( h ), the band gap energy was determined by
( h



extrapolation of the straight line portion to zero

E

absorption ( A  0 ) [17]. The Urbach tail energy ( u ) in
ZnO thin films can be estimated to characterize the thin
film network, which it is related the disorder and defects
as expressed follow [18]:

 h 

A  A0 exp
(4)
E
 u
where A0 is a constant related the film transmission, the
urbach energy of ZnO thin films were measured by

design the LnA as a function of photon energy ( h )
(see Figure 5b).

Figure 5a and b The drawn of

( Ah ) 2

and

ln A

as a

function of photon energy ( h ), respectively, for deduce
the optical energy and Urbach energy in ZnO thin films.

Figure 6 The variation of optical band gap and Urbach
energy of ZnO thin films as a function of concentration
molarity.

Figure 6 shows the variation of optical energy and the
disorder of ZnO thin films as a function of concentration
molarity of 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 mol.l-1. Firstly, the
result of these variations is inversely because of the
interband between of valence band and the conduction
band. The band gap was found decreased with increasing
the concentration molarity up to minimum value of 3.03
eV elaborated by 0.15 mol.l-1. At this point the ZnO thin
film has a maximum disorder due to the lower
transmission in the visible region and caused by the
decreasing of the crystallite size (see Figure 3). Thz
increase in the disorder can be explained by increase in
the structural defect because of the oxygen vacancy.
Figure 7 reported the variation of the electrical resistance
of ZnO thin films at various molarities. As can be seen,
the sheet resistance variation is in good agreement with
the variation of the films disorder (see Figure 6). It was
deceased with concentration molarity up to minimum
value found in the thin film elaborated with 0.15 mol.l-1.
The decrease in the sheet resistance of ZnO thin films
has been explain by displacement of the electrons and
oxygen diffusion, it is coming from the ions O2+ donors
in the substitutional sites of Zn2+. However, the increase
in the sheet resistance is explained by increasing of the
potential barriers, which related to the introduced atoms
are segregated into the grain boundaries [19].

Figure 7 Variation of electrical sheet resistance of ZnO
thin films with precursor molarity.

4.
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In conclusion, highly quality ZnO thin films have been
fabricated by chemical spray pneumatic technique on
glass substrates at 400 °C with organic solar heater. In
this research the effect of precursor molarity on the
structural, optical and electrical characteristics on ZnO
was investigated. The X-ray diffraction, UV–vis
spectroscopy and four point methods were used to
characterize the structural quality, the optical analyses
and the measurements of the electrical resistance,
respectively. The obtained ZnO thin films had a
hexagonal wurtzite structure with a strong (002)
preferred orientation. The maximum crystallite size of
ZnO thin films was obtained of deposit film with 0.1
mol.l-1. The average transmission of deposits ZnO films
were found decreases with increasing precursor molarity.
The band gap decreased with increasing in the Urbach
energy from to minimum value is 3.03 eV elaborated by
0.15 mol.l-1. The sheet resistance was deceased with
concentration molarity up to minimum value found in
the thin film elaborated with 0.15 mol.l-1.
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Abstract
Thermal efficiency is one of the critical parameters
affecting the durability and reliability of diesel engines.
Flow distribution of the coolant over cylinder head plays
significant role on thermal efficiency. Well-directed
coolant flow through the critical regions with respect to
heat load, such as the gasket holes, the intervalve wall,
the exhaust port and flame deck is needed. Hence,
during the cylinder head design process, cooling jacket
concept in these regions should be designed more
carefully. In addition, there are some package and
production limits blocking the desired design. Overall
indicates that determination and optimization of
morphology parameters to create sufficient cooling
jacket form is vital in engine design.

jacket shape. To this end, the morphology studies
determine the design stage. The analysis is carried out
in four major steps by using ANSYS Fluent 3D CFD
code.
2. Main Section
2.1. 3D CFD Analysis for Coolant Jacket

There are several requirements to be considered for
the cooling jacket design development. First, velocity
flow fields and the heat transfer coefficients distribution
should be uniform for all cylinders. Besides, some
critical regions expose to higher thermal loads. For
these regions, there should be more heat transfer rates.
Particularly, the intervalve, exhaust port and flame deck
In this study, effective shape parameters are defined wall are the critical regions in the cylinder head.
and optimum cooling jacket form is obtained by a
methodology for an industrial heavy-duty engine. The The coolant jacket design should be planned based on
methodology consists of four major steps such as; these requirements.
initial analysis, improvement studies, optimum shape
and redesign phase, and finally, verification analysis. In Fig. 1 shows the coolant jacket complete assembly.
initial analysis, flow through the cooling jacket is
simulated. It is seen that the results do not meet the
requirements. Based on this, improvement studies at
critical regions depending on experience and analysis
results are carried out until the equal flow velocity (flow
homogeneity) of each cylinder is reached. These
improvement studies are categorized into groups and
implemented systematically. With the help of analysis
conducted in parallel, the most effective morphing
parameters of the flow velocity change on each
cylinders are selected, and optimum cooling jacket
shape is specified. Considering both optimum
morphology and manufacturability constraints concept
is finalized. Then the success of new design with
respect to aforementioned key performance is
approved by verification analysis.
Keywords: improvement
verification analysis

studies,

cooling

jacket,

Figure 1. Coolant jacket complete assembly.
To reach these requirements? for optimum design,
some main design aims are essential [2] [4]:

1. Introduction
Optimum coolant jacket design is obligatory not only to
secure the engine durability, but also to enhance its
thermal efficiency over especially the lower engine
speeds at higher torque. A well-designed coolant jacket
retains coolant temperature in a well-identified range
and provide appropriate metal temperature. [1]
A further complexness for that matter is that the boiling
is formed in certain regions due to poor coolant jacket
design. Besides, the boiling model phase alters the
metal temperature predictions. [3]
To achieve optimum cylinder head coolant jacket
design is quite complex due to labyrinthine coolant
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The flow coming from the gasket holes should
be directed to the flame deck area.
The flow principally has to be able to extend
up to the exhaust port along the respective
surfaces.
The pressure drop into coolant jacket should
be minimized.
Very high and very low velocities at any
regions should be avoided.
There should be even flow distribution for all
cylinders.
The stagnant points should not be at any
regions.
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In the light of these aims, the analysis was carried out 2.2.2. Improvement Studies & Optimum Shape and
Redesign Phase
in four steps:
STEP 1: initial analysis

Fig. 5 and Fig. 6 shows the cylinder head coolant jacket
design with different iterations.

STEP 2: improvement studies
The design in Fig. 5 is generated to see the flow
distribution of the flame deck area. As it is seen with
black circles, under one exhaust and intake ports, the
flow is interrupted in order to direct the flow through
exhaust intervalve walls.

STEP 3: optimum shape and redesign phase
STEP 4: verification analysis
Boundary Conditions: Following boundary conditions
were used during optimization process;
Inlet - Mass Flow rate = 2.55 kg/s
Outlet - Gradient = 0 bar
2.2. Optimum Coolant Jacket Form
2.2.1. Initial Analysis

The cylinder head is designed via main constrains as a
very first step. All ports, valves and fuel injectors are Figure 5. Cylinder head section view - flame deck area.
considered to be the main actors in the initial formation
of the cylinder head design. However, this initial step of However, this modified design shown in Fig. 5 is ranked
design does not meet the main goals.
as inadequately according to its influence based on the
main design aims. Correspondingly, the walls shown
The cylinder head design is mainly carried out in the with blue arrow in Fig. 6 are formed along the mold split
following areas as shown in Fig. 3.
line and the gasket holes shown in Fig. 7 are generated
after many treatments.

Figure 2. Cylinder head section positions.
1.
2.
3.

Cross section in the cylinder head flame deck
area - horizontal cut
Cross section in the mold split line - horizontal
cut
Cross section in the walls - vertical cut

Figure 6. Cylinder head section view - mold split line.

As initial design step, Fig. 3 and Fig. 4 shows that there
is only the ports and injector sleeve, which are the main
constraints to form the coolant jacket in the head.

Figure 7. Gasket holes inlet to the head water jacket.
2.2.4. Verification Analysis

Figure 3. Cylinder head section view - mold split line.

Figure 4. Cylinder head section view - flame deck area.

The aim of the analysis is to investigate fundamental
cylinder head geometry design features and their
importance on performance of cylinder head Hence,
after initial analysis, improvement studies and optimum
shape & redesign phase, the verification analysis is
performed to make the final touches in the geometry.
Fig.8 shows the final cylinder head geometry. The
coolant jacket is designed to incorporate the critical
features identified before. One feature which is included
in the design with verification analysis is the wall curved
downward shown in Fig. 8. This pattern is schemed for
all the walls along the mold split line. Besides, inserting
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this curve to the walls modified the coolant flow
direction to the flame deck. In the same way, this
feature adds more heat absorption around exhaust
port.

Figure 10. Cylinder head section view - flame deck
area.
Following various improvements in the design were
made, the gasket holes under the exhaust ports, which
water enter the head water jacket directly below the
exhaust ports. Because there is high gas temperatures
for the narrow exhaust intervalve wall, flame deck and
Figure 8. Cylinder head section view - the walls.
around the exhaust port, the direction of the water flow
should be to these zones so that the flow can make an
2.3. Numerical Approach
impact on the cooling of the zones with its velocity
The 3D fluid dynamics calculations were carried out distribution.
using the ANSYS Fluent code. The water flow is
Other two holes, which are near to the hole under
regarded as incompressible and turbulent.
exhaust port, also enter the head water jacket directly
below the separation walls. Besides, the walls are
Two governing equations are as follows:
formed along the mold split line. These walls hold the
water at the flame deck, which is one of the most
Continuity
:
critical regions to be cooled effectively.
Motion

The intake side has the same design application as the
exhaust side. The walls and gasket holes are
generated for the same purpose.

:

: Mass force

Similarly, there is another wall created between the
cylinders. The duty of this wall is to force the flow to
extend up to the exhaust port along the relative
surfaces. Besides, the length of the wall exceeds the
exhaust ports. In the case, the water can’t pass to the
nearby cylinder. Therefore, the flow is forced to absorb
the high heat around the ports.

: Fluid dynamic viscosity
P : pressure
: Velocity vector

The discretization of the general transport equation is
based on a finite-volume approach.
Consequently, from the latest design point of view,
good distribution of velocity field is obtained as shown
3. Results and Discussion
in from Fig.11 to Fig. 14.
Velocity distribution: The contours of cylinder head
coolant jacket for velocity distribution are shown in Fig.
9 for initial analysis, which is pointing to the design
shown in Fig. 3 and 4.

Figure 11. Cylinder head isometric view – cylinder head
bottom.

Figure 9. Cylinder head section view - flame deck area.
The contours of cylinder head coolant jacket for velocity
distribution are shown in Fig. 10 for improvement
studies & optimum shape and redesign phase analysis
which is pointing to the design shown in Fig. 5.
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Figure 12. Cylinder head isometric view – cylinder head
bottom.
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Figure 13. Cylinder head isometric view – mold split
line.

Figure 14. Cylinder head section view - flame deck
area.
4. Future Work
Other important part for engine cooling system is to
analyze the boiling, which affects the heat transfer
dramatically.
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Özet

Keywords:
heating

Bu çalışmada, kütlesel debileri ayarlamak için sıcak
akışkan çıkış tarafındaki bir kontrol vanası hariç hiçbir
hareketli parçası bulunmayan, iç çapı 7 mm ve gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet Ranque-Hilsch Vorteks
Tüp (RHVT) kullanılmıştır. İki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpler birbirine paralel bağlanmış ve
RHVT’lerde Polyamid Plastik ve Pirinç malzemeden
üretilmiş üç orfisli nozul kullanmıştır. RHVT’lerde
deneylerinde
genellikle
akışkan
olarak
hava
kullanılmaktadır. Hava; azot (%78.09), oksijen
(%20.95), argon(%0.93), karbondioksit(%0.03) ve az
oranda da başka gazları kapsamaktadır. Yapılan
deneysel çalışmalarda, basınçlı akışkan olarak Hava,
Oksijen ve Azot gazı kullanılmıştır. Paralel bağlı karşıt
akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüp sistemde giriş basıncı
200 kPa’dan başlayarak 100 kPa aralıklarla 600 kPa’a
kadar değişik basınçlarda, Hava, Oksijen ve Azot gazı
kullanılarak ısıtma-soğutma sıcaklık değişimi ölçülerek
havaya göre kıyaslanmıştır.
Anahtar kelimeler:
soğutma, ısıtma

Ranque-Hilsch

vorteks

tüp,

Abstract
In this study, two 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, Two counter-flow
Ranque-Hilsch Vortex Tubes were connected in parallel
and the RHVTs used three orifice nozzles made of
Polyamide Plastic and Brass. Air is usually used as the
pressured fluid in the RHVT. 78.09% of nitrogen,
20.95% of oxygen (02), 0.93% of argon, 0.03% of
carbon dioxide and other gases at very less amount are
existing in the air. Air, Oxygen and Nitrogen gas was
used as pressurized fluid in experimental studies. In the
Ranque-Hilsch vortex tube system with parallel
connected
counter
flow,
the
heating-cooling
temperature change using Air, Oxygen and Nitrogen
gas at different pressures starting from 200 kPa to 100
kPa intervals was investigated experimentally and Air,
Oxygen and Nitrogen gas heating and cooling
temperature changes were measured and compared to
air.

Ranque-Hilsch

vortex

tube,

cooling,

1. Giriş
Vorteks tüpler ilk olarak 1931 yılında George Joseph
Ranque tarafından keşfedilmiş ve daha sonra da 1947
yılında Rudoph Hilsch tarafından geliştirilmiştir. Keşfi ve
geliştirmesini yapan araştırmacıların isimlerinden dolayı
bu tüpler Ranque Vorteks Tüpü (RVT), Hilsch Vorteks
Tüpü (HVT) ve Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü (RHVT)
olarak isimlendirilmiştir. RHVT’leri, sıcak akışkan çıkış
tarafındaki kontrol vanasından başka hiç bir hareketli
parçası bulunmayan ve sadece basınçlı gaz akışakan
ile çalışan aynı anda soğutma ve ısıtma işlemi yapan
bir basit bir sistemdir. RHVT teğetsel olarak giren
yüksek basınçlı gaz akımını biri giriş gazından daha
sıcak diğeri giriş gazından daha soğuk düşük basınçlı
iki akıma ayırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan karşıt
akışlı RHVT çalışma prensibi şekil 1 de verilmiştir.
Basınçlı gaz akışkan RHVT’ne, giriş ağzında bulunan
nozuldan geçerek tüpe girer. RHVT kullanılan nozul ile
tüpe giren basınçlı gaz akışkanının tüp girişinde yüksek
olan basıncı değerini düşürmek, hız değerini ise
yükseltmek için kullanılmaktadır. Nozuldan geçen
basınçlı gaz akışkan, tüpün geometrik yapısından
dolayı çok yüksek açısal hızlarda dönmeye başlar. Bu
sırada, gaz akışkan merkezkaç kuvveti ile tüp cidarına
doğru genişlemeye başlar. Bunun sonucunda da tüp
merkezindeki gaz akışkan ile tüp cidarındaki gaz
akışkan arasında basınç farkı meydana gelir. Meydana
gelen basınç farkı sonucu ile gaz akış radyal yönde
merkeze doğru genişler. Merkezdeki gaz 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 hızda olduğundan dolayı yüzeydeki
akışkan hızlanarak merkezdeki akıştan cidardaki
akışkana mekanik enerji transferi gerçekleşir. 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 [1-6].
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deneylerinde
genellikle
akışkan
olarak
hava
kullanılmaktadır. Hava; azot (%78.09), oksijen(%20.95),
argon(%0.93), karbondioksit(%0.03) ve az oranda da
başka gazları kapsamaktadır. Yapılan deneysel
çalışmalarda, basınçlı akışkan olarak Hava, Oksijen ve
Azot gazı kullanılmıştır. Paralel bağlı karşıt akışlı
Ranque-Hilsch vorteks tüp sistemde giriş basıncı 200
kPa’dan başlayarak 100 kPa aralıklarla 600 kPa kadar
değişik basınçlarda, Hava, Oksijen ve Azot gazı
kullanılarak ısıtma-soğutma sıcaklık performansları
deneysel olarak ölçülerek, hava ile kıyaslanmıştır.
Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan Karşıt akışlı
RHVT ve nozul yapısı.

2. Deneysel Çalışma

Saidi and Valipour (2003) yaptıkları çalışmada, vorteks
tüp
çalışmasını
etkileyen
parametrelerin
sınıflandırılması üzerine yoğunlaşmışlardır. Geometrik
parametreler olarak tüpün çapı ve uzunluğu, çıkış
orifisinin çapı ve giriş lülesinin şekli; termofiziksel
parametreler olarak ise giriş gaz basıncı ve soğuk akış
kütlesel debi oranı almışlardır. Geometrik ve
termofiziksel parametrelerin soğuk gaz sıcaklık farkı ve
verime etkisi incelenmişlerdir. Optimum L/D belirlenmiş
ve maksimum verim ve soğuk sıcaklık farkı sağlayan
optimum soğuk orifis çapı tespit edilmişlerdir [7].
Promvonge and Eiamsa-ard (2005) yaptıkları
çalışmada, karşıt akışlı vorteks tüpte sıcaklık ayrışma
olayını deneysel olarak incelemişlerdir. Giriş teğetsel
lülelerinin sayısı, soğuk orifis çapı ve tüp izolasyonunun
sıcaklık azalması ve izentropik verime etkisi deneysel
olarak araştırmışlardır [8]. Kırmacı (2018) yaptığı
çalışmasında, Gövde uzunluğunun çapa oranı (L/D) 10
ve 12.5 değerinde olan iki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüp 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 [5].
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 0C 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 [9].
Bu çalışmada, kütlesel debileri ayarlamak için sıcak
akışkan çıkış tarafındaki bir kontrol vanası hariç hiçbir
hareketli parçası bulunmayan, iç çapı 7 mm ve gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet Ranque-Hilsch Vorteks
Tüp (RHVT) kullanılmıştır. İki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpler birbirine paralel bağlanmış ve
RHVT’lerde Polyamid Plastik ve Pirinç malzemeden
üretilmiş üç orfisli nozul kullanmıştır. RHVT’lerde

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 ±1oC 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. RHVT’nün performansı sıcak akışkanın
sıcaklığı (Tsck) ile soğuk akışkanın sıcaklığı (Tsgk)
arasındaki fark olan ∆T cinsinden incelenmiştir.
Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu için bir
deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin
ortalamaları alınmıştır.
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
üç orfisli 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 Polyemid malzemelerinden
üretilmiş üç orfisli nozuldan için tekrarlanmıştır. Paralel
bağlı RHVT sistemine 200 kPa ve 600 kPa arasında
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basınçlı
hava
gönderilerek
yapılan
deneyler kütle debisine oranı yc olarak tanımlanmış ve Eşitlik 3
tamamlandıktan sonra hava kompresörü sistemden ile verilmiştir.
.
çıkarılarak, yerine sırasıyla Oksijen ve Azot gazının
mb
muhafaza edildiği tüp bağlanmıştır ve hava ile yapılan
yc  .
(3)
işlemlerin aynısı yapılarak deneyler tamamlanmıştır.

m gir
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.

Tsgk  Tsgk  Tgir

(4)

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan
sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan sıcaklık farkı Tsck
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile verilmiştir.

Tsck  Tsck  Tgir

(5)

Deneysel sistemin performansı, sıcak akışkanın
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark
olan cinsinden Eşitlik 6 ile ifade edilmiştir [2-4, 10].

T  Tsck  Tsgk

(6)

Şekil 3’de hava, oksijen ve azot gazlarının RHVT deney
sisteminden çıkan sıcak akışkanın sıcaklığının girişteki
basınç ile değişimi verilmiştir.
40
38
36

Şekil 2. Paralel bağlı RHVT deney sistem

Bir giriş ve bir çıkışlı sürekli akışlı açık sistemler için
kütlenin korunumu,

.
.
 m gir   m çkş

24
22

mçkş : Çıkıştaki akışkanın kütlesel debisi, kg/s

200

300

400

500

600

Basınç (kPa)

şeklinde yazılabilir.

Şekil 3. Hava, oksijen ve azot gazlarının RHVT deney
sisteminden çıkan sıcak akışkan sıcaklığının
giriş basınç ile değişimleri

Eşitlik 1 vorteks tüpü için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir.
.

30

26

mgir : Girişteki akışkanın kütlesel debisi, kg/s

.

32

28

(1)

Eşitlik 1 vorteks tüpü için,

.

m çkş  m a  m b

Sıcaklık (°C)

34

3. Bulgular ve Tartışma

Polyemid (Oksijen)
Polyemid (Hava)
Pirinç (Oksijen)
Pirinç (Hava)
Polyemid (Azot)
Pirinç (Azot)

(2)

Şekil 3’de sıcak akışkanın sıcaklığının en fazla havada,
en az ise oksijende oluştuğu görülmektedir. Hava
.
akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde pirinç
m b : Soğuk akışkanın kütlesel debisidir, kg/s.
malzemesinden yapılmış nozul da Tsck değeri 39.1 0C
olduğu, en düşük Tsck incelendiğinde ise oksijen
Vorteks tüpünde performansa önemli ölçüde etki eden akışkanında giriş basıncı Pgir=200 kPa değerinde
malzemeden yapılmış nozul da Tsck değeri
soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki akışkanın polyamid
22.3 0C olduğu ölçülmüştür.
.

m a : Sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s
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70

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 4 verilmiştir.

Polyemid (Hava )
Pirinç (Oksije n)
Pirinç (Ha va)

60

Polyemid (Azot)
Pirinç (Azot)

55

8

Polyemid (Oksijen)

6

Sıcaklık (°C)

Polyemid (Hava)

4

Pirinç (Oksijen)

2

Pirinç (Hava)

0

Polyemid (Azot)

-2

Pirinç (Azot)

-4

Sıcaklık (°C)

Polyemid (Ok sijen)

65

50

45
40

35

-6
-8

30

-10
25

-12
-14

20

-16
-18
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-20
10

-22

200

-24

300

400
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600

Basınç (kPa)

-26

-28

Şekil 6. Giriş Basıncı ile ∆T değişim grafiği

-30
-32
200

300

400

500

600

4. Sonuç ve Öneriler

Basınç (kPa)

Şekil 4. Hava, oksijen ve azot gazlarının RHVT deney
sisteminden çıkan soğuk akışkan sıcaklığının
giriş basınç ile değişimleri
Şekil 4 incelendiğinde en düşük Tsgk incelendiğinde
Azot akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde
pirinç malzemesinden yapılmış nozul da-30.1 0C olarak,
en yüksek Tsgk ise Hava akışkanında Pgir=200 kPa
değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da 4.8
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 5 verilmiştir.
Şekil 5 incelendiğinde en yüksek ∆T incelendiğinde,
azot akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde
pirinç malzemesinden yapılmış nozul da ∆T değeri 68.7
0
C, en düşük ∆T incelendiğinde ise Hava akışkanında
giriş basıncı Pgir=200 kPa değerinde polyamid
malzemeden yapılmış nozul da ∆T değeri 12.1 0C
olduğu ölçülmüştür.

Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, yc oranı sabit
tutulmuştur. Sabit yc oranına göre, RHVT deney
sisteminde hava, oksijen ve azot gazları değişik
basınçlarda, RHVT deney sistemine giriş basıncına
göre çıkan soğuk ve sıcak akışkan sıcaklık
performansları deneysel olarak incelenmiştir. RHVT
deney sisteminde yapılan deneyler sonucunda akışkan
olarak oksijen ve azot gazları kullanıldığında, soğuk
çıkıştaki akışkanın sıcaklığının havaya göre daha
düşük olduğu deneysel olarak tespit edilmiştir. RHVT
deney sistemi girişteki akışkanın basıncı arttırıldıkça,
soğuk çıkıştaki akışkanın (hava, oksijen ve azot)
sıcaklığı da düşmüştür. Oksijen ve azot gazları, havaya
göre daha fazla soğuduğu görülmüştür. Yapılan
deneysel çalışma sonuçları dikkate alınırsa, havada
bulunan oksijen ve azot gazlarından azot gazının
miktarı arttırıldığında, soğuk çıkıştaki akışkan
sıcaklığının daha da soğuk olacağı düşünülmektedir.
Yapılan bu çalışma temel alınarak farklı nozul
malzemeleri, sayıları ve akışkanlar ile geniş kapsamlı
çalışmalar yapılabilir.
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AN EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COUNTER
FLOW PARALLEL CONNECTED RANQUE-HILSCH VORTEX TUBES
SYSTEM WITH FIVE NOZZLES MADE OF POLYAMIDE PLASTIC,
BRASS, ALUMINUM
POLYAMİD PLASTİK, PİRİNÇ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN
ÜRETİLMİŞ NOZUL KULLANILAN PARALEL BAĞLI KARŞIT AKIŞLI
RANQUE-HILSCH VORTEKS TÜP SİSTEMİNİN PERFORMANSININ
DENEYSEL DENEYSEL İNCELENMESİ
Volkan KIRMACI
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Bartın, Türkiye, E-posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, kütlesel debileri ayarlamak için sıcak
akışkan çıkış tarafındaki bir kontrol vanası hariç hiçbir
hareketli parçası bulunmayan, iç çapı 7 mm ve gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet Ranque-Hilsch Vorteks
Tüp (RHVT) kullanılmıştır. İki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpler birbirine paralel bağlanmış ve
RHVT’lerde Polyamid Plastik, Pirinç ve alüminyum
malzemeden üretilmiş üç ve beş orfisli nozul
kullanmıştır. RHVT’lerde deneylerinde genellikle
akışkan olarak hava kullanılmaktadır. Yapılan deneysel
çalışmada, basınçlı akışkan olarak hava kullanılmıştır.
Paralel bağlı karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüp
sistemde giriş basıncı 150 kPa’dan başlayarak 50 kPa
aralıklarla 700 kPa’a kadar değişik basınçlarda ısıtmasoğutma sıcaklık değişimi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler:
soğutma, ısıtma

Ranque-Hilsch

vorteks

tüp,

Abstract
In this study, two 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, Two counter-flow
Ranque-Hilsch Vortex Tubes were connected in parallel
and the RHVTs used three and five orifice nozzles
made of Polyamide Plastic and Brass. Air is usually
used as the pressured fluid in the RHVT. Air gas was
used as pressurized fluid in experimental studies. In the
Ranque-Hilsch vortex tube system with parallel
connected
counter
flow,
the
heating-cooling
temperature change using Air gas at different pressures
starting from 150 kPa to 700 kPa with 50 kPa variation.
Keywords:
heating

Ranque-Hilsch

vortex

tube,

basınçlı gaz akışkan ile çalışan aynı anda soğutma ve
ısıtma işlemi yapan bir basit bir sistemdir. RHVT
teğetsel olarak giren yüksek basınçlı gaz akımını biri
giriş gazından daha sıcak diğeri giriş gazından daha
soğuk düşük basınçlı iki akıma ayırmaktadır. Bu
çalışmada kullanılan karşıt akışlı RHVT çalışma
prensibi şekil 1 de verilmiştir. RHVT’e basınçlı giriş
akışkan, nozuldan geçtikten sonra tüpe teğetsel olarak
girer. Bu etki ve tüpün silindirik formu şeklinden dolayı
tüp içerisinde çok yüksek açısal hıza sahip akışkan
meydana getirir. Bu akış merkezkaç kuvvetler etkisi
altında tüp cidarına doğru açılmaya zorlanır. Bu arada
tüp cidarındaki akışın basıncı, tüp merkezindekine
oranla yüksek olur. Bunu sonucu, akışkanın bir miktarı
radyal yönde tüp merkezine doğru genişler. Bu akışın
açısal hızı, açısal momentumun korunumu gereğince
artar. Dolayısıyla tüp içerisinde birbirinden farklı açısal
hızlarda dönerek ilerleyen iki akış oluşur. Tüp
merkezine yakın ve daha yüksek hızlı akış, tüp cidarına
yakın olan ve daha düşük hızlı akışı ivmelendirmeye
çalışır [6]. Tüp cidarındaki akışkan, cidardaki
sürtünmenin etkisi ile tüp merkezindeki akışkanın
hızına göre daha düşüktür. Bu sebepten dolayı
merkezdeki akışkan tüp cidarındaki akışkana enerji
transfer eder ve bir durma noktasından sonra vorteks
tüpün geometrik yapısına bağlı olarak ters yönde
hareket ederek vorteks tüpü terk eder. Enerjisini
transfer eden soğuk akışkan, enerji transfer edilen
akışkan ise sıcak akışkandır [1-5].

cooling,

1. Giriş
Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan Karşıt akışlı
Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü (RHVT) ilk olarak 1931
RHVT ve nozul yapısı.
yılında Ranque tarafından bulunmuş ve daha sonra da
1947 yılında Hilsch tarafından geliştirilmiştir. RHVT’leri, Bu çalışmada, kütlesel debileri ayarlamak için sıcak
sıcak akışkan çıkış tarafındaki kontrol vanasından akışkan çıkış tarafındaki bir kontrol vanası hariç hiçbir
başka hiçbir hareketli parçası bulunmayan ve sadece
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hareketli parçası bulunmayan, iç çapı 7 mm ve gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet Ranque-Hilsch Vorteks
Tüp (RHVT) kullanılmıştır. İki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpler birbirine paralel bağlanmış ve
RHVT’lerde Polyamid Plastik, Pirinç ve Alüminyum
malzemeden üretilmiş beş orfisli nozul kullanmıştır.
Yapılan deneysel çalışmalarda, basınçlı akışkan olarak
Hava kullanılmıştır. Paralel bağlı karşıt akışlı RanqueHilsch vorteks tüp sistemde giriş basıncı 150 kPa’dan
başlayarak 50 kPa aralıklarla 700 kPa kadar değişik
basınçlarda ısıtma-soğutma sıcaklık performansları
deneysel olarak incelenmiştir.

üretilmiş üç ve beş orfisli nozuldan için tekrarlanmıştır.
Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu için bir
deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin
ortalamaları alınmıştır.

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 ±1oC 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. RHVT’nün performansı sıcak akışkanın
sıcaklığı (Tsck) ile soğuk akışkanın sıcaklığı (Tsgk)
arasındaki fark olan ∆T cinsinden incelenmiştir.
Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu için bir
deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin
ortalamaları alınmıştır.
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
beş orfisli nozuldan başlanmıştır. Hava kompresörü
çalıştırılmış ve RHTV akışkan girişindeki başlangıç
basıncı olan 150 kPa basınca ayarlanmıştır. Yapılan
basınç ayarlamasından sonra RHVT’nün sıcak ve
soğuk akışkan çıkışına monte edilen ölçüm
cihazlarında (debimetre) okunan sıcaklık değerleri
sabitleninceye kadar 150 kPa basınçlı hava,
kompresörden gönderilmiştir. RHVT girişteki basınç,
çıkan soğuk akış ile sıcak akış sıcaklığı ve debileri de
okunmuştur. 200 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 200 kPa olan basınç
değerindeki deneyler yapılmaya başlanmıştır. Daha
sonra da 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650
ve 700 bar basınç değerleri arasında deneyler
yapılmıştır. Daha sonra yukarıda yapılan tüm deneysel
işlemlerin hepsi Pirinç ve Alüminyum malzemelerinden

Şekil 2. Paralel bağlı RHVT deney sistem

3. Bulgular ve Tartışma
Bir giriş ve bir çıkışlı sürekli akışlı açık sistemler için
kütlenin korunumu,

.
 m gir   m çkş
.

(1)

Eşitlik 1 vorteks tüpü için,
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.
.

.

.

m çkş  m a  m b

(2)

.

m a : Sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s
.

m b : Soğuk akışkanın kütlesel debisidir, kg/s.
Vorteks tüpünde performansa önemli ölçüde etki eden
soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki akışkanın
kütle debisine oranı yc olarak tanımlanmış ve Eşitlik 3
ile verilmiştir.
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yapılmış nozul da Tsgk değeri 253.65 K olduğu, en
yüksek Tsgk değeri ise giriş basıncı Pgir=150 kPa
değerinde üç orfisli polyamid malzemeden yapılmış
nozul da 281.95 K olduğu ölçülmüştür.

.

yc 

mb

(3)

.

m gir
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.

Tsgk  Tsgk  Tgir

Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 150 kPa’dan 100
kPa aralıklarla 700 kPa basınç değerine kadar RHVT
deney sisteminden ölçülen çıkan sıcak akışkan
sıcaklıklar (Tsck) Şekil 4 verilmiştir.
320
318

(4)

316

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan
sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan sıcaklık farkı Tsck
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile verilmiştir.

314
312

Tsck  Tsck  Tgir

Sıcaklık (K)

(5)

Deneysel sistemin performansı, sıcak akışkanın
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark
olan cinsinden Eşitlik 6 ile ifade edilmiştir [6-10].

T  Tsck  Tsgk

(6)

278

306

300
298

Polyemid (N=5)
Polyemid (N=3)
Pirinç (N=5)
Pirinç (N=3)
Alüminyum (N=3
Alüminyum (N=5)

296
294
292

276

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Basınç (kPa)

274

Sıcaklık (K)

308

302

284

280

310

304

Şekil 3’de RHVT deney sisteminden çıkan soğuk
akışkanın sıcaklığının (Tsgk) girişteki basınç ile değişimi
verilmiştir.

282

Polyemid (N=5)
Polyemid (N=3)
Pirinç (N=5)
Pirinç (N=3)
Alüminyum (N=3
Alüminyum (N=5)

272

Şekil 4. RHVT deney sisteminden çıkan sıcak akışkan
sıcaklığının giriş basınç ile değişimleri

270

Şekil 4 incelendiğinde en yüksek Tsck incelendiğinde
giriş basıncı Pgir=700 kPa değerinde beş orfisli
alüminyum malzemesinden yapılmış nozul da 319.15 K
olarak, en düşük Tsck ise giriş basınci Pgir=150 kPa
değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da
293.35 K olarak ölçülmüştür.

268
266
264
262

Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 150 kPa’ dan 50
kPa aralıklarla 700 kPa basınç değerine kadar sıcak
akışkanın sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı
arasındaki fark (∆T) Şekil 5 verilmiştir.

260
258
256

Şekil 5 incelendiğinde en yüksek ∆T incelendiğinde,
giriş basıncı Pgir=700 kPa değerinde beş orfisli
alüminyum malzemesinden yapılmış nozul da ∆T
değeri 65.7 K, en düşük ∆T incelendiğinde ise giriş
basıncı Pgir=150 kPa değerinde üç orfisli polyamid
malzemeden yapılmış nozul da ∆T değeri 11.4 K
olduğu ölçülmüştür.

254
252
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Basınç (kPa)

Şekil 3. RHVT deney sisteminden çıkan soğuk akışkan
sıcaklığının giriş basınç ile değişimleri
Şekil 3’de RHVT deney sisteminden çıkan en düşük
soğuk akışkan sıcaklığı giriş basıncı Pgir=700 kPa
değerinde beş orfisli alüminyum malzemesinden
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Kaynaklar
66
63
60
57
54
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48
45

Sıcaklık (K)

42
39
36
33
30
27
24

Polyemid (N=5)

21

Polyemid (N=3)

18

Pirinç (N=5)

15

Pirinç (N=3)
Alüminyum (N=3

12

Alüminyum (N=5)

9
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Basınç (kPa)

Şekil 6. RHVT deney sisteminin giriş Basıncı ile ∆T
değişim grafiği

4. Sonuç ve Öneriler
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada, yc oranı sabit
tutulmuştur. Sabit yc oranına göre, RHVT deney
sisteminde hava değişik basınçlarda, RHVT deney
sistemine giriş basıncına göre çıkan soğuk ve sıcak
akışkan sıcaklık performansları deneysel olarak
incelenmiştir. Deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde en
iyi performans değerini giriş basıncı 700 kP’da
Alüminyumun malzemeden yapılmış beş orfisli nozullu
Ranque - Hilsch vorteks tüpü sağlamıştır. Giriş basıncı
artıkça soğutma – ısıtma performansı artacağı
önerilmektedir. Yapılan bu çalışma farklı nozul
malzemeleri, sayısı ve geometrik yapı ile yapılacak olan
diğer çalışmalar için temel alınarak uygulanabileceği
görüşüne sahip olunmuştur.
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Abstract
2. Material and Method
An advanced technology material, which is an
important field of use in the aerospace and defence In this study, organic compounds were combine with
industry, is replacing metallic materials with each carbon element as a physically. General production
passing day. These materials have important and process chart is given in Figure 1.
effective fields of application areas. The production of
these materials as pure and with low grain size consists
of very expensive and complicated processes. The
starting powders and additives of the high-tech
materials that are currently not commercially produced
in our country. And these powders are still imported
from abroad. This causes economical losses in
research and development areas in our country.
Nitrite-based ceramics are the most common
technology products used in these fields, and due to
their high mechanical, temperature and chemical
resistance, their use is becoming increasingly common.
In addition, it is of great importance that powder
syntheses can be performed cheaply in order to
increase the usage of these materials in our country.
Carbothermic synthesis method is one of the
economically used methods for synthesizing these
materials. It is made in the synthesis of materials such
as aluminium oxynitride and silicon nitride in bulk or
powder form. With this method, economical production
of advance material for structural and functional
applications has been developed or it is also possible to
produce starting powder by this novel production.
Keywords: Advance ceramic, nitride ceramic, AlON,
Carbothermal process.

1. Introduction
Synthesis and mechanical properties of nitride and
carbide based materials have been studied in a lot of
research [1]. However, increasing the attention to the
nano sized powder ceramics has been derived by the
promise of a reduction in flaw size. Therefore, it
enhanced superplasticity, and the promise of
improvement of a wide variety of other properties, as
grain size shrinks to nanometric dimensions [2-4]. The
common process for synthesis of nitride and carbide
powders are a carbothermal reduction process. In this
method mostly silica or silicon based materials are
reduced by carbon and subsequently nitride by NH3 or
N2 [5]. There are also different types of methods for
production of these powders, such as chemical vapour
deposition (CVD) [6-7], pyrolysis of organic precursors
[8-9] and mechanical mixing of carbide and nitride
powders [10]. Among these preparation methods
carborthermal reduction is the cheapest and easiest
than others. Therefore, it was focused on the
production of advance ceramic powder using
carbothermal reduction synthesis method in this
research.

Figure 1. General production process

2.1. Carbon bounding
SiO2 powders were physically bounded by C which
obtained from organic chemical compounds. Process
was carried out at low temperature during few hours.
2.2. Reduction
After that precursor was produced in carbothermal
reduction process at low temperature in inert
atmosphere. The physically bounding of C on inorganic
compound was controlled in x-ray diffraction analysis.
Reduction of powders was carried out under N2 gaz in
atmospheric pressure at low temperature. This process
was carried out in tube furnace which is atmosphere
controlled.
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2.3. Nitriding
Nitridation of powders were carried out in atmosphere atmosphere. To remove un-reacted C from composition
control furnace at high temperature under N2 gas
powders ere heat treated in open atmosphere at low
temperature.

3. Results and Discussion
3.1. Physically bonding of C to ceramic powder
Starting ceramic powder was mixed with a certain ratio of organic compounds to bonding of C element on their
surface. After this process x-ray analysis of sample were given in Figure 2.

Figure 2. X-ray analyse result of physically coated precuresure

Due to its physical bounding of C element it was not This process starting powder is changing according to
detected in x-ray analyse result. However, these C aim of production materials.
elements also covered the SiO2 powders as it is seen in
If production of Si3N4 or Si3N4/SiC powder was aimed
figure 3 powder color was changed as dirty.
the process was started with SiO2 powder. On the
otherside to production of AlON ceramic researcher
should started with Al2O3 powder.

Figure 3. SiO2/C bounded powder
Figure 4. Reducted powder
After this process powder were reduced in SiO2/C bounded powder was reduced in N2 atmosphere
carbothermal processing. During this process amount and nitride bounded powder were produced. This
of carbon ratio, velocity of inert gas flow, temperature mixture is consist of Si3N4/SiC/C compounds.
and time were very important parameters.
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Figure 5. X-ray analyse result of SiO2 powder after reduction process

Figure 6. X-ray analyse result of SiO2 powder after reduction process
The production process changing effects and results
are shown in Figure 5 and 6. Figure 5 shows the Si3N4
powder production process after reduction step. As it is
seen in xrd analyse results only SiO2/C compouns were
detected in powder. On the other side, Si3N4/SiC/C
mixture were detected in SiC powder production
process. These differences were carried out due to
carbon ratio and temperature during reduction process.

After nitridation of the powder mixture composition and
final product were also changed according to nitridation
process parameters.
All these effects clearly seen in Table 1. As it is seen in
this table 1 changing of temperature has an important
effect on phase formation.
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Table 1. Effect of Tempature on Nitridation Process
TEMPATURE
(°C)

PHASE

1350℃

Carbon

1400℃

Si3N4

1500℃

SiO2

1600℃

C23.H48.C25.H52 (n-Tricosane)

Sample were nitrided under nitrogen atmosphere were
obtained with Si3N4 and some amount of excess C in
powder mixture (Figure 7). To remove of excess C and
purifying of powder calcination process was applied
under open atmosphere. XRD analyse result showed
that it is possible to obtain pure Si3N4 which is similar
with commercial one.
This result showed that it is possible to obtained pure
Si3N4 powder using these process.
If the carbon ratio is changed in starting composition it
is also possible to obtained composite materials which
is very useful in defence indutry and aerospace
applicatio areas. Additionaly, it can be produce as
nano-sized powder
However, to obtain SiC/Si3N4 powder composite these
process temperature was also changed and its XRD
analyse results was given after calcination of mixture in
figure 8.

Figure 7 Nitrided sample

Figure 7. X-ray analyse result of heat treated Si3N4/C powder

Figure 8. X-ray analyse results of Si3N4/SiC composite
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4. Conclusions
According results of this research it was mainly
observed that increasing C ratio, starting powder,
temperature and time of all process affected the final
produst as; Si3N4 or Si3N4/SiC ratio in final product. This
research showed that all parameters can be control to
aim of the production of product type.
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Özet

Keywords: polypropylene, temperature, dynamic load,
crushing.

Statik olarak istif halinde muhafaza edilebilen
polipropilen gıda saklama kutuları taşıma esnasındaki
iklim koşulları ve yoldan araca gelen dinamik yüklerin
etkisiyle deformasyona uğrayarak ezilmesi problemi
taşımacılıkta çok sık karşılaşılan bir durumdur. Zira bir
termo plastik türevi olan polipropilen de tıpkı diğer
termo plastikler gibi sıcaklık değişimine karşı oldukça
hassastır. Bunun yanında taşınan kargonun gıda
olması, polimer saklama kabının kırılma dayanımını
artıran bazı katkı maddelerinin kullanımını da
kısıtlamaktadır. Çünkü pek çok katkı maddesi saklama
kabının dayanımını artırıp kırılganlığını azaltırken, diğer
yandan insan sağlığına tehdit oluşturan bileşenler
içermektedir. Bu durum özellikle gıda maddelerinin
taşımasında bazı özel tedbirlerin alınması veya istif
sayısının sınırlandırılmasını gerektirir ki, bu da taşıma
maliyetlerinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu
çalışmada polipropilen gıda saklama kutularının düzgün
olmayan yol şartlarındaki mukavemet analizi deneysel
ve bilgisayar simülasyonları (Abaqus yazılımı) yardımı
ile yapılmakta ve belirtilen ivme ve yükleme koşulları
için riskli sıcaklık değeri belirlenmektedir.
Anahtar kelimeler: polipropilen, sıcaklık, dinamik yük,
ezilme.

Abstract
Polypropylene food storage boxes, which can be stored
in a statically stacked condition, are commonly exposed
to deformation during transportation due to the climatic
conditions and dynamic loads from the road.
Polypropylene, which is a thermoplastic derivative, is
very sensitive to temperature changes like other
thermoplastics. Furthermore, the fact that the cargo
being transported is food, the use of certain additives
that increase the fracture strength of the polymer
storage container is restricted. While many additives
increase the strength of the storage container and
make it less brittle, they also contain ingredients that
pose a threat to human health. This requires particular
measures to be taken in particular for the transport of
foodstuffs or to limit the number of stacks, which means
increased transport costs. In this study, strength
analysis of polypropylene food storage boxes under
uneven road conditions is carried out with the help of
experimental and computer simulations (Abaqus
software) and the risky temperature value is determined
for the specified acceleration and loading conditions.

1. GİRİŞ
Polipropilen, kimyasal ve gıda ambalajlarından tekstil,
kırtasiye, otomotiv parçaları, yeniden kullanılabilir
kaplar ve laboratuar ekipmanlarına kadar çok sayıda
uygulamada kullanılan bir termo-plastik polimer türüdür
[1.2]. Genel olarak termo-plastik malzemeler ve
özellikle de polipropilen malzemelerin mekanik
özellikleri sıcaklık değişiminden çok etkilenmektedir.
Bunun yanında statik olarak taşıyabildikleri yükün çok
daha az bir kısmı ile dahi ezilmeye maruz kalabilirler.
Uygulamada en sık karşılaşılan problemlerden biri
karayolu taşımacılığında ortaya çıkmaktadır. Zira statik
olarak birbiri üzerine konularak muhafaza edilebilen
kutular, yol şartlarındaki düzgünsüzlükler ve sıcaklığın
tesiri ile deformasyona maruz kalmakta ve tahrip
olabilmektedir. Polipropilenin sıcaklığa bağlı mekanik
özelliklerini belirleme ve iyileştirme çalışmaları oldukça
yeni bir araştırma alanıdır. Bouvard ve diğ. [3] deneysel
olarak farklı gerilmeler, sıcaklıklar ve nominal zorlanma
hızları altında iki yarı kristalize polimerin (polipropilen,
PP ve kopolimer polipropilen, ko-PP) mekanik
davranışlarını incelemiştir. Grala ve diğ. [4], çekme
testleriyle -20 ila 120 derecede ısıtılan polipropilenin
viskoelastik davranışını gözlemlemişlerdir. Li ve diğ.[5],
sıcaklığın polipropilen polimerinin mekanik davranışı
üzerindeki etkisini incelemiştir. Polimerin mekanik
özelliklerini sırasıyla düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık
için tek eksenli çekme testleriyle yapılmıştır. Sonuç
olarak, hem akma gerilmesinin hem de malzemenin
elastik modülünün sıcaklık arttıkça
azaldığını
göstermişlerdir. Son yıllarda, birçok araştırmacı, termoplastiklerin mekanik özelliklerini çeşitli zorlanma
oranlarında [1,2,6,7] ve farklı sıcaklıklarda belirlemek
için
çalışmalar
yapmıştır
[5,8-11].
Polimerik
malzemelerin sıcaklığa bağlı özellikleri bilinmesine ve
statik ve yarı statik davranışlarına rağmen, polimer
malzemeler içerisinde kullanılan farklı katkı maddeleri
ile sıcaklık ve dinamik yüklerin etkisini azaltmaya
yönelik gelişmeler devam etmektedir. Ancak, bu katkı
maddelerinin insan sağlığı üzerindeki etkisi de dikkate
alınmalıdır.
Polipropilen kutular dinamik yol yüklerinin etkisi altında
yüksek sıcaklıklardaki ezilme ve düşük sıcaklıklarda
kırılma riski ile karşı karşıyadır. Bu durum göz önünde
bulundurularak çalışmanın ilk bölümünde polipropilen
malzemenin yüksek ve düşük sıcaklıklardaki mekanik
özellikleri deneylerle tespit edilmektedir. Son bölümde
ise elde edilen bu mekanik özellikler kullanılarak sonlu
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elemanlar yazılımı (Abaqus) yardımıyla mevcut
tasarımın emniyetli çalışma şartları ve sıcaklık aralığı
belirlenmektedir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada termo-plastik bir malzeme olan
polipropilenin sıcaklığa bağlı mekanik özelliklerindeki
değişimi belirlemek üzere -20°C, 20°C (oda sıcaklığı)
ve +60°C sıcaklık değerlerinde çekme testleri
gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri için U-Test marka
Üniversal Test cihazı kullanılmıştır. Çekme testlerinden
elde edilen malzeme modeli sonlu elemanlar
yöntemiyle
darbe
analizi
gerçekleştirmek
için
kullanılacağından çekme testleri maksimum hızda yani
numuneler 500 mm/dk çene hızıyla çekilmiştir. Her bir
sıcaklık için ISO 527-23 standartına uygun olarak 3
adet numune test edilmiştir. Şekil 1 ve Çizelge 1’de
çekme test numunelerine ait şematik ve geometrik
boyutlar verilmiştir. Test sonuçları düzenlenerek her bir
sıcaklık için ortalama mühendislik gerilme-birim şekil
değiştirme eğrileri oluşturulmuştur Şekil 3).

Şekil 2. Üretilen ISO 527-2 5A tipi çekme numuneleri

Şekil 3. Farklı sıcaklıklara ait ortalama mühendislik
gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri
Mühendislik eğrileri daha sonra gerçek gerilme-birim
şekil değiştirme eğrilerine çevrilmiştir. Şekil 4’de 20°C
için örnek olarak verildiği gibi her bir sıcaklığa ait
gerçek gerilme-birim şekil değiştirme eğrileri üzerinden
Şekil 1. 5A tipi çekme numunesi şematik [ISO 527-2: Elastisite modülü, akma gerilmesi ve plastik bölgeye ait
gerilme-şekil değiştirme değerleri elde edilmiştir. Akma
1996]
gerilmesinin
belirlenmesinde
offset
yöntemi
kullanılmıştır.
Şekil
3’de
görüldüğü
gibi
artan
sıcaklık
Çizelge 1. ISO 527-2 5A tipi çekme numunesi ölçüleri
elastisite
modülü
ve
çekme
dayanımını
düşürürken,
[ISO 527-2: 1996]
sünekliği arttırmıştır. Özellikle -20°C’deki kopmadaki
şekil değişiminin diğer sıcaklıklara göre oldukça düşük
olduğu görülmektedir. Belirlenen özellikler ve eğri
Uzunluk
Simge Açıklama
verileri sonlu elemanlar analizlerinde kullanılmıştır.
(mm)
l2

Minimum toplam uzunluk

75

b2

Uçlarındaki genişlik

12,5

l1
b1

Dar paralel kenarların
uzunluğu
Dar paralel kenarların
genişliği

25
4

r1

Küçük yarı çap

8

r2

Büyük yarı çap

12,5

L

Kulplar arasındaki
başlangıç mesafesi

50

L0

Gösterge uzunluğu

20

Catia programında oluşturulan gıda kutularına ait CAD
modelleri Abaqus sonlu elemanlar yazılımı içerisine
alınarak sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur (Şekil
5). Oluşturulan dinamik analizler Abaqus Explicit
çözümleyicisi ile koşturulmuştur. İlk senaryoda kutular
üst üste 8 sıra halinde taşınmaktadır. Bu durumda en
alttaki kutu her biri 0,8 kg kütlesinde 7 adet kutuyu
taşımaktadır ve toplam taşınan kütle 5,6 kg'dır. Bu yük
10 mm yüksekten en alttaki kutu üzerine serbest
düşürülmektedir. İkinci senaryoda kutular üst üste 15
sıra halinde taşınmaktadır. Bu durumda da en alttaki
kutu her biri 0,8 kg kütlesinde 14 adet kutuyu
taşımaktadır ve toplam taşınan kütle 11,2 kg'dır. Bu yük
yine 10 mm yüksekten en alttaki kutu üzerine serbest
düşürülmektedir. Üstteki kutunun deformasyonu ihmal
edildiği için bu rijit kabul edilmiştir. Herbir senaryo için
ilgili kütle üstteki rijit kutuya tanımlanmıştır.
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gıda kutusunda yakın enerjiler sönümlendiği buna
karşın 60 ºC sıcaklık değerinde deformasyonlardaki
artışa paralel olarak sönümlenen enerji değerinin de
arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeni düşeyde daha
fazla harekete izin verilen kutuların daha büyük bir
potansiyel enerji açığa çıkarmasıdır.
Şekil 8‘de yine 8 ve 14 sıra halinde taşınan kutular için,
diğer kutuların en altta kalan kutu üzerine 10 mm
yüksekten tek bir cisim gibi düşme senaryosu halinde,
en alttaki kutuya gelen ezilme kuvvetinin ezilme miktarı
(deplasman)
ile
değişim
eğrisi
verilmektedir.
Grafiklerden -20°C ve +20°C sıcaklıkta kuvvet
deplasman eğrisinin oldukça benzer olduğu ancak 60°C
sıcaklık değerinde kuvvet eğrisinin hızlıca düştüğü
görülmektedir.

Şekil 4. 20°C ait mühendislik ve gerçek gerilme-birim
şekil değiştirme eğrileri ve eğrinin analizi

(a)
Şekil 5. Sonlu Elemanlar Modeli
Alttaki şekil değiştirebilen kutu S4R (4 düğüm noktalı,
azaltılmış integrasyon Shell yani kabuk eleman) eleman
ile mesh atılmıştır. Üstteki kutu discrete rigid olarak
tanımlandığı için bu kutuya da mesh atılmıştır. Tüm
modeldeki toplam eleman ve nod sayısı sırasıyla 8973
ve 9151’dir

3.SONUÇLAR
Her iki senaryo için Abaqus yazılımı kullanılarak
yürütülen simülasyonlar sonucunda en altta kalan
kutuya gelen ezilme kuvveti, sönümlenen enerji, ezilme
miktarı, plastik şekil değiştirme ve Von-Mises
mukayese gerilmesi eğrileri elde edilmektedir.

(b)
Şekil 6. Düşürme testi için ezilme kuvvetinin zamanla
değişim eğrisi, a) 5,6 kg, b) 11,2 kg.

Şekil 6 ’te 8 ve 14 sıra halinde taşınan kutular için
(düşen kütle 5,6 kg ve 11,2 kg) diğer kutuların en altta
kalan kutu üzerine 10 mm yüksekten tek bir cisim gibi
düşme senaryosu halinde, en alttaki kutuya gelen
ezilme kuvvetinin zamanla değişim eğrisi verilmektedir.
Grafiklerden -20 ºC ve +20 ºC sıcaklıkta gıda
kutusunda benzer karakterde tepki kuvvetlerinin
oluştuğu buna karşın 60 ºC sıcaklık değerinde kuvvet
eğrisinin hızlıca düştüğü görülmektedir.
Şekil 7 ’da 8 ve 14 sıra halinde taşınan kutular için
(düşen kütle 5,6 kg ve 11,2 kg) diğer kutuların en altta
kalan kutu üzerine 10 mm yüksekten tek bir cisim gibi
düşme senaryosu halinde, en alttaki kutu tarafından
sönümlenen enerjinin zamanla değişim eğrisi
verilmektedir. Grafiklerden -20 ºC ve +20 ºC sıcaklıkta
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saklama
kutularının
taşınması
esnasında
yol
düzgünsüzlükleri sonucu ortaya çıkan dinamik yükler ve
taşıma esnasında ortaya çıkan sıcaklık değişimleri
etkisi altında oluşan deformasyon ve gerilmeler
incelenmiştir. Nümerik sonuçlar statik olarak birbiri
üzerine konularak istiflenen kutuların, yol şartlarındaki
düzgünsüzlükler, ve sıcaklığın tesiri ile ciddi
deformasyona maruz kaldıklarını ve burkularak
ezilebildiklerini göstermektedir. Özellikle sıcaklık
60°C’ye çıkarıldığında deformasyonun ciddi oranda
arttığı görülmüştür. Gerilmelerin yüksek olduğu
bölgelerde yapılacak kesit artımları ile kutunun hem
ezilme, hem de darbe dayanımını artırılabilir.
(b)
Şekil 7. Düşürme testi için sönümlenen enerjinin
zamanla değişim, a) 5,6 kg, b) 11,2 kg.

Kaynaklar

(a)

(b)
Şekil 8. Düşürme testi için ezilme kuvvetinin ezilme
miktarı (yerdeğiştirme) ile değişimi a)5,6 kg, b) 11,2 kg
Sıcaklık etkisi ile sünekleşen yapıda deformasyonlar
hızla artmakta buna paralel olarak kuvvet deplasman
eğrisi altında kalan alan artarak daha büyük bir
çarpışma enerjisin sönümlenmesine sebep olmaktadır.
Zira kutu diğer kutuların yerçekimi potansiyel enerjisini
sönümlemektedir ve dikey yer değiştirme ne kadar fazla
olursa sönümlenen enerji de o seviyede büyük
olacaktır.
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Özet
Otomotiv endüstrisinde kullanılan dış gövde panel
sacları, derin çekme yöntemi ile şekillendirilmektedir.
Derin çekme işlemi, sacın kalıp içerisinde yüksek tonaj
altında
preslenmesi
ile
gerçekleşir.
Sacın
şekillendirilmesi sırasında istenilen panel kalitesine
gelmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bunların
başında gelen faktörlerden biride kaplama sıyrılmasıdır.
Sacın üzerinden sıyrılan kaplama kalıp üzerinde birikir.
Biriken bu kaplamalar sac panel üzerine yapışır ve
sivilce, şiş , göçük gibi estetik imalat kusurlarına neden
olur. Bu kusurlar ise yüksek maliyetli revizyon
işlemlerini gerekli kılar.
Bu çalışmada altı sigma yöntemi kullanılarak derin
çekme
operasyonunda
kaplamalı
saçlardaki
kaplamanın sıyrılması ile sivilce problemini ortaya
çıkaran faktörler incelenmiş, deneysel tasarım yöntemi
ile de çıktıya etki eden en büyük girdi parametreleri
tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda sıyırma
miktarının en düşük olması için çalışılması gereken
değer aralıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Altı Sigma, Sıyırma, Derin Çekme,
Sivilce, Sac

Abstract
Outer body panel sheets which used in automotive
industry are shaped by deep drawing method. Deep
drawing method is performed by pressing the sheet in
the die under high tonnage. While shaping the metal
sheet, many factors are effective to achieve required
quality.One of the leading factors is the stripping of the
coating.
The
stripped coating
causes coating
accumulation on the die. Consequently accumulated
coatings stick to the metal sheet panel and cause
surface unconformity problem(e.g. spot on sheets)
which looks like acne on a face. These defects require
high-cost revision procedures.

Keywords: Six Sigma, Galling , Deep Drawing, Acne,
Sheet

1. Giriş (Introduction)
Sac metal malzemeler, günümüz modern toplumunun
artan ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda çok büyük
öneme sahiptir. Kara, deniz, hava ve uzay taşıtları,
çeşitli ev eşyaları ve makineleri, endüstriyel araçgereçler, endüstriyel yapılar ile makine imalatı, inşaat
sektörü ve daha birçok alandaki uygulamalarda
karşımıza
çıkmaktadır.
Bu
şekilde
yaygın
kullanılmalarındaki en önemli etkenlerden bazıları,
diğer alternatif malzemelere nazaran daha dayanımlı,
ucuz, kolay işlenebilme, şekillendirilebilme ve
birleştirilebilme özellikleri olmaları şeklinde sıralanabilir
[1]. Günümüzde sac metal şekillendirme işlemi, başta
otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörde
kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullanılan bir binek
araç ortalama 4000 kadar mekanik elemandan
oluşmakta [2]ve bu ihtiyaçlar oldukça karmaşık üretim
ve montaj süreçlerini içermektedir. Montajda ve nihai
ürün
performansında
oluşacak
problemlerden
kaçınmak için şekillendirilen parçanın
kalitesi
önemlidir.[3]
Özellikle panel saclar (kapı, tavan, motor kaputu, yan
çerçeve vb) müşterilerin araçta ilk gördüğü yerler
olduğundan, bu bölgelerdeki sacların kalitesine ayrıca
dikkat edilmektedir. Sacın şekillendirilmesi sırasında
istenilen panel kalitesine gelmesinde birçok faktör etkili
olmaktadır. Otomotiv sektöründe İstenilen panel kalitesi
olarak sac yüzeyinde herhangi bir pürüz, çöküntü ve
benzeri yüzey kusurları istenmemektedir. Bu doğrultuda
operatör ve ışık ile yapılan kontrollerde %100 yüzeysel
süreklilik istenmektedir. DIN 5033 normuna göre panel
sacların kalitesine bakmak için yapılan testler ve
kontroller anlatılmaktadır. Panel saclarda istenilen
kaliteye gelinmediğinde Şekilde 1 ‘de görüldüğü gibi
estetik kusurlar oluşur. Estetik kusurları ortadan
kaldırmak için sac parçaya tamir işlemleri gerçekleştirilir
ve hat duruşları yaşanır.

In this study, the factors that cause to the surface
unconformity problem by stripping the coating from
metal sheet during deep drawing operation were
investigated by using six sigma method and the
experimental design method was used to determine the
largest input parameters affecting the output.
As a result of this study, the value range which should
be worked to were determined for minimum stripping
amount .
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Sac üzerindeki kaplama, derin çekme esnasında,
sistematik olarak Şekil 5‘te görüldüğü gibi sacın, derin
çekme kalıbında bulunan süzme çubukları üzerinden
geçtiği sırada sıyrılır. Şekil 6‘daki gibi sacın üzerinden
sıyrılan kaplama, kalıp üzerinde birikir. Biriken bu
kaplamalar sac panel üzerine yapışır ve Şekil 7‘deki
gibi sivilce, şiş gibi estetik imalat kusurlarına neden
olur. Bu kusurlar ise yüksek maliyetli revizyon
işlemlerini gerekli kılar. Ayrıca sıyrılan kaplamalar kalıp
üzerinde biriktiğinden pres hattı durdurularak derin
çekme kalıbına silme işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1. Sac parçalarda yaşanan yüzey hatalarının
tamir oranları
Şekil 1’de de görüldüğü gibi panel saclarda en fazla
oluşan estetik hata sivilce (şiş) problemidir. Aşağıda
Şekil 2’de sacın pres altında şekillenmesindeki makro
Şekil 5.Saç şekillendirme sırasında sistematik sıyrılma
proses akışı gösterilmektedir.
[6]

Şekil 2. Sac parçanın şekillenmesindeki makro proses
akışı ve sivilceli yüzey hatası olan parça
Şekil 6. Sac üzerinden sıyrılan kaplama
Sac parçanın pres hattında basımı sırasında göz
kontrolünde fark edilen sac yüzeyindeki sivilce (şiş)
problemi olan parçalara tamir işlemi gerçekleştirilirken
pres hattı durdurularak derin çekme kalıbına silme
işlemi
gerçekleştirilir.
Bunun
sebebi
kaplama
sıyırmasıdır. Kaplama sıyrılmasının anlaşılması için
derin çekme sürecinin ve aşamalarının analiz edilmesi
gerekmektedir.
Derin çekme kalıpları sacı tutmaya ve formlamaya
yarayan elemanlardır. Öncelikle pot çemberi sacı dişi
ile yakalayarak baskı uygular daha sonrasında erkek
Şekil 7. Sac yüzeyinde sivilce , şiş
göbek sacı üzerine sıvar. Sac bu esnada süzme
çubukları üzerinden basınç, sürtünme ve adezif aşınma
Bu çalışmada bir deney düzeneği hazırlanarak süzme
ile geçer ve kalıp içerisine doğru ilerleyerek şekillenir.
çubuğu geometrisinin, pot tonajının , şekillenecek
parçanın çekme yüksekliğinin ve sac malzeme cinsinin
kaplama sıyırmasına olan etkileri araştırılarak kaplama
sıyırma miktarının azaltılması ve dolayısıyla oluşan
tamir ve kalıp silme sürelerinin minimuma indirilmesi
amaçlanmıştır.

2. Deneysel Çalışma (Experimental Study)
Deneysel çalışma yapılırken 6 sigma yöntemleri
kullanıldı.
6
sigma
stratejisinde,
hedeflerin
Şekil 3. Derin çekme kalıbı
gerçekleştirilmesi için problemlere, her biri güçlü
Süzme çubukları, sac malzemede şekillendirme istatistiksel yöntemlerle desteklenen 5 ana bölüm ve
esnasında oluşacak kusurları engellemek veya sırayla yaklaşılmaktadır. Bunlar :
minimuma indirmek için malzeme akışını belirli
bölgelerde frenleme yaparak düzenleyen bir tür kontrol
• Tanımlama
mekanizması olarak kullanılmaktadır. [4]
• Ölçme
• Analiz
• Geliştirme
Şekil 4. Süzme çubuğundan akan malzemede oluşan
frenleme kuvveti [5]

• Kontrol
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şeklinde açıklanabilir. Tanımlama kısmında problem
tanımlanır. Sonrasında proje ekibi ile temel süreç işlem
adımları denilen ve sürece etkisi olabileceği düşünülen
tüm etkenler beyin fırtınası yöntemi ile yazılır. Daha
sonrasında etkisi olabileceği düşünülen tüm etkenler
sebep sonuç matrisine yerleştirilir ve ekip ile birlikte
puanlanır. En yüksek puan alan etkenler belirlenen
parametreler olur. Bu parametreler sac malzemesi,
çekme yüksekliği, süzme çubuğunun yüksekliği
genişliği radius değeri ve pot tonajıdır.
2.1.1. Sac Malzemesi (Sheet Material)
Panel saclarda en çok kullanılan 4 adet sac malzeme
tipi belirlendi.( Feb04, Feb05, IF180, BH220) Sac
firmalarının performansları belirlenerek deneyler, en
çok kaplama sıyırmasına ve sivilceli parça adedine
sebep olan sac firmasının malzemeleri ile yapıldı.
2.1.2. Çekme Yüksekliği (Drawing Height)

Şekil 10. Pot çemberinin saca uyguladığı baskı kuvveti
ve yönü

2.2. Deney İçin Belirlenen Değerler (Determined
Values for Experiment)

Şekil 8 ‘de parçanın derin çekme yüksekliği Belirlenen parametreler için belirlenen değerler, mevcut
görülmektedir. Her parçanın çekme yüksekliği farklıdır. çalışma aralıklarına göre seçilmiştir.
Parçanın stili değiştirilemediğinden dolayı çekme
yüksekliği de değiştirilemez.

Şekil 11. Parametreler ve belirlenen değerler
Yukarıdaki parametre ve değerler ile optimum deney
sayısına ulaşabilmek için minitab programında DOEcreate factorial design kısmından seçilen fractional
faktöriyel deneysel tasarım ile 28 deneme yapılacağı
elde edildi. (Malzeme blok olarak gösterildi)

Şekil 8. Sac parçanın çekme yüksekliği
2.1.3. Süzme Çubuğu Yüksekliği, Genişliği, Radius
Değeri (Value of Drawbead Height, Width , Radius)
Süzme çubuğunun yükseklik ,genişlik
değerleri Şekil 9 ‘da gösterilmiştir.

ve

raidus
Şekil 12. Deneysel tasarım
2.3.Deney Düzeneği (Experiment Equipment)
Deney düzeneği belirlenen parametre değerlerine göre
oluşturuldu. Şekil 13’te gösterildiği gibi deney
düzeneğimiz dişi, erkek, pot, sökülüp takılabilen süzme
çubukları ve pot baskısını değiştirebileceğimiz baskı
azotlarından oluşmaktadır.

Şekil 9. Süzme çubuğunun yükseklik, genişlik ve radius
gösterimi

Ayrıca
sacın
oluşturulan
deney
düzeneğinde
yırtılmadan şekillenmesi için autoform programında
simülasyon çalışmaları yapıldı ve deney düzeneği son
nihai haline getirildi.

2.1.4. Pot Tonajı (Binder tonnage)
Potun saca uyguladığı baskı kuvveti ve yönü Şekil
10’da gösterilmiştir.
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2.4.Deney Sonrası Çıktıların Toplanması (Collecting
Outputs After Experiment)
Kaplama
parçaları
deney
düzeneği
üzerine
yapıştığından her deney sonrasında kaplamalar
yapışkan bant ile süzme çubukları üzerinden
toplanmıştır.

Şekil 13. Deney düzeneği tasarımı

Şekil 16. Kaplamaların bant ile toplanması

Deneysel
tasarımın
oluşturduğu
deney Daha Sonrasında bant üzerindeki kaplamalara
kombinasyonuna göre 9 tip süzme çubuğu yapıldı.
mikroskopta bakılarak yüzey alanları bulundu.
Kaplamanın öz kütlesinden her deney sonrası elde
edilen kaplama ağırlıkları elde edildi.

Şekil 17. Bant üzerindeki kaplamalar ve mikoskoptaki
kaplamanın ölçüleri

Şekil 14. Deneysel tasarımın oluşturduğu süzme
çubuğu tipleri
Minitab in oluşturduğu 28 deneme ve girdi değerleri
Şekil 15’te gösterilmiştir.

Şekil 18. Öz kütle formülü
2.5.Deney Sonrası Değerlendirme (Evaluation After
Experiment)
Parametreler belirlenirken etki edip değiştirebileceğimiz
sonuca etkisi olduğunu düşündüğümüz parametreler
seçilmelidir. Deney sonrası değerlendirme 2 aşamada
incelendi. Bunun sebebi yukarıda bahsettiğimiz çekme
yüksekliğinin normalde stilden dolayı etki edip
değiştiremeyeceğimiz bir parametre olup aynı zamanda
da deney düzeneği parametresi içinde yer almasıdır.
Çekme yüksekliğini deneysel tasarıma bir parametre
olarak koymamızın sebebi çekme yüksekliğinin
kaplama sıyırmasına nasıl bir etkisi olduğuna bakılmak
istenmesidir.
2.5.1.Deney Sonrası Değerlendirme(1/2) (Evaluation
After Experiment 1/2)

Şekil 15. 28 Deneme ve girdi değerleri

Çekme yüksekliğinin sıyırmaya olan etkisine bakıldı.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi çekme yüksekliği
arttıkça kaplama sıyırma miktarı da artmaktadır. Pratik
problem yüksek çekme miktarlarındadır. 80mm ve 110
mm çekme yükseklikleri arasında anlamlı bir farklılık
yoktur ve grupların kendi içindeki sapmaları aynıdır.
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Yaşanılan kaplama sıyırması problemi yüksek çekme
miktarlarındadır.(110 mm)
Individual Value Plot of sıyırma miktarı
95% CI for the Mean

2,0

1,0

sıyı

rma mikta

rı

1,5

0,5

0,0
50

80

Şekil 20. Etkin parametlerin pasta grafikte gösterimi

110

çekme yukseklığı
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Bu grafiğe göre etkin olan ve etkin olamayan
parametreler;

Şekil 19. Çekme yüksekliğinin kaplama sıyırmasına
olan etkisi
2.5.2.Deney Sonrası Değerlendirme(2/2) (Evaluation
After Experiment 2/2)
Deneyin yorumlanmasının 2. Aşamasında yüksek
çekme miktarlarındaki (110 mm) Sonuçlar yorumlandı.

Şekil 21. Etkin ve etkin olmayan parametreler
Girdiler =
1.

Sac Malzemesi

2.

Süzme Çubuğu Yüksekliği

3.

Süzme Çubuğu Genişliği

4.

Süzme Çubuğu Radius Değeri

Minitab programında DOE analyze factorial design
kısmında elde edilen analiz sonuçlarına göre sıyırma
miktarını veren denklem elde edildi.

Şekil 22. Sıyırma miktarı denklemi

Pot Tonajı

Minitab programında response optimizer yöntemi ile
minimum kaplama sıyırmasını vermesi için gereken
Etkin olan parametrelerin bulunmasında minitab parametre değerleri bulundu.
programında DOE analyze factorial design yapılarak
çıkan analizin varyans sonuçlarına bakıldı ve P<0.05
olan değerler etkin parametreler olarak belirlendi. Pasta
grafiğinde etkin parametreler gösterildi.(BKNZ Şekil 20)
5.

P: P (Probability; Olasılık) değeri istatistiksel
anlamlılığın (statistical significance) varlığının ve varsa
da var olan farklılığın kanıtının düzeyinin belirlenmesi
amacı ile kullanılan bir değerdir. Her istatistiksel testin
sonucunda kullanılan test istatistiğine ait bir P değeri
hesaplanır. P<0.05=istatiksel anlamlılık [7]
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parametre değerleri
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2. OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARININ
BELİRLENMESİ (DETERMINATION OF
WORKING CONDITIONS)

Şekil 24. Kontrol için basılan 30 adet sacın kaplama
sıyırma miktarları
Kaplama sıyırması miktarının minimum olması için
gereken değer aralıkları belirlenmiştir. İleride ki
çalışmalarda sonlu elemanlar simülasyonunda süzme
çubuklarına uygulanan basınç ve kuvvet değerleri ile
kaplama sıyırması miktarının korelasyonu sağlanarak
proses aşamasında optimum kaplama sıyırması
miktarlarının öngörülmesi çalışılacaktır.
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Abstract
The control of magnetic microparticles or microrobots in
the range of 1μm to 10 mm sizes have been reported in
several studies. The designed control approaches
include open-loop control [12], PID control [13]–[15],
adaptive control [16], backstepping controller [17],
optimal control [18], recursive least square control [19],
H-infinity control [20], minimum variance control [21]
and time-delay control [22], [23]. In general, the control
performance was not in the desired level due to the
nonlinear dynamics, stability issues and modeling
challenges of the magnetic actuating systems. A
general and direct comparison between these control
studies is also not possible since the magnetic
actuators and the size/structure of the microparticles
are different in these studies. In addition, the control
designs and controller performances may not be
Keywords: magnetic micromanipulator; magnetic generalized to the different designs in 1D, 2D and 3D
microparticle; modeling; nonlinear control; backstepping configurations.
controller.
In this work, to manipulate a 1-to-10 μm sized magnetic
microparticle, a full automatic quadrupole magnetic
1. Introduction
micromanipulator
using
feedback
controlled
Magnetic micromanipulators are signficant systems for electromagnets is presented. A current-to-force relation
microscale applications ranging from micro-assembly to based dynamic system model is obtained by using the
cellular manipulations. They can be obtained by magnetic monopole and magnetic circuit approaches. A
permanent magnets or electromagnets by producing backstepping approach based nonlinear controller is
controlled forces for various applications [1]–[3]. While designed for the automatic control of a microparticle.
permanent
magnets
present
simple
designs, Numerical and experimental implementation results are
electromagnets present a variety of different design provided to show the efficacy of the proposed
options with controlled magnetic force generations. controller.
Moreover, the magnetic micromanipulators can be
designed vertically or/and horizontally in 1D, 2D and 3D 2. Experimental Design and Dynamic
configurations. Generating molecular scale force has a Modeling
significant role for biological processes and motions
such as cell separation and DNA segregation [4]. To To control the magnetic microparticle, a quadrupole
manipulate single cells/particles to distances ranging magnetic micromanipulator system is designed and
from nanometer to millimeter lengths, a relatively small implemented, whose experimental setup is shown in
N must be Fig. 1. The quadrupole magnetic micromanipulator
amount of force in the range of
generated [5]. Two types of magnetic particles are used consists of some of parts to manipulate the magnetic
to perform some specified tasks on micromanipulation: microparticle. The four identical electromagnetic coils
magnetic bead and microrobot. Manipulation of single with the circular tip of core are designed in COMSOL
cells using magnetic beads (0.1-to-10 μm sized Multiphysics software. A fluidic reservoir (working area)
particles) has been performed for investigating receptor is used for static movement in aqueous medium of
binding strength or location and for measuring adhesion magnetic
microparticles.
The
digital
cameraforces [5], [6] such as characterization of antibody microscope system is used to detect the magnetic
binding [7] and investigation of protein multi-state microparticle. A workstation computer with MATLAB
unfolding [8]. On the other hand, microrobots (30 μm to software is used to for tracking and position detection of
10 mm sized particles) have a great potential in the the magnetic microparticle and to generate control
medical field to improve the laborious therapies [9], signals. DC power supply is used to render necessary
including chronic total occlusion treatment [10]. The current values to control the magnetic microparticle.
reference tracking performance of the microrobots is The power MOSFET driver is used as an interface
significant for such in vivo applications since a good between the controller and power supply.
performance is necessary for the safety and prognosis
of the therapies [11].
As seen in Figure 1, four electromagnets are
symmetrically placed for controlling the microparticle in
The fundamental research on the microparticle
manipulation is related to the possible application in
cellular research, drug delivery, or as working tools for
other microscale tasks. In this work, we have studied
on system modeling and control of a magnetic
micromanipulator system. A current-to-force model is
derived from the first principles approach and it is used
for controlling the system. A backstepping approach
based nonlinear controller is designed and its
performance is obtained experimentally. The controller
yields a smooth control signal, fast transient response
and practically zero steady-state position error. The
system can be used in single cell or microparticle
manipulation based applications.
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xy plane. Assuming that the dynamics of the
micromanipulator system is equal in both x and y r 3V (    ) r
0
b
B
directions, we can only study the system dynamics in x- m 




(
2
0
0)
direction and then extend it to xy plane. Due to
Newton’s second law, the magnetic microparticle
And thus, the magnetic force is obtained as
dynamics in the aqueous environment is given by

&  x& Fm  Fd
mx&

r
r r
Fm  k f ( B  B )

(1)

where
(in kg) is the mass of the particle, (in
)
is the drag coefficient of the particle in aqueous
solution,
is the magnetic force, and
is expressed
as the force consists gravity force ( ), the thermal
force ( ) and other forces ( ) in the aqueous media.
As the electromagnet coils produce a relatively high
magnetic field to control the magnetic particle, the
magnetic force and drag force are the most dominant
forces acting magnetic microparticles whose diameter
is around 1 to 10 µm [24]. Thus, all other forces except
the magnetic force and the drag force can be neglected
in the system design and analysis.

(4)

(5)

is a coefficient.
where
Furthermore, the magnetic force can be calculated by
specifying the magnetic field
. By accounting the tip
of the pole as a point magnetic charge, the generated
magnetic field at a position by the magnetic charge q
is as follows

B  km

q
uˆ
r2

(6)

where
is unit directional vector, (in m) is the
vector originated from the location of the magnetic
charge to the magnetic microparticle,
(in Am) is the
magnetic charge, and
is magnetic field
constant. Therefore the produced magnetic force is
obtained as

Fm 

4k f km2
d5

q 2 uˆ

(7)

where
(in m) is the radius of workspace (or the
distance from the tip of the coil to the magnetic
microparticle). Moreover, we should define the
magnetic charge to calculate the magnetic force. The
relation between magnetic charge and magnetic flux
is given by
. Using magnetic circuit
approach, the magnetic flux can be obtained by
, where
is the number of coil turns, and
is the magnetic reluctance. By substituting magnetic
charge and magnetic flux equations into the force
equation (7), the magnetic force model is found as

Figure 1: Experimental setup for the quadrupole
magnetic micromanipulator.

2
The magnetic force applying movement on a magnetic r
 kQ km2   2 N c  2
microparticle is dependent on the magnetic moment
(8)
Fm   5  
I uˆ
 d  R 
(in
) and the gradient of magnetic flux density
(in

 0 a 
). The magnetic moment can be written as the
derivative of the magnetic energy [25],
For the horizontal electromagnets in x-direction at the
center of workspace
, the magnetic force acting
r
r
r
Fm  (m  B) / 2
(2) the magnetic particle to control it in x-direction can be
obtained as

This expression is a strong function of spatial
coordinates. The magnetic dipole moment for weak
magnetic particle can be given by [26]

Fmx  k fm  I12  I 22 

(9)

where
. In addition, with
the same identical coil and distance of workspace, for
(3)
the horizontal electromagnets in y-direction at the
, the magnetic force to
where
is the magnetization of the microparticle, center of workspace
and
are the susceptibility and the volume of the control the magnetic microparticle in y-direction can
particle. In a diamagnetic medium (e.g., aqueous similarly be obtained as
media) the magnetic flux density is defined as
,
2
2
(10)
is the magnetic field intensity and
is the magnetic Fmy  k fm I3  I 4
permeability of free space.
When the effect of
demagnetization field is considered the magnetic These forces represent the magnetic forces relating to
moment of a magnetic particle is obtained as
currents of the magnetic micromanipulator around the

r
r
m  Vb M
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workspace center. The model to get the magnetic By considering the Lyapunov function
forces on workspace is simplified by neglecting spatial
dependence.
V1  (e12  e22 ) / 2

(14)

Also, in the system model the second important part
and thus the derivative of the Lyapunov function is
exists due to the dynamic behavior of electromagnets,
namely the electrical part. The electrical equation on
V1  e1e1  e2 e2
the magnetic system model can be obtained as

LdI / dt  RI  V

 e1 (e2  k1e1 )  e2 (

(11)


m

e1  z1  k1e1  FT )

(15)


where (in Henry) is the coil inductance, (in Ohm) is
 e1e2  k1e12  e2 e1  k1e2 e1  z1e2  FT e2
the coil resistance and
(in V) is the applied control
m
voltage. The electrical part of the magnetic system
model is neglected in the design and analysis because If we choose
and then
the electrical part is much faster than the magnetic
with
,
so
has
an
exponentially
microparticle dynamics. The time constant of the coils
equilibrium point. This is achieved by the following
( ) is almost
s.
control current inputs

2. Backstepping Based Nonlinear Control

I1   m1 ( z1 ) / k fm 

1/ 2

,

I 2   m2 ( z1 ) / k fm 

1/ 2

(16)

Fd

e1

xref
+
-

I1,2

Nonlinear
Controller

x

Magnetic
Actuator

+

Where
,
and
are
positive for all z values, a smooth approximation can be
defined as

Microparticle
Dynamics

Visual
Detection

1 

Figure 2: Block diagram of the control system.
A block diagram of the nonlinear control scheme to
control the magnetic microparticle in x-direction is
shown in Fig. 2. A backstepping based controller is
designed to control the magnetic force by stabilizing the
current inputs and thus it can control the magnetic
microparticle effectively. First of all, by substituting (9)
into the force equation (1) to control the microparticle in
x-direction, the state-space model of the magnetic force
model can be obtained as

2

 b1 2 

 z1  z12  1
2

 b1

(17)

, and
is a bias current applied to
with
electromagnetic coils in the x-direction,
is used
when
and
is used when
. The
combination of both works together to present the
desired magnetic forces for the movement in x-direction
of the magnetic microparticle.
Similarly, to control the magnetic microparticle in ydirection, the control current inputs of the backstepping
based controller for the magnetic microparticle system
are obtained as
1/ 2

 m ( z ) 
I3   3 2 
 k

fm



x&
1  x2
x&2  

z1  z12  1


m

x2 

k fm

I
m

2
1

 I 22   F

(12)

2
,   z2  z2   2  b
3
2
2
1/ 2

 m ( z ) 
I4   4 2 
 k

fm



, 4 

 z2  z22   2

(18)

 b2

2
where
refers to the velocity of the magnetic
microparticle,
refers to the position of the magnetic
,
, and
is a bias
microparticle. In the backstepping based controller where
design, the error dynamics of the controller are written current applied to electromagnetic coils for the
movement in y-direction of the magnetic microparticle.
as

e1  x1  xref
&
e&
1  x1  x2
where

e2  x2  k1e1
&
e&
2  ( / m) x2  z1  k1e1  F
, the derivative of

3. Results and Discussion

(13)

is

assumed zero due to small constant value. Here, the
error dynamic of the backstepping based controller
could be chosen as
with
and
thus
could be exponentially stable but
is not an
input of the system. So we choose
and
thus while is going to zero, is in the desired form.

A backstepping based nonlinear controller is designed
and implemented to control the magnetic microparticle
in xy directions. The system parameters are identified
by using the experiment data to determine the control
parameters. In numerical simulations, the control
parameters are taken as
and
and
. The control parameters in the y-direction are
identical.
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Figure 6: The position tracking in the x direction of the
magnetic particle with a square wave.
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Figure 3: The position tracking of the magnetic particle
with a square setpoint.
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Figure 7: The position tracking in y direction of the
magnetic particle with a square wave.
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Figure 5: The position tracking error of the magnetic
microparticle.
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For the sinusoidal reference, the experimental results of
the controller are shown in Figures 9-11. The Figures 9
and 10 show that the magnetic microparticle actually
tracks a circle on the plane as a combination of x and y
directions. In Figure 11, the control currents applied to
the system for the movement in the x-direction are
shown. It is clear from the figures that the experimental
results are highly satisfactory with robust setpoint
tracking.
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The experimental results of backstepping based
50
nonlinear controller are illustrated in Figures 6-11. The
45
position tracking performances of the control system
are shown in Figures 6-7. It is clear that the magnetic
40
microparticle actually tracks a square on the plane as a
35
combination of x and y directions. In Figure 8, the
0
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control current inputs applied to the system for the
movement in the x-direction are shown. The control Figure 9: The position tracking in x-direction with a
current input values are almost 0.5 A on the balance sinusoidal setpoint.
point of the microparticle as assumed. It is clear from
the figures that the experimental results are highly
65
satisfactory.
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Figure 10: The position tracking in y-direction with a
sinusoidal setpoint.
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Figure 11: The control currents in x-direction.
[14]

4. Conclusion
This study proposed a nonlinear control law that can [15]
overcome position tracking problem of magnetic
micromanipulator. The performance of the proposed
control law was validated through experiments. The
experimental results in a 2-DOF trajectory control show
that the controller provides a fast settling time, non- [16]
overshoot response and zero steady state error
practically. The robustness of the controller is validated
through time-varying sinusoidal reference tracking [17]
studies.
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Abstract
acetic acid transmission lines. Even though the
concentration of acetic acid is 99.5%, the amount of
corrosion of the titanium material in contact is less than
0.127 mm per year, which is a very good result. Titanium is
also used in the construction of firearms in the defense
industry due to its thermal resistance and lightness, joining
of bones by means of organic liquid resistance.

Titanium and alloys are used in many fields due to their
superior properties such as lightness and high strength.
Pack boriding technique to Gr2 and Gr5 samples was
carried out at various temperature ranging from 950 to
1050 °C for 6 h, using 85% B4C and 15% Na2CO3 as
boriding media. It was determined that borided layers were
composed of TiB2 and TiB by means of XRD analysis. The
microstructure and elemental analysis of layer on samples
were examined by SEM. It found that the thickness of
borided layers increased parabolically with increasing
boriding temperature. It was seen that diffusion of the
boron and microhardness of borided layers went up with
rising boriding temperature.

Donachie [2] noted that heat treatments applied to titanium
and its alloys are made for the purpose of eliminating
residual stresses during manufacturing, optimization of
important parameters such as ductility, dimensional and
structural stability, machinability, optimization some
properties, e.g. fatigue strength, fracture toughness and
high-temperature creep strength. Titanium and its alloys
can be annealed, hardened, aged or chemically treated
(nitriding, boriding etc.) according to their composition and
purpose.

Keywords: Titanium,Boriding,Hardness,Microstructure.

1. Introduction

Tsipas et al. [3] studied on the surface enhancement of PM
Ti and PM Ti-6Al-4V with boriding, and they investigated
some significant thermodynamic properties of the process
comparing it with similar coatings performed to wrought Ti6Al-4V. They found when amorphous B is B element
supplier in the boriding media, it causes the development
of a uniform external borided layer. In contrast, when
amorphous B4C is B element supplier in the boriding
media with the same boriding conditions, it led to the
development of an external TiN layer and an internal layer
which containing B. The thermodynamic calculations
carried out established successful in specifying the proper
conditions for boride coating accumulation and predicting
the phases likely to be formed.

The use of titanium which discovered by William Gregor in
1791, became widespread after the production method
developed by Wilhelm Kroll. Titanium minerals with
commercial importance are rutile, ilmenite and anatase.
According to The institute of Mineral Research and
Exploration (MTA) in Turkey, their prices are high and their
consumption is limited due to the difficulty of obtaining
them, although titanium reserves are at a level that can
meet the world's needs for a long time.
The specific gravity of titanium (about 4.5 gr / cm3) is about
58% of the steel and 1.65 times of aluminum. In contrast,
the melting temperature is very high (1668 °C). High purity
titanium has low tensile strength (210 N / mm2) and high
ductility (50%). Due to the alloying elements added into the
titanium, the strength can be increased and the ductility
can be lowered. Moreover, the strength properties of
alloys, especially at high temperatures, are very good. For
example, at 430 °C, the Ti - 6Al - 6V - 2Sn alloy has a
strength of 900 N / mm2. The mechanical strength of
titanium alloys is about 2.5 times that of aluminum alloys
and is equivalent to the strength of some alloyed steels.
Furthermore, creep properties are at a satisfactory level up
to 500 °C and fatigue limit is high. Due to the properties
mentioned, the use of titanium and its alloys in the
construction of jet and rocket engines, especially in body
coverings of aircraft exceeding the speed of sound and in
various parts of the skeletons, is becoming widespread.
The rate of use in some types of airplanes is about 39%,
which varies with flight speeds. For example, about 8% of
the skeleton is titanium on the Boeing 747, while it is 20%
on the Concorde [1].

Yi et al. [4] carried out the solid powder boriding on TC4
titanium alloy surface. They showed that after holding at
1000, 1050 and 1100 °C for 5 h and 20 h, the thickness of
diffusion layer ranged from 0.8 µm to 15 µm. They found
that the outer surface was TiB2 and the inner surface was
TiB whiskers. It was reveal TiB2 and TiB dual phases was
formed after boriding of TC4 alloy and the peak position of
TiB2 and TiB increased with the temperature rising by XRD
patterns. Furthermore, It was shown that after having been
absorbed by TC4, surface B atoms react with Ti of the
matrix resulting in the reduction of Ti in transition region by
EDS. At the same time, they showed that Al and V
elements began to diffuse into the matrix and enrich in the
near-interface region. They found that microhardness of
the diffusion layer is of gradient distribution; the hardness
value of TiB2 to TiB whiskers ranged from HV0.01 22000
MPa to HV0.01 11000 MPa and the hardness value in the
transition region was higher than that in the matrix.

Anık and Süataç [1] pointed out that titanium and its alloys
have a special importance in the chemical and
petrochemical industries, maritime and areas where there
are extremely corrosive environments. For example in
Aliağa Petrochemical Facilities in Turkey, because of its
high corrosion resistance, it is used as boring material for

Jelis et al. [5] prepared the powder pack boriding of Ti-6Al4V Eli alloy. They found that the boride coating were
exhibited as TiB layers. They noted that coating thickness
was about 2-9 µm and the microhardness of the borided
layers was about 500-800 HK.
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Wang et al. [6] performed the solid powder boriding on Ti6Al-4V (TC4) titanium alloy surface. They added different
additives into the boriding media. They found that all the
borided coating were composed of TiB-TiB2 biphasic B-Ti
compounds layer and when 5%Fe3O4 was added into the
boriding media, the borided layer includes more TiB2
compound and was thicker than those with the addition of
5%Na2B4O7.

In order to keep the samples uniformly on the powder and
to reduce the air in the powder, it is compressed with a
mold to be 2 cm dust on the bottom of the box (Figure 1a).
Then, two pieces were placed from each sample to center
the box on the compressed powder (Figure 1b). Powder
was added and compressed in the same way as 2 cm of
powder on the samples.

Tao et al. [7] investigated the impacts of La2O3 addition to
solid boriding media (B4C + SiC) on surface
characteristics, phase compounds, layer thickness, coating
hardness, borided layer-substrate bonding force and
friction/wear characteristics of the borided layer on Ti-6Al4V (TC4) titanium alloy substrate. They showed that when
it is added La2O3 (4.0%, mass fraction) into the solid
boriding media, it refines the surface microstructure of the
diffusion layer. And they found that it raises the thickness
(by 50.7%), layer-substrate bonding force (by 37.25%) and
the microhardness (by 34.8%) of the borided layers
significantly. Furthermore, they noted that it enhances the
interface spalling resistance and self-crack resistance of
the borided layers during the friction-wear process.

Figure 1. Placement of samples.
To minimize the oxidation, Al2O3 as deoxidant was added
to the boriding powder at about 2 cm. Finally, the box was
covered with a lid and a fire-resistant mud was applied to
prevent airtake through the lid and the box. The mud were
left to dry for 1 day. The following day, heat treatment were
applied at 950, 1000, 1050 °C for 6 hours. After the heat
treatment, the boxes were allowed to cool in the furnace
for about 16 hours. Then the boxes removed from the
furnace were cooled for about 1 hour at room temperature
and then stuck lids by heat treatment opened with the aid
of a hammer. It has been seen that the powder in the box
becomes a solid mass. It is highly likely that this
phenomenon occurs because the Na2CO3 activator with a
melting temperature of 856 °C melts at the temperatures at
which heat treatment is applied. In addition, it is thought
that, the samples is prevented the air contact, because the
boriding media due to the melting of the Na2CO3 activator
surrounds the samples, thus the boriding process is
affected positively. The solid mass in the box was removed
in bulk using a screwdriver and a hammer. The solid mass
was divided into several pieces with the aid of a hammer
and the samples were removed from bulk. The samples
were washed to clean dust adhering to the surface of the
samples.

Huang et al. [8] carried out pack boriding of titanium at 900
°C and holding for 6 h when B4C content in B4C+B2O3 was
30% and 40% respectively. They found that TiB2 was not
formed on titanium surfaces at 900 °C, while TiB was
formed at the same temperature. When the content of B4C
in B4C+B2O3 was 40% at 900 °C, the layer of TiB was
thicker than that of B4C in B4C+B2O3 is 30% at 900 °C.
TiB2 was formed at titanium surfaces and the growth of TiB
was inhibited as the B4C content was 40% at 1050 °C.
Pack boriding of titanium and its alloys using B4C and
Na2CO3 as boriding media have not been reported. In this
paper, pack boriding technique to Gr2 and Gr5 samples
was carried out at various temperature ranging from 950 to
1050 °C for 6 h, using 85% B4C and 15% Na2CO3 as
boriding media. The coatings were characterised using
SEM and XRD. The microhardness values of the borided
layers of the samples were measured by Micro Vickers
Hardness Tester.

2. Materials And Methods
2.1 Metallographic Preparation Process Before Heat
Treatment

2.3 Metallographic Preparation Process After Heat
Treatment

17.5 mm diameter 10 mm length commercial grade
titanium (Gr2) and 20 mm diameter 10 mm length Ti-6Al4V (Gr5) samples were prepared by Presi Mecatome T260
Cutting Machine. To prevent negative effect of the titanium
oxide layer on the surface of the samples in the boriding
process and the borided layers are smoother, all surfaces
of the samples were sanded with 180 to 2400 grits
sandpapers and polished with a 1 μm diamond solution by
Metkon Gripo 2V Sanding and Polishing Machine.
Subsequently, the samples were soaked in acetone for 60
minutes to degrease the surface of the samples.

No treatment was performed on the samples which were
used in the XRD and microhardness tests, and various
metallographic processes were applied on the samples
were used in the microstructure analysis. The bakelite
molding process of the samples which were subjected to
microstructure analysis was carried out using the Buehler
Metaserv bakelite molding machine.
The samples were cut in parallel to each other with a
cutting device (Figure 2a). In cutting, an L-shaped mold
made of 3d printer was used to ensure that the upper and
lower surfaces of the samples were parallel (Figure 2b).
Also, when the sample is cut, the part of the sample that is
to be contacted in SEM analysis is set to be conductive.

2.2 Heat Treatment
For the heat treatment, firstly stainless steel box and
boriding powder (85% B4C + 15% Na2CO3) were prepared.
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Figure 2. Cutting of bakelite molding samples.
Figure 5. SEM image of Gr2 (left) and Gr5 (right) samples
boriding at 1050 °C for 6 h.

The samples were sanded with sandpapers ranging from
320 to 2400 grits, applied final polishing with a 1 micron
diamond solution, and then the surface of the samples was
cleaned with ethyl alcohol and distilled water.

The variation of the average layer thickness depending on
the boron temperature is shown in Table 1 and Figure 6. It
has been observed that the layer thickness increases
parabolically with increasing temperature. The reason for
this is thought to be the increase in the diffusion of the
boron with increasing temperature. It was determined that
thickness of borided layers of Gr2 samples is thicker than
that of Gr5 samples. Sinha and Division [9] mentioned that
the diffusion of boron decreased due to the alloying
elements in steels. Similarly, it is believed that the diffusion
of boron decreased due to that in Gr5. The maximum
thickness of borided layers was seen in the Titanium Gr2
sample, which was applied heat treatment at 1050 °C for 6
hours.

2.4 Analysis of Borided layers
The characteristics of the boride structures of the samples
prepared metallographically were examined with TESCAN
MIRA3 XMU in Sivas C.Ü. Advanced Technology
Application and Research Center. The samples were
analyzed with BRUKER AXS D8 ADVANCE in Kayseri
Erciyes University Technology Application and Research
Center in order to determine the phases in the borided
layers formed as a result of the boring process. The
microhardness values of the borided layers of the samples
were measured by SHIMADZU HMV - M3 Micro Vickers
Hardness Tester. Due to the thinness of the layer
thickness, the hardness measurement is made from the
layer on the substrate. Therefore, the measured values
indicate the hardness value of the system consisting of
borided layer and substrate material.

Table 1 Variation of average thickness of borided layers
depending on boriding temperatures
Average Layer Thickness (µm)

3. Results
3.1. SEM Analysis

950 °C

1000 °C

1050 °C

Gr2

2.45

3.62

9.88

Gr5

2

2.41

7.68

SEM images of the borided layers are given in Figure 3 to
5.

Figure 3. SEM image of Gr2 (left) and Gr5 (right) samples
boriding at 950 °C for 6 h.

Figure 6. Variation of average thickness of borided layers
depending on boriding temperatures.
3.2. XRD Analysis
Data from XRD Analysis was converted into spectrum
graphs by Crystal Impact Match! Program. Then, the
phases formed were determined by looking at whether the
2θ values of the phases coincide with the peaks in the
graph or not. XRD spectrum graphics of borided layers are
given in Figure 7 to 12. When XRD spectrum graphics are
generally evaluated, it has been found that the diffusion of
the boron sample is more difficult at low temperatures and

Figure 4. SEM image of Gr2 (left) and Gr5 (right) samples
boriding at 1000 °C for 6 h.
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consequently titanium combines with elements other than
the boron to form undesirable phases such as Ti2O. Due to
the increase in the boriding temperature, the diffusion of
the boron is also facilitated and such phases are replaced
by TiB and TiB2 phases. It has been observed that the
alloy elements in the Gr5 samples have difficulty in
diffusion of the boron and high levels of Ti2O is formed up
to 1050 °C. At the low temperature, the TiB phase was
predominant in the borided layers, while the TiB2 phase
became dominant as the temperature increased. Whether
it is Gr2 or Gr5, it has been determined that the best layer
is formed in the boring process applied at 1050 °C in terms
of the phases formed. The borided layer of Gr2 sample
borided at 1050 °C for 6 hours was found to be
significantly better than the borided Gr5 sample at the
same temperature and time due to the high content of
boride phases and higher content of TiB2 with superior
properties.
Figure 9. XRD spectrum graph of Gr2 sample boriding at
1000 °C for 6 h.

Figure 7. XRD spectrum graph of Gr2 sample boriding at
950 °C for 6 h.
Figure 10. XRD spectrum graph of Gr5 sample boriding at
1000 °C for 6 h.

Figure 8. XRD spectrum graph of Gr5 sample boriding at
950 °C for 6 h.
Figure 11. XRD spectrum graph of Gr2 sample boriding at
1050 °C for 6 h.
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4. Conclusion
As a result of the boring process, TiB and TiB2 structures
are formed in the samples and these structures have
superior properties, resulting in improvement of surface
quality of the material.
It was observed that the thickness and hardness value of
the layer containing these structures were increased with
increasing temperatures. It has not been able to diffusion
of the boron below 1000 °C adequately and the quality of
the resulting layer was not at the expected level. For this
reason it is recommended to carry out the boring process
at temperatures of 1000 °C and above.
It was determined that the properties of the layers formed
in the Gr2 samples were better than that in the Gr5
samples. Sinha and Division [9] pointed out that the
diffusion of boron decreased due to the alloying elements
in steels. It is believed that the diffusion of boron
decreased due to that in Gr5.

Figure 12. XRD spectrum graph of Gr5 sample boriding at
1050 °C for 6 h.

The presence of oxidized structures such as TiO2 can be
explained by the fact that the titanium is highly active at the
temperatures at which the boriding process was carried
out, boriding process was carried out in a non-atmosphere
controlled furnace and it was the presence of oxidized
structures in the composition. Particularly at lower
temperatures, the formation of boron structures was
partially inhibited by the oxygen being more active than the
boron element, which negatively affected the quality of the
layer. The increase in the diffusion of the boron at high
temperatures has resulted in the fact that oxidized
structures such as TiO2 are not observed intensively and
do not constitute a serious problem in the quality of the
formed layers. It is recommended that the boriding process
performs in an atmospheric controlled furnace to obtain a
better layers, the boriding media is high purity and contains
a additive with an accelerating effect on the diffusion of the
boron.

3.3. Microhardness Analysis
The variation of the measured microhardness values
depending on the boriding temperature is shown in Table 2
and Figure 13. As a result of all the boriding processes
applied, hardness value was higher than the substrate
material. It was observed that hardness values increased
with increasing boriding temperatures and higher hardness
values were found in Gr2 samples. The highest hardness
value was found at Gr2 sample borided at 1050 °C.
Table 2 Variation of microhardness values depending
on boriding temperatures
Micro Vickers Hardness Value (HV0.2)
Non-borided

Borided
950 °C

1000 °C

1050 °C

Gr2

220

802

927

1283

Gr5

320

689

841

975

As a result of the boriding process, the layer with the best
properties in terms of surface quality was observed in the
Gr2 sample borided at 1050 °C.
Although Turkey ranks first in terms of boron reserves, it
has a limited number of companies producing the
components, such as B4C used in boriding process in
Turkey, because it requires considerable investment costs
of the production methods of these components. In the
future it will be expected to increase companies producing
the components, such as B4C used in boriding process in
Turkey, with developing of the technology and demanding
for boriding process.
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Özet

samples taken at the construction site and their
compliance with the design is checked. In our country,
Beton, günümüzde kullanılan en yaygın yapı construction technicians generally work as labor force
malzemelerinden biri olarak kabul edilmektedir. in conducting such experiments in public or private
Betonun basınç dayanımı ve elastisite modülü (Emod) laboratories.
değerleri, yapıda kullanılacak betonun kalitesi hakkında
fikir veren ve betonarme sistemlerinin taşıma gücü In this study, different loading scenarios (uncapped,
hesaplarında kullanılan en önemli parametrelerdendir. single capped and double capped loading conditions)
Söz konusu parametreler, şantiye sahasında alınan that may be encountered by labor force are determined.
numuneler
kullanılarak
laboratuvar
ortamında Based on these scenarios, different loading conditions
belirlenmekte ve tasarıma uygunluğu denetlenmektedir. were formed in varying combinations by use of sulfur
Ülkemizde kamu ya da özel kurum laboratuvarlarında and neoprene materials and the compressive strength
genellikle inşaat teknikerleri bu tür deneylerin and Emod values obtained from the samples were
compared under these conditions. As a result, the
gerçekleştirilmesinde işgücü olarak görev almaktadır.
efficient results cannot be obtained from the
Bu çalışma kapsamında, işgücü kaynaklı olarak compression and Emod tests without capping, and the
karşılaşılabilecek farklı yükleme senaryoları (başlıksız, necessity of double sulfur capping during the execution
tek başlıklı ve çift başlıklı yükleme) belirlenmiştir. Bu of both compression and Emod tests has been
senaryolara bağlı kalınarak, kükürt ve neopren demonstrated once again. It has been found that the
malzemeler ile farklı kombinasyonlarda yükleme neoprene capping, which is offered as an alternative to
koşullarında
oluşturulmuş
ve
bu
koşullarda sulfur capping, results 15%, 8% and 17% higher
numunelerden elde edilen basınç dayanımı ve Emod compressive strength values due to the stress
değerleri kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, başlık accumulations occurring in the cap junction area when
yapılmadan basınç ve Emod deneylerinden verimli sonuç compared to uncapped, single and double sulfur
elde edilemeyeceği, hem basınç hem de Emod capping conditions, respectively, However, it has also
deneylerinin gerçekleştirilmesi sırasında çift taraflı been found that these stress accumulations cause
kükürt başlıklamanın gerekliliği bir kez daha ortaya crack initiaon from the capped regions, which
konulmuştur. Kükürt başlıklamaya alternatif olarak decreasing the Emod values by 5.1% in the single
sunulan neopren başlıklamanın, numune başlık birleşim capping and 3.7% in the double capping conditions.
bölgesinde oluşan gerilme yığılmaları nedeniyle
başlıksız durum, tek ve çift kükürt başlıklamaya kıyasla Keywords: Compression, elastic modulus, capping,
sırasıyla %15, %8 ve %17 oranında daha yüksek sulfur, neoprene.
basınç dayanımı değerleri verdiği belirlenmiştir. Ancak,
söz konusu gerilme yığılmalarının başlık bölgelerinde 1. Giriş
çatlamalara neden olarak Emod değerlerini tek başlıklı
durumda %5.1, çift başlıklı durumda ise %3.7 oranında Beton, günümüzde kullanılan en yaygın yapı
düşürdüğü görülmüştür.
malzemelerinden biri olarak kabul edilmektedir [1].
Betonun basınç dayanımı değeri, yapıda kullanılacak
Anahtar kelimeler: Basınç, elastisite modülü, betonun kalitesi hakkında fikir veren ve betonarme
başlıklama, kükürt, neopren.
taşıma gücü hesaplarında kullanılan en önemli
parametrelerden bir tanesidir [2]. Bu nedenle betondan
alınan 150x150x150 mm lik küp ya da Ø150x300 mm
boyutlarındaki silindir numuneler kullanılarak beton
Abstract
basınç dayanımı tayin edilmektedir [3]. Betonarme
binaların tasarımında kullanılan bir diğer önemli beton
Concrete is considered to be one of the most common
özelliği de elastisite modülü (Emod)’dur. Beton Emod
building materials used today. The compressive
değerinin bulunmasında; basınç yüklemesi altında
strength and elastic modulus (Emod) values of concrete
Emod tayini, ultrasonik ses geçirimliliği tayini ya da
are among the most important parameters that give an
çeşitli deneysel formüller yaygın olarak kullanılmaktadır
idea about the quality of the concrete to be used in the
[4].
structure and are used in the calculation of the bearing
capacity of the reinforced concrete systems. These
parameters are determined in the laboratory by use of
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Basınç dayanımı, karakteristik silindir formdaki
numuneler kullanılarak belirlenirken uygulanan kuvvetin
numune kesitine eşit ve homejen bir şekil
dağıtılabilmesi için numune tabanının (alt yüzey) ve
perdah
yüzeyinin
(üst
yüzey)
düzeltilmesi
gerekmektedir.
Bu
işleme
“başlıklama”
adı
verilmektedir. Benzer şekilde, beton statik Emod
değerinin belirlenmesinde de taban ve perdah yüzeyi
başlıklanmış
karakteristik
silindir
formdaki
numunelerden faydalanılmaktadır. Silindir numuneler
ilgili standardın öngördüğü elastik gerilme limitine kadar
yüklenmekte ve numune üzerine yerleştirilen bir
çerçeve ile numunenin şekil değiştirme değerleri
kaydedilmektedir. Çizilen gerilme-şekil değiştirme (σ-ɛ)
eğrisinin tanımlanan elastik sınırları içerisinde kalan
bölgede standarda uygun olarak Emod değerleri
hesaplanabilmektedir [5].
Başlıklama işlemi bağ yapan ya da bağ yapmayan
şekilde iki kısımda incelenebilir. Silindir numunelerin
başlıklanması
işleminde
genellikle
standardın
öngördüğü kükürt+grafit, kükürt+filler, çimento ya da
çimento+alçı karışımları gibi bağ yapan başlık türleri ya
da bağ yapmayan çeşitli elastomerik malzemeler
kullanılmaktadır [3, 6]. 1980’li yıllarda günümüze,
özellikle laboratuvar uygulamalarında en çok tercih
edilen başlıklıma yönteminin kükürt+grafit tozu karışımı
olduğu görülmektedir [7]. Söz konusu başlıklamanın
temel tercih nedeni çok hızlı bir şekilde sertleşerek
yeterli basınç mukavemetine ulaşabilmesidir. Ancak,
hazırlık aşamasında kükürt ve grafit tozlarının bir
potada yüksek sıcaklıkta (150-200oC) eritilmesi, eritme
sırasında ortama salınan uzun vadede insan sağlığına
zararlı olabileceği düşünülen bileşenler ve rahatsız
edici koku gibi dezavantajları da bulunmaktadır [8].
İlaveten, benzer başlıklama yöntemlerinde yapılan
sürekli malzeme giderleri kurumlara ekonomik açıdan
bir maliyet yaratmaktadır. Söz konusu duruma alternatif
bir çözüm olarak, yeniden kullanılabilir elastomerik
malzemelerin başlık olarak kullanılması üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmıştır [7]. Yapılan bir çalışmada, kükürt
karışımı ile poliüretan ve neopren malzemeler
kullanılarak hazırlanan silindir numunelerin basınç
dayanımları
karşılaştırılmıştır.
Bağ
yapmayan
malzemelerin başlıklamada kullanılabileceği ancak
beton basınç dayanımı da dikkate alınarak yapılacak ön
çalışmalarla belirli aralıklarla ASTM C 617 [9]’ye uygun
olarak hazırlanan
kükürt
başlıklı numunelerle
uygunluğunun karşılaştırılması gerektiği rapor edilmiştir
[7]. Bir diğer çalışmada, alçı, kauçuk, ekstürüzyonla
üretilmiş polistren (EPS) ve neopren başlıkların basınç
dayanımına etkisi incelenmiştir [10]. Sonuç olarak alçı
kullanımının zaman açısından elverişsiz olduğu, kauçuk
ve EPS kullanımının da elde edilen dayanımlardaki
varyasyonu arttırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, EPS

kullanımında en düşük basınç dayanımları elde
edilmiştir. Neopren kullanımı ile düşük varyasyon
değerlerinin elde edildiği ancak basınç dayanımlarının
bir miktar arttığı rapor edilmiştir [10]. Richardson [11]
tarafından yapılan bir diğer çalışmada, basınç dayanımı
35 MPa’ın altındaki betonlarda kükürt ya da neopren
başlıklamanın silindir numunelerin basınç dayanımına
belirgin bir etkisi olmadığını belirtmiştir.
Ülkemizde kamu ya da özel kurum laboratuvarlarında
genellikle inşaat teknikerleri görev almaktadır. Yapılan
bir araştırmada laboratuvar personelinde en çok ihtiyaç
duyulan becerilerin öncelik sırasına göre beton,
çimento ve agrega deneyleri olduğu belirtilmiştir [12].
Yapılan bir diğer çalışmada, hazır beton tesislerinde
karşılaşılan sorunlardan biri olarak çalışacak kalifiye
elaman sıkıntısının yaşandığı belirtilerek, yapı denetim
firmalarının ve beton laboratuvarlarında yeteri kadar
beton bilgisine sahip olmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca,
söz konusu firmalarda çalışan personelin Türkiye Hazır
Beton Birliği (THBB) eğitim programlarından Mesleki
Yeterlilik belgesi almasının zorunlu hale getirilmesi
önerilmiştir [13].
Bahsi geçen durumlar göz önüne alındığında, beton
basınç ve Emod deneylerinin gerçekleştirilmesi
durumunda aşağıdaki senaryoların gerçekleşmesi olası
görülmektedir;
•
•
•

Silindir formdaki numunelerin herhangi bir
başlıklama yapılmadan deneye tabi tutulması
(başlıksız durum),
Kalıp tabanının düz olduğu kabul edilerek yalnızca
perdah yüzeyine başlık yapılması (tek başlıklı
durum),
Standarda uygun olarak her iki yüzeyinde
başlıklanması (çift başlıklı durum),

Bu kısa kapsamlı çalışmada, laboratuvarlarda yaygın
olarak kullanılan kükürt başlıklama ile neopren
başlıklamanın yukarıda bahsi geçen durumlar ile
kombine edilerek hem başlık türünün hem de
başlıklama sayısının basınç ve Emod ölçümüne etkisi
incelenecektir.

2. Materyal ve Yöntem
Deneysel çalışmalar kapsamında kullanılacak silindir
formdaki beton numuneler Hitit Üniversitesi Beton Yol
Şantiyesinden beton dökümü sırasında alınmıştır (Şekil
1). Beton yol imalatında kullanılacak tasarım C35/45
olarak
hedeflenmektedir.
Tasarımda
kullanılan
malzeme oranları Çizelge 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Hitit Üniversitesi beton yol uygulaması
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Çizelge 1. Beton yol için malzeme oranları
3

Malzeme
Çimento
Su

Miktar (kg/m )
370
170
385
300
410
770

başlıklama sisteminde ise metal bir plaka içerisine
neopren malzeme yerleştirilmiş ardından numune
üzerine konumlandırılmıştır (Şekil 3b).

Numunelerin elastisite modülü tayini deneyleri ASTM
C469 standardı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
İri agrega
Basınç gerilmesi değerleri basınç presi aracılığıyla;
birim şekil değiştirme değerleri de silindir numune
İnce agrega
üzerine yerleştirilen Zwick Roell marka bir deformasyon
ölçme çerçevesi kullanılarak elde edilmiştir (Şekil 4).
Basınç deneyleri için 15 adet ve Emod deneyleri için 15 Kullanılan deformasyon ölçme çerçevesi numuneye 2
adet olmak üzere toplamda 30 adet silindir numune noktadan temas etmekte ve ±2,5 mm aralığında yüksek
alımı gerçekleştirilmiştir. Numuneler 28 gün suda kür hassasiyette veri almaktadır.
edilmiş ardından 180 gün laboratuvar ortamında
bekletilmiştir.
Deneysel
çalışmalarda uygulanan
program şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. İlk olarak
Kontrol Numunesi
Deney Numuneleri
herhangi bir başlıklama işlemi yapılmadan (kontrol
Başlıksız
Kükürt Başlıklı
numuneleri ile) beton basınç dayanımları ve Emod
değerlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Ardından,
Tek Başlıklı
kükürt karışımı ve neopren kullanılarak tek ve çift başlık
olmak üzere farklı başlıklama kombinasyonlarında
Çift Başlıklı
deney numuneleri hazırlanarak basınç ve Emod
deneyleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 2).
Neopren Başlıklı
Her iki deneyde de 3000 kN yük kapasiteli ToniTechnik
Tek Başlıklı
marka hidrolik basınç presi kullanılmıştır (Şekil 3).
Kükürt karışımı başlık yapılırken standarda uygun bir
Çift Başlıklı
potada kükürt+grafit tozu karışımı 160 oC de
karışıtırılarak ısıtılmış ve akıcı hale getirilmiştir.
Şekil 2. Deneysel program şeması
Ardından numuneler metal bir kalıba dökülen kükürt
karışımının üzerine oturacak şekilde yerleştirilerek
başlıklama işlemi tamamlanmıştır (Şekil 3a). Neopren
4-12 mm
12-22 mm
19-38 mm
0-4 mm

(a)

(b)

(c)

Şekil 3. a) Deneyler kullanılan hidrolik basınç presi, b) Kükürt+grafit karışımı başlıklama, c) Neopren başlıklama

Üst Görünüş

Yan Görünüş
Şekil 4. Numuneye konumlandırılmış deformasyon ölçme çerçevesi
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Kontrol numunelerinden elde edilen basınç dayanımı
değerleri dikkate alınarak silindir numuneler basınç
dayanımlarının %40’ı oranında gerilmeye maruz
kalacak şekilde yüklenmiştir [5]. Emod değerlerinin
hesabında yükleme prosedürünün kararlı hale geldiği
son çıkış kısmından elde edilen σ-ɛ değerleri
kullanılarak σ-ɛ eğrileri çizdirilmiştir. Yükleme prosedürü
ve örnek bir σ-ɛ eğrisi Şekil 5’de sunulmuştur [5]. σ-ɛ
eğrisi üzerinden elde edilen veriler Denklem 1‘de
kullanılarak Emod değerleri hesaplanmıştır.

(1)
burada; E=Elastisite modülü, S1: 5x10-5 inci birim şekil
değiştirmeye karşılık gelen gerilme değerini, S2
maksimum basınç gerilmesinin %40’ını (0,40σmaks) ve
ɛ2 de bu gerilmeye karşılık gelen birim şekil değiştirme
değerini ifade etmektedir.

(a)

(b)

Şekil 5. a) ASTM C 469’a göre yükleme prosedürü, b) Örnek σ-ɛ eğrisi.

3. Bulgular ve Değerlendirme
Numunelere
farklı
başlık
kombinasyonlarında
uygulanan basınç deneyi sonuçları Şekil 6’da
verilmiştir. Genel olarak bakıldığında, başlıksız olarak
yüklenen numunelerin en düşük basınç dayanımı
değerlerini verdiği ve standart sapma açısından belirgin
bir aralığın olduğu tespit edilmiştir. Kükürt başlıklama
durumunda tek ve çift başlık uygulanmasının basınç
dayanımı değerlerinde belirgin bir farklılığa neden

olmadığı ancak çift başlıklama durumunda standart
sapma açısından oldukça düşük değerlerin gözlendiği
belirlenmiştir. Neopren başlık uygulanmış numunelerde
ise aynı kombinasyonda kükürt başlık yapılarak deneye
tabi tutulan numunelere kıyasla daha yüksek basınç
dayanımı değerleri verdiği görülmektedir. Bu durumun,
neopren başlıklama prosedüründe kullanılan kauçuğun
kayma gerilmelerini absorbe ederek bu bölgelerde daha
büyük
gerilme
yığılmaları
oluşturmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Şekil 6. Numunelere farklı başlık kombinasyonlarında uygulanan basınç deneyi sonuçları (*kırmızı kesikli çizgi
hedeflenen basınç dayanımını belirtmektedir.)
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Numuneler üzerinde farklı başlık kombinasyonlarında
gerçekleştirilen Emod deney sonuçları Şekil 7’de
sunulmuştur. Başlıksız durumda yapılan yüklemelerde,
numune üzerinde yüklemenin erken safhalarında
çatlamalar meydana gelmiş ve deney cihazlarında
oluşabilecek hasar riskini engellemek amacıyla deney
durdurularak veri alınamamıştır. Bu durum, basınç
dayanımlarına bakılarak tahmin edilen elastik yük
sınırının
başlıksız
yükleme
altında
numune
yüzeylerindeki düzensiz yük dağılımına bağlı olarak
yanıltıcı sonuçlar verebileceğinin bir kanıtı olarak
gösterilebilir (Şekil 8a). Kükürt başlıklı numunelerin Emod
değerlerini incelendiğinde, tek başlıklı yükleme
durumda elde edilen Emod değerinin (24.1 GPa) çift
başlıklı duruma kıyasla (26.4 GPa) daha düşük olduğu
görülmüştür. Tek başlıklı durumda etkili yük aktarımının
tüm yüzeye homojen olarak dağıtılamaması gerilme
değerlerini düşürmüş, bu durum da σ-ε eğrisine ait
eğim değerlerinin dolayısıyla da hesaplanan Emod
değerlerinin daha düşük çıkmasına neden olmuştur.
Benzer bir durum neopren başlıklama durumda da
tespit edilmiştir (tek başlıklama için 22.9 GPa; çift
başlıklama için 25.5 GPa). Ayrıca, kükürt başlıklama

durumunda elde edilen Emod değerlerinin neopren
başlıklama durumuna kıyasla hem tek başlıklı hem de
çift başlıklı durumlarda bir miktar daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Neopren ile yapılan deneylerde, yükleme
sırasında neopren başlık ile numune temas
yüzeylerinde çatlamalar meydana geldiği görülmüştür
(Şekil 8b). Neopren başlıklarda oluşan gerilme
yığılmalarına bağlı olarak neopren ile numune temas
yüzeylerinde oluşan bu çatlamaların numune içerisinde
de daha erken kılcal çatlak oluşturduğu ve bu nedenle
Emod değerlerinin kükürt başlıklara kıyasla bir miktar
azaldığı düşünülmektedir.
Çeşitli standartlardan [14-16] ve yayınlardan [17] elde
edilen ampirik formüllerle hesaplanan Emod değerleri ile
deneysel Emod değerleri kıyaslandığında (Şekil 7),
ampirik formüllerle elde edilen Emod değerlerinin
deneysel değerlere kıyasla genel olarak yüksek olduğu
belirlenmiştir. En yakın sonuçların Amerika Beton
Enstitüsü (ACI) [14] tarafından sunulan formül ile; en
büyük
farkın
ise
ülkemizde
kullanılan
Türk
Standartlarının yayınlamış olduğu formülden [16] elde
edilen değer ile olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 7. Deneysel ve ampirik olarak hesaplanan Emod değerlerinin kıyaslanması

(a)

(b)

Şekil 8. a) Başlıksız yükleme durumunda oluşan çatlamalar, b) Neopren başlıklı yükleme durumunda oluşan
çatlamalar
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4. Sonuç

5. Referanslar

Çalışma kapsamında iki farklı malzeme (kükürt ve
neopren)
kullanılarak
farklı
kombinasyonlarda
oluşturulan başlıklama durumlarının (başlıksız, tek
başlıklı ve çift başlıklı) beton basınç dayanımı ve Emod
parametrelerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen
bulgular değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir;

[1] Shetty, M. S., Concrete Technology. S. Chand &
Company Ltd, 420-453, 2005.
[2] TS 500,
Betonarme yapıların tasarım ve
yapım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,
2000.
[3] TS EN 12390-3. Beton - Sertleşmiş beton deneyleri
- Bölüm 3: Deney numunelerinde basınç dayanımının
tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara; 2010.
[4] TOPÇU, İ. B., ĞURLU, A., Betonda elastisite kuramı
ve baraj betonları için statik e-modülünün kompozit
modellerle tahmini. Teknik Dergi, Vol 18(86), p. 40554067, 2007.
[5] ASTM C469 / C469M-14, Standard Test Method for
Static Modulus of Elasticity and Poisson’s Ratio of
Concrete in Compression, ASTM International, West
Conshohocken, PA, 2014.
[6] ASTM C1231 / C1231M-15, Standard Practice for
Use of Unbonded Caps in Determination of
Compressive Strength of Hardened Cylindrical
Concrete Specimens, ASTM International, West
Conshohocken, PA, 2015.
[7] Carrasquillo, P. M., Carrasquillo, R. L. Effect of
using unbonded capping systems on the compressive
strength of concrete cylinders. Materials Journal, Vol
85(3), p. 141-147, 1987.
[8] Aydın, F., Akça, K. R., Sarıbıyık, M., İpek, M.,
Silindir Beton ve Karot Numunelerde Yeni Bir
Başlıklama Malzemesinin Kullanılması. In 5th
International Symposium on Innovative Technologies in
Engineering and Science, 29-30 September, BakuAzerbaijan, 2017.
[9] ASTM C617 / C617M-15, Standard Practice for
Capping Cylindrical Concrete Specimens, ASTM
International, West Conshohocken, PA, 2015.
[10] Ballard, J. R., Analysis of Unbonded Capping
Materials Used in Determining the Compressive
Strength of Concrete Masonry Prisms, Master’s Degree
Thesis, Brigham Young University, 2012.
[11] Richardson, D., Effects of testing variables on the
comprison of neoprene pad and sulphur mortar –
capped concrete test cylinders, ACI Materials Journal,
87(5), 1990, pp489-495
[12] Sancak, E., Gökdemir, A., Ankara’daki Hazır Beton
Tesisleri Teknik Personelinin Eğitim Düzeyleri, Yapı
Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 4(1), p. 47-57,
2008.
[13] Öztoprak, B., Sözen, Ş., Çavuş, M., Bolu
Bölgesindeki Hazır Beton Tesislerinin Durumu ve Beton
Kalitesini Etkileyen Faktörler, Gaziosmanpaşa Bilimsel
Araştırma Dergisi, Cilt 7(3), p. 1-11, 2018.
[14] ACI 318-08, Building code requirements for
structural concrete and commentary, ACI Committee
and International Organization for Standardization,
American Concrete Institute, 2008.
[15] BS EN 1992-1 / A1, Eurocode 2: Design of
concrete structures. General rules and rules for
buildings, British Standard Institution, 2004.
[16] TS 500/T3, Betonarme yapıların tasarım ve yapım
kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2014.

•

Başlık yapılmadan yapılan basınç deneylerinden
elde edilen sonuçların, beton tasarımından
beklenen basınç dayanımını sağlayamadığı ve
standart sapma değerleri de göz önüne
alındığında kararlı bir davranış göstermediği tespit
edilmiştir (34.30±5.5 MPa).

•

Kükürt başlık uygulanarak elde edilen basınç
değerlerinin beklenene daha yakın sonuçlar
verdiği görülmüştür. Kükürt başlığın çift taraflı
uygulanması durumunda alınan basınç dayanım
değerlerinin de daha kararlı olduğu görülmüştür.

•

Neopren başlık kullanılması durumunda elde
edilen basınç dayanımlarının kükürt başlıklama
kıyasla
daha
yüksek
olduğu
durumuna
belirlenmiştir. Başlıksız, tek başlıklı ve çift başlıklı
durumlar için kükürt başlıklamaya kıyasla sırasıyla
%15, %8 ve %17 oranında daha yüksek basınç
dayanımları elde edilmiştir. Söz konusu durumun,
neopren başlıklarda meydana gelen gerilme
yığılmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

•

Başlıksız olarak yapılmaya çalışılan Emod
deneylerinde, yükleme sırasında numunenin
tahmin edilen elastik bölge içerisinde çatlaklar
oluşturduğu görülmüş, söz konusu yükleme
durumunun hem basınç hem de Emod deneyleri
açısından elverişsiz olduğu belirlenmiştir.

•

Hem kükürt hem de neopren başlıklama
durumlarında, etkili ve homojen bir yük aktarımı
sağlayan çift başlıklama durumunun tek
başlıklamaya kıyasla daha yüksek Emod değerleri
verdiği görülmüştür. Çift kükürt başlıklama ile
yapılan Emod deneylerinde en yüksek Emod
değerleri elde edilmiştir. Bu değerler, literatürde
verilen ampirik formüller kullanılarak elde edilen
Emod değerleri ile kıyaslandığında en anlamlı
sonucu vermektedir.

•

Neopren başlıklama durumlarında yapılan Emod
deneylerinde
de
başlık-numune
birleşim
bölgesinde çatlamaların oluştuğu ve bu durumun
kükürt başlıklamaya kıyasla Emod değerlerinde tek
başlıklı durumda %5.1, çift başlıklı durumda ise
%3.7 oranında azalmaya neden olduğu tespit
edilmiştir.

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, günümüzde
hem basınç hem de Emod deneylerinin gerçekleştirilmesi
sırasında çift taraflı kükürt başlıklamanın gerekliliği bir
kez daha ortaya konulmuştur. Bilinçli ve bilgili teknik
eleman eksikliğinde alınacak basınç dayanımı ve Emod
değerlerinin gerçek duruma kıyasla farklılıklar
oluşturabileceği görülmüştür. Neopren başlıklamanın
ise kükürt başlıklamaya kıyasla bir alternatif olarak
farklı beton sınıflarında kullanılabilirliği üzerine daha
çok araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir.
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Abstract
on the door is the damping and resonance of the outer
panel sheet.
Nowadays, lighter designs and less complex
productions are the main objective of all major car
manufacturers. Lighter designs improve CO2
emissions, less complex production effects production
speed and labor cost. Because of these competitive
requirements, automotive manufacturers are working
with new technologies and materials. This study
includes advantages of the weight reduction, production
speed and labor cost improvement by using high
damping foams in the vehicle side doors. As a result, in
this study improvements between the doors produced
by conventional method and doors produced with high
damping foam were compared without compromising
the NVH performance.

In order to prevent damping and resonance that may
occur on the vehicle side door outer sheet panels, gap
filling rubber base sealants and door insulator patches
are added to the doors produced by conventional
methods. In the doors produced by conventional
methods, gap filling rubber base sealants and door
insulators cured after the paint processes that are
cured after the paint processes are aimed to eliminate
the factors that occur in the outer panel and affect the
NVH performance. [2]

3. HDF : High Damping Foam Sealant

3.1. Product Description
Keywords: HDF, Antiflutter,Door Insulator , Weight
Reduction ,NVH Performance
High Damping Foam Sealant (HDF) is a unique
damping material for automotive lightweight viscoelastic
1. Introduction
expandable foam exhibiting material damping loss
factor above 1.0 in the targeted frequency range. Its
The purpose of this study is to investigate the high primary function is to be designed in for use as an
damping foam sealants for weight and production integral damping component at, or near, vibratory
improvements in automobile side door structures. Main sources to dissipate energy through the transmission
motivation to replace conventional rubber base sealant path.
and insulator patch with high damping foam sealants is
High damping foam sealant also adheres well to oily
to decrease mass of the vehicle and shorten production
steel sheets. The product exhibits excellent sag
time of the door thus contribute to lighter designs and
resistance and is wash-off resistant against aqueous
less complex productions.
cleaning and pre-treating agents used on the
Nowadays, in competitive vehicle manufacturing production line of the automotive industry. Chemically
companies think that they should improve not only cross-links at temperatures above 140 °C. It is good
weight but also the general production improvements compatibility with electrocoat, this product offers good
as production speed and simplicity. The objective of corrosion protection, even in boundary areas. Also, can
decreasing vehicle door weights is possible to achieve be painted. Properties are given in Fig.1 for HDF
because door produce with high damping foam sealant sealant. [3]
can potentially show he same static and vibrational
performance with less weight.
The main objective is to provide the damping property
provided by the conventional door seal and insulator by
the high damping foam sealant, without reducing the
performance of NVH, which is one of the functional
features expected from the vehicle door. [1]

2. Background
Figure 1: High Damping Foam Sealant ‘’HDF’’
Considering the source of the effect of vehicle side door
Technical Specifications
structures on individual NVH performance, one of the
most important parameters affecting NVH performance 3.2. Application Areas
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3.2.1. Closure Panels

maximum, depending on the required output. The
material is applied to oily, not pre-warmed steel sheet.
The possibly heated application pistol can be used
either manually, on a fixed basis, or attached to an
automatic application system. The applicator nozzle
may be designed according to individual requirements.

(Properties are given in Fig.2)


Doors



Hoods



Deck Lids



Roof

3.4. Features




Simplified manufacturing process in door
panels and roffs
Compatible with existing assembly
process
Suitable for existing body process in
many different types such as pumpable
(liquid), tape and strip variations

3.5. Benefits




Overall improved acoustic comfort
Enables automotive lightweight design
Eliminates damping insulator patches

Figure 2: High Damping Foam Sealant ‘’HDF’’ Closure
Panel Applications

4. Side Doors Structure Comparison
Between Produced With Conventional
Methods And High Damping Foam Sealant

3.2.2. Hollow Body Network
(Properties are given in Fig.3)

4.1. Door Structure With Conventional Methods


Frame



Engine and Suspension Cradle



Unibody Network

In the side doors produced by conventional methods,
gap filling sealants and insulator patches are applied on
the panel while preparing the outer panel complete.
These applications can be done at different times.
Therefore, Outer Panel Complete production cycle time
is determined by the time spent for gap filling sealants
and insulator patches applications. These attachments
affect the weight of the doors. Properties are given in
Fig.4-5 for Front and Rear doors. [4]

Figure 3: High Damping Foam Sealant ‘’HDF’’ Hollow
Body Network Applications
3.3. Application
TEROSON RB 6172 is applied from hobbocks and
drums with high pressure pumps with a compression
ratio minimum. Pump, as well as follower plate, hose
and application nozzle may be heated. For application
the material is possibly heated to 25 °C up to 40 °C
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Figure 4: Front Door Structure produced by
conventional methods
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5. Velocity Map Comparisons in FEA
Model
In HDF study, four models have been designed for front
rear doors with and without HDF. The velocity values in
the external panels were observed and analyzed in the
velocity maps created by numerical analysis. Before
physical experiments optimum design was confirmed
after numerical analysis velocity maps were obtained by
numerical analysis. Properties are given in Fig.8 for
Figure 5: Rear Door Structure produced by conventional Front and Rear doors. [5]
methods

4.2. Door Structure With High Damping Foam
Sealant HDF
In the side doors produced with HDF, gap filling sealant
and insulator applied on outer panel are replaced by
HDF while preparing the outer panel complete. HDF is
the only applications to create outer panel complete.
Therefore, Outer Panel Complete production cycle time
is determined by the time spent for HDF applications.
Only HDF weight affect the weight of the doors. The
weight of the door assembly is reduced by the
cancellation of the isolators. Properties are given in
Fig.6-7 for Front and Rear doors.

Figure 8: Front & Rear Door Velocity Maps with and
Without HDF

6. Conclusıon
As a result of this study, reducing weight and production
cycle time has been achieved with doors produced with
HDF sealant only, without a decrease in NVH
performance. With the cancellation of the insulator
patches which simplifies the manufacturing process, the
application cycle time spent by the operators was
reduced and the door weight decreased. Properties are
given in Fig.9 for Doors.

PRODUCT WEIGHT ( A - kg)

Figure 6: Front Door Structure produced by HDF
COMPLETE DOOR
(Only Sheet Metal)

ANTI-FLUTTER
SEALANT

INSULATOR
PATCH

FRONT DOOR LEFT

61A

0,25A

A

FRONT DOOR RIGHT

61A

0,25A

A

REAR DOOR LEFT

57A

0,20A

A

REAR DOOR RIGHT

57A

0,20A

A

PRODUCT WEIGHT ( A - kg)
COMPLETE DOOR
HDF SEALANT
(Only Sheet Metal)

Figure 7: Rear Door Structure produced by HDF

WEIGHT REDUCTION
PERCENTAGE
ON DOOR (%)

FRONT DOOR LEFT

60A

0,25A

1,8

FRONT DOOR RIGHT

60A

0,25A

1,8

REAR DOOR LEFT

56A

0,20A

2,0

REAR DOOR RIGHT

56A

0,20A

2,0
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PRODUCT CYCLE TIME
(B - sec)
ANTI-FLUTTER
SEALANT

INSULATOR
PATCH

FRONT DOOR LEFT

2B

B

FRONT DOOR RIGHT

2B

B

REAR DOOR LEFT

2B

B

REAR DOOR RIGHT

2B

B

12B

TOTAL

PRODUCT
CYCLE TIME
(B - sec)
HDF SEALANT
FRONT DOOR LEFT

2B

FRONT DOOR RIGHT

2B

REAR DOOR LEFT

2B

REAR DOOR RIGHT

2B

TOTAL

8B

CYCLE TIME
REDUCTION
PERCENTAGE
ON DOOR (%)

33
33
33
33
33

Figure 9: Weight and Cycle Time Reduction
Percentages for Front & Rear Doors

7. Acknowledgements
The work presented here was conducted at TOFAŞ
TURK OTOMOBIL FABRIKASI with the support of
TURK HENKEL COMPANY.

References
[1] Internal Resources of Tofaş Türk Otomobil
Fabrikası, TOFAŞ, Bursa, 2019
[2] Kumar, N., Kumar, R., and Nair, S., (2013).
Experimental Approach to Improve the Door
Slam Noise Quality in Utility Vehicles. SAE
Technical
Paper
2013-26-0095,
doi:10.4271/2013-26-0095.
[3] Teroson RB 6172 Product Technical Data
Sheet, TURK HENKEL, İstanbul, 2019
[4] Zhang Z., Young S. (2005). Low Frequency
Transient CAE Analysis for Vehicle Door
Closure Sound Quality. SAE Technical Paper
2005-01-2339, doi:10.4271/2005-01-2339.
[5] Petniunas, A., Otto, N., Amman, S., and
Simpson, R., (1999). Door System Design for
Improved Closure Sound Quality. SAE
Technical
Paper
1999-01-1681,
doi:10.4271/1999-01-1681.

61

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

AN INVESTIGATION OF THE CORROSION PROPERTIES OF AL-(1050)ZN ALLOYS
AL-(10-50)ZN ALAŞIMLARININ KOROZYON ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
a,b,c

Ali Paşa Hekimoğlu*a, Merve Çalışb, Muhammed Said Ünalc
Makine Mühendisliği Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye,
E-posta: a ali.hekimoglu@erdogan.edu.tr, b merve_calis15@erdogan.edu.tr,
c
muhammetsaid_unal16@erdogan.edu.tr

Özet

1.. Giriş

Al-10Zn, Al-20Zn, Al-30Zn, Al-40Zn ve Al-50Zn olmak
üzere 5 adet ikili alüminyum-çinko alaşımı orta frekanslı
bir indüksiyonlu ergitme ocağı kullanılarak kokil kalıba
döküm yöntemiyle üretildi. Üretilen alaşımların
içyapıları ve korozyon özellikleri incelendi. İçyapı
incelemeleri
standart
metalografik
yöntemlerle
hazırlanan numuneler üzerinde hem optik mikroskop
(OM) hem de taramalı elektron mikroskobu (SEM)
yardımıyla gerçekleştirildi. Korozyon deneyleri bir
elektrokimyasal
test
düzeneğinde
ASTM
G5
standardına uygun olarak %3,5 sodyum klorür (NaCl)
içeren saf su+NaCl çözeltisi içerisinde gerçekleştirildi.
Bu deneylerden elde edilen tafel polarizasyon
eğrilerinden yararlanılarak alaşımların korozyon hızları
belirlendi. Al-10Zn alaşımlarının içyapısının sadece
alüminyumca zengin α fazından oluştuğu, Al-(20-50)Zn
alaşımlarının ise α fazının yanı sıra çinkoca zengin η
fazını da içerdiği gözlendi. Alaşımlarda artan çinko
oranı ile korozyon hızının da arttığı tespit edildi. Çinko
oranına bağlı olarak ikili Al-Zn alaşımlarının korozyon
özelliklerinde meydana gelen değişimler alaşımların
içyapı özelliklerine dayandırılarak açıklandı.

Alüminyum (Al) - çinko (Zn) esaslı alaşımlar ergime
sıcaklıklarının düşük olması, dolayısıyla dökümlerinin
düşük enerji ile kolayca yapılabilmesi, sertlik ve
mukavemetlerinin pek çok uygulama için yeterli olması
ve özgül mukavemetlerinin yüksek olması, kolayca ve
ucuza temin edilebilmeleri gibi nedenlerden dolayı pek
çok endüstriyel uygulamada başarıyla kullanılmaktadır
[1-3]. Bu avantajlarının yanı sıra Al-Zn esaslı alaşımlar
sert ve yumuşak fazları bir arada barındırmaları
nedeniyle tribolojik uygulamalarda da ideal sürtünme ve
aşınma davranışları sergilemektedirler [4-5]. Şöyle ki,
bu alaşımlardaki alüminyumca zengin nispeten α ve
varsa katkı elementlerinin oluşmasına yol açtığı diğer
sert fazlar yük taşıma görevi yapmakta [6-8], çinkoca
zengin η fazı ise sahip olduğu c/a oranı yüksek sıkı
düzenli hegzagonal kafes yapısının kolay deforme olma
özelliğinin yanı sıra yüzeylerde kaymayı kolaylaştıran
çinko oksitlerin oluşmasına neden olduğu için sürtünme
kuvvetlerini azalmaktadır [8-10]. Yukarıda belirtilen
ekonomik ve teknik avantajları nedeniyle Al-Zn esaslı
alaşımlar araştırmacıların dikkatini çekmiş ve özellikle
1950’li yıllardan sonra bu malzemelerin bronz, beyaz
metal, pirinç, dökme demir gibi geleneksel kaymalı
yatak malzemelerine alternatif olarak kullanılmalarına
yönelik pek çok araştırma-geliştirme çalışması
yapılmıştır [5-7, 11,12]. Bu çalışmalar sonucunda farklı
çinko oranlarına sahip pek çok ikili Al-Zn ve çoklu Al-Zn
esaslı alternatif kaymalı yatak malzemesi geliştirilmiştir
[13-15]. Bu çalışmalarda gerek ikili Al-Zn ve gerekse de
Al-Zn esaslı çoklu alaşımların yapısal, mekanik ve
tribolojik özellikleri detaylı olarak incelenmiştir [13-15].
Yapısal özellikler konusundaki deneysel çalışmalarda
Al-Zn alaşımlarının %20 Zn oranına kadar tek fazlı bir
içyapı sergilediği ve çinkonun alüminyum içerisinde
tamamen çözündüğü, bu oran aşıldığında ise
içyapılarında çinkoca zengin η fazının oluşmaya
başladığı tespit edilmiştir [16]. Mekanik özelliklerinin
incelendiği çalışmalarda artan çinko oranı ikili Al-Zn
alaşımlarının sertliğinin sürekli arttığı, mukavemetlerinin
ise %25-30 Zn oranlarına kadar arttığı bu oranlardan
sonra ise azalmaya başladığı görülmüştür [16]. Bu
alaşımların tribolojik özelliklerinin incelenmesine yönelik
olarak yapılan çalışmalarda ise sürtünme katsayılarının
genel olarak artan çinko oranından olumlu etkilendiği,
aşınma dirençlerinin ise mukavemet özelliklerine bağlı
olduğu ve mukavemetlerindeki artış ile aşınma
dirençlerinin de arttığı ortaya koyulmuştur [14].
Literatürde çinko oranına bağlı olarak Al-Zn
alaşımlarının pek çok özelliğindeki değişim ortaya
koyulmasına rağmen korozyon özelliklerindeki değişim
henüz ortaya koyulmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada
ikili Al-Zn alaşımlarında çinko oranının korozyon
özelliklerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Al-Zn alaşımları, Korozyon, İçyapı

Abstract
Five binary aluminum-zinc alloys, Al-10Zn, Al-20Zn, Al30Zn, Al-40Zn and Al-50Zn were produced by
permanent mold casting method by using a medium
frequency induction melting furnace. Microstructures
and corrosion properties of the produced alloys were
examined. Microstructural examinations were carried
out on the samples prepared by standard
metallographic techniques with the aid of both optical
microscope (OM) and scanning electron microscope
(SEM). Corrosion tests were performed by using an
electrochemical test apparatus in accordance with
ASTM G5 standard. Pure water+3.5% sodium chloride
(NaCl) solution medium was preferred in these tests.
The corrosion rates of the alloys were determined by
using the data obtained from Tafel polarization curves.
It was observed that the microstructure of the Al-10Zn
alloys consisted only of aluminum-rich α phase, and Al(20-50) Zn alloys contained zinc-rich η phase as well as
α phase. Corrosion rate of the tested alloys increased
with increasing zinc contents. Corrosion properties of
tested alloys were discussed based on their structural
properties.
Keywords: Al-Zn alloys, Corrosion, Microstructure
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2. Deneysel Çalışma
Alaşımların üretiminde ticari saflıkta (%99,8) alüminyum
ve yüksek saflıkta (%99,9) çinko kullanıldı. Alaşım
elementleri orta frekanslı bir indüksiyon ocağında
ergitildikten sonra ortalama 650-700 °C aralığındaki
uygun döküm sıcaklıklarından oda sıcaklığındaki kokil
kalıba dökülerek katılaştırıldı. Alaşımların döküm
sıcaklığı Şekil 1’de verilen ikili Al-Zn faz diyagramı göz
önüne alınarak belirlendi.

Alaşımların korozyon deneylerinin gerçekeleştirildiği
elektrokimyasal deney düzeneğinin şematik resmi
Şekil
2’de
verilmiştir.
Bu
deney
düzeneği,
potansiyostat/galvanostat, korozyon hücresi ve verilerin
deney süresince devamlı kaydederek işlendiği bir
bilgisayardan oluşmaktadır. Bu deney düzeneğinde
referans elektrot olarak kalomel, karşı elektrot olarak
20×20 mm boyutlarında %99,98 saflıkta platin levha ve
çalışma elektrodu olarak korozyon deney numunesi
(alaşım örneği) kullanıldı. Korozyon deney numuneleri
alaşım külçelerinden 1cm2 yüzey alanı ve 5mm
yüksekliğinde silindirik olacak şekilde Şekil 3(a)’da
verildiği gibi talaşlı işlemle üretildi. Üretilen numuneler
korozyona uğratılacak yüzeyleri açık kalacak şekilde
soğuk bakalite alındıktan sonra (Şekil 3(b)), söz konusu
yüzeyler sırasıyla 300, 600, 1200 ve 2000 numaralı
zımpara ile parlatılma işlemine tabi tutuldu. Bu şekilde
hazırlanan numuneler %3,5 oranında NaCl içeren saf
su + NaCl çözeltisi içinde korozyon deneyine tabi
tutuldu. Her bir alaşımın korozyon hızı (KH), tafel
eğrisinden elde edilen Ikor. değelerinin 1 no’lu eşitlikte
kullanılmasıyla belirlendi.
KH = (3272×Ikor.×EA)/(d×A)

Şekil 1. İkili Al-Zn faz diyagramı
İçyapı incelemeleri için numuneler standart metalografik
yöntemlerle hazırlandı. Zımparalama işlemlerinde
sırasıyla 320, 600, 1200 ve 2000 numaralı zımparalar
kullanıldı. Parlatma işlemlerinde ise sırasıyla 9 ve 3 μm
tane boyutlu elmas ve 0,05 μm tane boyutlu kolloidal
silika süspansiyonlar kullanıldı. Yüzeyi parlatılan
numuneler sırasıyla 30 ml etil alkol + 15 ml saf su + 2
ml HCl ve %2 NaOH içeren saf su + NaOH
ayıraçlarında yaklaşık olarak 5 saniye dağlandı.
Dağlanan numuneler hem optik mikroskobunda (OM)
hemde taramalı elektron mikroskobunda (SEM)
incelenerek içyapılarını gösteren fotoğraflar çekildi.

Bu eşitlikte, Ikor. korozyon akımını, EA test edilen
alaşımların eşdeğer ağırlığını, d test edilen alaşımların
yoğunluğunu ve A’da test numunesinin yüzey alanını
(1cm2) ifade etmektedir. Deneylerde anot (numune) ile
katot (referans elektrot) arasındaki fark -0,96V olarak
gerçekleşti. Potansiyodinamik polarizasyon çevrimi için
başlangıç gerilimi (Ebaş), -0,20 V, bitiş gerilimi (Eson)
+0,20 V, gerilim adımı (Eadım) 1 mV ve tarama hızı 5
mV/s olarak alındı. Korozyon deneyleri boyunca
korozyon akımı ve gerilimi değerleri bir yazılım ile
bilgisayar ortamında sürekli kaydedilerek Tafel
polarizasyon eğrileri elde edildi.

Şekil 2. Korozyon deney düzeneğinin şematik resmi

Şekil 3. Korozyon deney numunesinin a) teknik b) izometrik resmi
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3.Bulgular ve Tartışma
Üretilen alaşımların içyapılarını gösteren OM ve SEM
fotoğrafları Şekil 4-7’de verilmiştir. Bu fotoğraflar Al10Zn alaşımının içyapısının sadece α fazından
oluştuğunu, Al-20Zn alaşımında η fazının α tanelerinin
sınırlarında çökelmeye başladığı, daha yüksek çinko
oranlarında ise α fazının belirgin şekilde dendritik bir
görünüm aldığı η fazının ise bu dendritlerin etrafını
çevrelediği görülmektedir. Al-(20-50)Zn alaşımlarında
içyapının oluşumu literatürde Al-Zn faz diyagramı ve
alaşımların katılaşma davranışına göre detaylı olarak
açıklanmıştır [16]. Çinkonun alüminyum içerisinde katı
durumda denge dışı döküm koşullarında %15 oranına
kadar çözünebildiği ve bu nedenle ikili Al-(5-15)Zn

alaşımlarının tek fazlı bir içyapı sergiledikleri, bu oran
aşıldığında ise çözünürlük sınırları dışında kalan çinko
atomlarının çökelmeye başladıkları ve genellikle α fazı
sınırlarında çinkoca zengin η fazını oluşturduğu ortaya
koyulmuştur [16]. Alaşımlardaki çinko oranının
artmasıyla içyapıdaki η fazının hacimsel oranının
artması hem α fazının dönüşümünün daha yüksek
sıcaklıklarda gerçekleşmesi nedeniyle hem de α fazı
içerisinde çözünmüş durumda bulunan çinko oranının
daha yüksek olması nedeniyle η fazının oluşması için
bir başka deyişle α fazı içerisinde çözünmüş durumdaki
çinko atomlarının α fazından ayrılması için gerekli
difüzyonun kolaylaşmasından kaynaklanmış olabilir.

Şekil 4. Al-10Zn alaşımının içyapısını gösteren (a) OM ve (b)SEM fotoğrafı

Şekil 5. Al-20Zn alaşımının içyapısını gösteren (a) OM ve (b)SEM fotoğrafı

Şekil 6. Al-30Zn alaşımının içyapısını gösteren (a) OM ve (b)SEM fotoğrafı

64

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 7. Al-50Zn alaşımının içyapısını gösteren (a)ışık mikroskobu ve (b)SEM fotoğrafı
Şekil 8-12’de incelenen Al-(10-50)Zn alaşımlarına ait
korozyon deneyi numunelerinden korozyon deneylerine
başlamadan
önce
ve
korozyon
deneyleri
tamamlandıktan sonra alınan SEM görüntüleri,
verilmiştir.
Korozyona
uğramış
numunelerin
yüzeylerinden elde edilen fotoğraflar fotoğraflarda söz
konusu alaşımlarda korozyonun ağırlıklı olarak
alüminyumca zengin α fazının sınır bölgelerinde veya η
fazının yer aldığı dendritler arası bölgelerde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum dendritlerin
sınırlarında ve dendiritler arası bölgelerde çinkonun
daha yoğun olmasına ve alüminyum ile çinkonun
dayandırılarak
galvanik
serideki
sıralamasına
açıklanabilir. Şöyle ki; galvanik serideki [17,18]
sıralamaya göre standart elektrot potansiyeli 1,666 V
olan çinko, standart elektrot potansiyeli 0,763 V olan
alüminyuma göre daha aktif bir elementtir. Bir başka
deyişle alüminyum çinkoya göre daha asil bir
elementtir. Bu nedenle aynı ortamda bulunmaları
durumunda çinkonun alüminyuma göre daha önce ve
daha çok korozyona uğraması beklenir. Sistemde
meydana gelen olası katodik reaksiyonlar;
H++2e→2H→H2
(2)
O2+4e+2H2O→4OH‾
(3)
anodik reaksiyonlar ise;
Zn→ Zn2+ + 2e(4)
Al → Al3+ + 3e(5)
olarak yazılabilir.
Zn2+ ve Al3+ iyonları ile OH‾ iyonları arasında ise;
Zn2++OH‾→Zn(OH)2
(6)

Al3++OH‾→Al(OH)3
(7)
reaksiyonlarının gerçekleştiği düşünülmektedir.
Korozyona uğramış yüzeylerin SEM fotoğrafları Al-Zn
alaşımlarında meydana gelen korozyonun seçimli
korozyon olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir.
Şöyle ki, bu korozyon türü bir alaşım içinde bulunan
elementlerden birinin öncelikli olarak korozyona
uğrayarak
sistemden
uzaklaşması
şeklinde
tanımlanmaktadır [17, 18]. Şekil 8-12’de verilen
korozyona uğramış alaşım numunelerinin yüzeylerine
ait SEM fotoğrafları da korozyonun öncelikli olarak
çinko çökeltilerinde veya dendritler arası bölgede yer
alan çinkoca zengin fazlarda meydana geldiğini
göstermektedir.
Test edilen alaşımların korozyon deneylerinden elde
edilen Tafel polarizasyon eğrileri Şekil 13’te, bu
eğrilerden elde edilen korozyon akımı değerlerinin ve
korozyon akımı değerlerinin 1 nolu eşitlikte
kullanılmasıyla elde korozyon hızı değerlerinin çinko
oranına göre değişimini gösteren eğriler ise Şekil 14’te
verilmektedir. Bu eğriler korozyon akımı ve korozyon
hızı değerlerinin artan çinko oranı ile arttığını
göstermektedir. Korozyon akımının artan çinko oranı ile
artması anodik reaksiyonun artan çinko oranı ile
artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Korozyon
hızının artan çinko oranı ile artması da 1 nolu eşitlikten
anlaşılacağı üzere korozyon hızının korozyon akımıyla
doğru orantılı olmasından kaynaklanmıştır. Şekil 14’teki
eğrilerden de görüleceği üzere korozyon hızı korozyon
akımına paralel artmaktadır.

Şekil 8. Al-10Zn alaşmının (a) korozyona uğramadan önceki ve (b) korozyona uğramış yüzey görüntüsü
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Şekil 9. Al-20Zn alaşmının (a) korozyona uğramadan önceki ve (b) korozyona uğramış yüzey görüntüsü

Şekil 10. Al-30Zn alaşmının (a) korozyona uğramadan önceki ve (b) korozyona uğramış yüzey görüntüsü

Şekil 11. Al-40Zn alaşmının (a) korozyona uğramadan önceki ve (b) korozyona uğramış yüzey görüntüsü

Şekil 12. Al-50Zn alaşmının (a) korozyona uğramadan önceki ve (b) korozyona uğramış yüzey görüntüsü
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Şekil 13. Al-(10-50)Zn alaşımlarının tafel polarizasyon
eğrileri

Şekil 14. Çinko oranına göre ikili Al-Zn alaşımlarının
korozyon akımı ve hızındaki değişimleri gösteren eğriler

4. Sonuçlar
1. Al-10Zn alaşımının içyapısı sadece alüminyumca
zengin α fazından (katı çözelti), Al-(20-50)Zn
alaşımlarının içyapısı ise alüminyumca zengin α
dendritleri
ve çinkoca zengin η fazından
oluşmaktadır.
2. Al-(10-50)Zn alaşımlarında çinko oranı arttıkça η
fazının içyapıdaki hacimsel oranı artmaktadır.
3. Al-Zn alaşımlarında çinko oranı arttıkça korozyon
akımı ve korozyon hızı değerleri artmaktadır.
4. Al-Zn alaşımlarında çinkoca zengin η fazı öncelikli
olarak korozyona uğramaktadır.
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Abstract
This work investigates the adsorption of Methylene
Blue (MB) and Methyl Violet (MV) on nanoscale zerovalent iron dopped flying poplar pollen cotton (NZVIPP). The effects of initial pH, the dosage of NZVI-PP,
temperature, contact time, and the initial concentration
of dyes were investigated during the equilibrium and
kinetic studies. NZVI-PP was investigated by FT-IR and
SEM microanalysis. MB and MV adsorption process
reached equilibrium within a 45 min period for NZVI-PP.
The adsorption kinetic was obeyed second-order
reaction rate. Thermodynamic parameters such as
ΔG°, ΔH°, ΔS° were calculated and the interaction of
dyes with NZVI-PP was found to be exothermic and
spontaneous. The equilibrium adsorption data were
described by Langmuir, Freundlich, Scatchard and D-R
isotherms.
Under optimum conditions, Langmuir
isotherm was applied to explain the experimental
adsorption and the greatest MB and MV adsorption
capacity of the NZVI-PP reached to 256.41 and 322.58
mg/g, respectively. The PP in the raw form showed the
best MB and MV adsorption capacity of 196.08 mg/g
and 208.33 mg/g, respectively. The iron nanoparticles
immobilized adsorbent compared with raw adsorbent
showed that the iron nanoparticles immobilized form
has a higher removal capacity for MB and MV. As a
result, NZVI-PP has claimed that the possibility as an
adsorbent for MB and MV removal from aqueous
solutions.

treatment,
precipitation,
adsorption,
membrane
filtration, ion exchange, photocatalysis, electrochemical
techniques [3, 6, 7]. Scientests have investigated an
alternative, cheap and green effective methods instead
of expensive systems. Many of these methods are not
highly preferred in the industry because the traditional
methods can lead to high operating costs of the
treatment process and the need for secondary
treatment. The adsorption method is one of the
commonly used methods for the removal of dyestuff
from the aqueous solutions because they are
economically more suitable than other processes and
provide good quality treatment. Compared with other
treatment methods, adsorption is the most tested
technique because of its low cost, high efficiency, and
simple regeneration.

Nanoscale zero-valent iron (NZVI) has received
growing attention due to its high activity, a big surface
area and high reactivity and environmental friendliness
[8]. In recent years, as an effective reducing agent,
which possesses a large surface area and high
reactivity, nZVI has been used to remove a variety of
dyes [9-11]. Iron nanoparticles, however, are readily
aggregated and oxidized and lose reactivity in water or
air, restricting their further implementation to remediate
environmental remediation [12]. Recent studies have
shown that the activity can be dramatically improved
using zeolite, Fe3O4, filter paper; graphene oxide,
carbon materials and many other materials [8, 9, 11].
Keywords: Zero valent iron; Poplar pollen; Adsorption These supported materials stop the agglomeration
nZVI, thereby prolonging the reactivity of the particles.
isotherms; Methylene blue; Methyl violet

1. Introduction
Dyes usually use as coloring agents of many industries
such as textile, printing, foods, paper, cosmetic, leather,
pulp mills, dye synthesis and plastics industries etc
[1,2]. These dyes cause significant pollution. Dye
polluted wastewater causes significant environmental
problems due to their toxic effects on aquatic life and
and
decreasing
decreasing
light
permeability
photosynthesis in aquatic life. Dyestuffs harm kidneys,
stomach, reproductive system, breathing difficulties,
brain and central nervous system [3-5]. Therefore, dyes
separation from aqueous medium is necessary for
human and environmental protection. Therefore,
wastewater produced from point sources should be
clarified before discharging to the environment and
lowered below the permissible levels of pollution
according to different water norms. The techniques for
removing dyes from polluted water are anerobic

The objectives of this study were to synthesize and
characterize NZVI-PP and test the efficiency of dye
removal. Poplar pollen cotton (PP) is not poisonous,
cheap and environmentally friendly biomaterials. In the
adsorption experiment, NZVI-PP was used and its
performance was compared by altering factors such as
the initial dye concentration, pH of the solution, contact
time and the amount of adsorbent. The NZVI-PP was
used to remove and decrease MB and MV in the
prepared synthetic wastewater. A model was tested for
MB and MV adsorption in the isotherm studies and the
characteristics of NZVI-PP were performed before and
after treatment using FT-IR. The present study focuses
on reducing the concentration of MB and MV by
adsorption using NZVI-PP. All studies were carried out
in a batch process with the synthetic effluents under
ambient circumtances. It was found that NZVI-PP can
find many applications for the removal of MB and MV
from industrial wastewater or polluted streams.
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2. Materials and Method

% Adsorption 

2.1. Materials and Instruments
The substances used in the experiments are in
analytical purity and NaBH4, FeCl3.6H2O, NaOH, and
HCl obtained from Merk Company. MB and MV were
purchased from Across Organics. For the adsorption
experiments, Orion 900S2 Model pH meter, a thermo
explicit shaker of GFL 3033 model, and IKAMAGRO15 model magnetic stirrer were used for simple
adjustment of pH and mixing the solutions. The FT-IR
spectrums for NZVI-PP and dye loaded-NZVI-PP were
recorded with Bruker-Platinum ATR-vertex 70
(Germany) between 500-4000 cm-1 at a resolution of 4
cm-1 using an attenuated total reflection (ATR)
accessory. SEM (SEM, Nova Nano SEM 200, FEI
Company) is from FEI Company and the samples were
covered with a gold layer. The remaining MB and MV in
the solution were measured by using a UV-Visible
Spectrophotometer (Shimadzu UV-1700).
2.2. Preparation of NZVI-PP
PP was obtained from Konya-Selcuklu region of
Turkey. PP fibers were separated from the impurities
and were washed with pure water to remove any
adhering dirt and dried at 50 °C in the drying oven. PP
fibers were used to support biomaterials in which NZVI
was immobilized. First, 80 mL of 5% w/v of FeCl3.6H2O
solution was added onto 10 g of PP. Thus, Fe3+ ions
were introduced into the porous support through
sorption at the respective functional groups. After that,
the porous support material were immersed in 0.5 M
NaBH4 solution (80 mL), and the adsorbed ferrous ions
(Fe3+ ions) were reduced to zero-valent ions (Feo). As
the solution of NaBH4 was added to the mixture, black
droplets developed immediately. The slurry was mixed
completely for 2 h at room temperature 25 ± 1.0 °C and
then was filtered to separate the NZVI-PP. Then, NZVIPP was drained, washed with deoxygenated purewater,
and was placed in ethanol solution to avoid it from any
further oxidation at room temperature. The ionic
equation for the ferric iron reduced to NZVI follows (Eq.
1):
4Fe3++3BH4-+9H2O

4Feo

Ci  C f
Ci

AdsorptionCapacity 

(2)

x100

Ci  C f
m

xV

(3)

Where Ci and Cf are the initial and final MB and MV
concentrations, respectively. The adsorption capacity
per unit mass of the adsorbent (qe) was calculated
using Eq. (3).
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Characterization of NZVI-PP
The FT-IR spectroscopy in the wavenumber range of
500 ∼ 4000 cm−1 was used to examine their chemical
structures. Figure 1. shows that the FT-IR spectra of
NZVI-PP and dye loaded NZVI-PP. In the FT-IR
spectrum of the band of NZVI-PP; the -OH stretching
vibrations appeared at 3340 cm−1 and the wavelength
at 2979 and 2906 cm−1 is caused by the aliphatic C-H
stretching vibrations of lignocellulosic components [13].
-COOH indicates strong peaks of strain vibrations at
1616 cm−1. The peak of -C-O vibration at 1056 cm−1
wavelength supports the presence in the cellulose and
hemicelluloses [14]. FT-IR spectral studies showed that
NZVI-PP is mainly composed of lignin, hemicellulose
and cellulose, containing functional groups such as
alcoholic, ketonic, and carboxylic groups. These groups
can be involved in the complexation reactions with MB,
MV dyes. The bands at 654 and 560 cm−1 in NZVI-PP
are assigned to Fe-O vibration bonds, confirming the
presence of Fe components [15, 16]. After the MB and
MV adsorption on NZVI-PP; it was seen that some
bands shifted and there were changes in the intensity
of some bands. This showed that these changes in the
FT-IR spectrum of NZVI-PP with MB and MV
adsorption confirm the adsorption of MB and MV with
the functional groups in NZVI-PP.

+3H2BO3-+12H++6H2 (1)

2.3. Batch Adsorption Studies
The batch method was used to perform the experiment.
Various initial concentrations of MB and MV (5, 10, 25,
50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ppm) were studied
at the initial pH of the dye solutions. The effect of initial
pH on the adsorption was studied by adding 0.01 g
NZVI-PP into a serious of beakers containing 250 ppm
MB and MV solution and the initial pH from 2 to 9 was
adjusted by adding 0.1 M NaOH and 0.1 M HCl
solution. The beakers were shaken (250 rpm) at room
temperature. After the filtration, the residual MB and
MV concentrations in the supernatant liquid were
analyzed spectrophotometrically at 664 and 579 nm,
respectively using UV-visible spectrophotometer. The
percent adsorption of MB and MV was calculated as in Figure 1. The FT-IR spectral characteristics of NZVI-PP
and NZVI-PP -dye
Eq. (2) below:
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SEM analysis was performed to investigate the surface
morphology of the NZVI-PP. The outcomes of the
surface morphology of SEM images before and after
the adsorption of MB are shown in Figure 2. This figure
demonstrates that the surface of NZVI-PP is smooth.
After dye absorption, a significant change in the
structure of NZVI-PP was noted (Figure 2b). The
surface of the NZVI-PP can be seen to be rough
because it is covered by the dye molecules.

Figure 2. The SEM images of NZVI-PP (a) and after
MB adsorption (b)
3.2. Effect of The MB and MV Initial Concentration
Adsorption of MB and MV in different concentrations
has been altered to determine the effect of adsorbate
initial concentrations on adsorption (Figure 3.).
Therefore, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300,
350 ppm MB and MV solutions were prepared in the
experiments using NZVI-PP. Adsorption studies have
been performed with the treatment of the solutions with
NZVI-PP. The amount of MB and MV left in the solution
phase by using different concentrations after the
filtration
was
measured
with
UV-Vis.
spectrophotometer. As seen in Figure 3., as the initial
MB and MV concentration increased, the adsorption
capacity increased. The rise in the capacity was slowed
by the saturation of the bonding components in the
NZVI-PP structure.

isotherm expressed chemical and single layer
adsorption. This model is described as the most simple
theoretical model for a single layer adsorption. The
values of As calculated from the Langmuir isotherm
model were 208.33 mg/g for MV-PP, 196.08 mg/g for
MB-PP, 256.41 mg/g for MV- NZVI-PP, and 322.58
mg/g for MB-NZVI-PP. The results can therefore be
considered as viable for NZVI-PP for the removal of MB
and MV from aqueous solutions. The R2 values
acquired from Langmuir isotherm plots are R2>0.99 for
NZVI-PP and PP (in Table 2). Langmuir isotherm was
found to be more appropriate for the adsorption. If the
value of RL lies between 0 and 1, the adsorption
process is favourable, if RL is higher than 1, the process
is unfavourable. The RL values received in this study
(Table 2.) lies between 0 and 1, which points to a high
attraction of NZVI-PP and PP for MB and MV. In order
to evaluate and compare the saturation capacity of
NZVI-PP toward the MB and MV, the adsorption
isotherms were analyzed and fitted using the Scatchard
equation. When the Scatchard plot showed a deviation
from linearity, greater emphasis was placed on the
analysis of the adsorption data in terms of the
Freundlich model for the construction of the MB and
MV adsorption isotherms at particular concentrations in
the solution.
In the adsorption of MB and MV,
Scatchard analysis of the equilibrium binding data for
MB and MV on NZVI-PP resulted in a linear plot
indicating that the Langmuir model could be used.

Table 1. Langmuir, Freundlich, Scarthard and D-R
Isotherms

Model
Langmuir

Freundlich

D-R

Scatchard

Equation

Ce Ce
1


qe
As K b As
1
ln qe  ln K f  ln Ce
n
ln q e  ln qm   2
qe
 Qm K s  q e K s
Ce

Eq.

Ref.

(4)

[17]

(5)

[18]

(6)

[19]

(7)

[20]

Langmuir, Freundlich, Scatchard and D-R model (Table
1.) were applied for the equilibrium (Eq. (4, 5, 6, 7)).
The Freundlich isotherm demonstrates physical
adsorption. According to Freundlich, the sections filled
with MB and MV filled on the surface of adsorbent are
heterogeneous. Kf and n parameters were calculated
for Freundlich isotherm. If the n values are between 1
and 10 indicating that adsorption is favourable. In this
study, n values were found as 1.18 (MB), 1.15 (MV) for
NZVI-PP and 1.22 (MB), 1.27 (MV) for PP. Langmuir
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PP
NZVI-PP
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MV
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R

Figure 3. Adsorption isotherms of MB and MV adsorbed
by PP and NZVI-PP.

Langmuir

Table 2. Parameters of Langmuir, Freundlich,
Scarthard and D-R Isotherms for Adsorption of MB and
MV on PP and NZVI-PP
Parameters for dye
As
Kb
R2
196.08 0.02
0.991
256.41 0.02
0.993
208.33 0.05
0.981
322.58 0.04
0.977
Kf
n
R2
3.60
1.22
0.985
5.98
1.18
0.988
9.93
1.27
0.968
12.53
1.15
0.992
Xm

K

E

RL
0.38
0.30
0.16
0.19

R2

Scatchard
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PP
NZVI-PP
PP
NZVI-PP

MB
MB
MV
MV

PP
NZVI-PP
PP
NZVI-PP

MB
MB
MV
MV

0.006
0.009
0.008
0.014
Qs
205.52
265.57
213.80
337.14

0.006
0.006
0.006
0.006
Ks
0.016
0.022
0.051
0.041

8.8
8.9
9.5
9.2
R2
0.976
0.980
0.857
0.954

0.996
0.997
0.986
0.998

3.4. Effect of The NZVI-PP Dosage

3.3. Effect of pH
The solution phase was considered in the different pH
values (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) for the adsorption of MB
and MV (Fig. 4). The shift in the pH value of the
solution influences the adsorption sites on the
adsorbent surface and the charge profiles of the
adsorbate, thus the changes considerably affects the
adsorption. The distinctive mechanical, chemical and
electrical features of the solid and solution phase
interfaces produce big and highly varied effects on the
adsorbent behaviour. The surface layer of the NZVI-PP
exhibits an electrical charge effect in the response
section of MB and MV and the adsorbent. The change
in the adsorption capacities of MB and MV ions against
pH change from the results is plotted in Figure 4. The
cationic dye sorption is primarily affected by the
quantity of negative charges in the solution that are
affected by the solution pH. There is a net positive
charge in the solution at pH=2, so adsorption is less,
whereas at pH=9 there is an increase in negative
charges increasing adsorption of all dyes. The
adsorption capacity of MB at pH 2 was 38.04 mg/g and
increased to 102.80 mg/g at pH 9 for the NZVI-PP. On
the other hand, the adsorption capacity of MV at pH 2
was 67.65 mg/g and increased to 117.50 mg/g at pH 9
for the NZVI-PP. In the adsorption experiments, the
adsorption values of MB and MV ions were found to be
optimum pH value around 6 for the pH range 2-9.0. At
low pH, most of the functional groups such as -COOH
and -OH in the adsorbent were protonated and existed
in the positively charged groups. The electrostatic
repulsion between the cationic dye and the positively
charged groups may prevent the adsorption capacity
[21]. These results showed that the neutral or basic
solution is preferred to improve the adsorption capacity
of the NZVI-PP. Increasing the adsorption capability of
MB and MV with increasing pH scale by adsorbent has
also been reported in other studies. Thus, optimum pH
6 was selected for further adsorption studies.

An optimal adsorbent dose should be determined to
maximize the interactions between the dye and
adsorption sites of NZVI-PP in the solution phase. The
relationship between the NZVI-PP dose and the
adsorption capacity, as much as the removal efficiency
of MB and MV, are illustrated in Figure 5. 0.5; 1.0; 2.0;
3.0 and 4.0 g/L of the NZVI-PP dosage were selected
and were put in the vessels, seperately and 250 ppm of
dye solutions were added to them, then stirred for 45
minutes at 250 rpm in a magnetic stirrer. MB and MV
contents of the remaining solution after the filtration
were measured with the UV-Vis spectrometer. The
results of the experiment (Figure 5.) showed that the
adsorption process is strongly dependent on these
parameters. A relative increase in the adsorbent
dosage range from 0.5 to 4.0 g/L NZVI-PP, MB
removal (R, %) from 23.15 to 90.80% and MV removal
(R, %) from 32.79 to 99.20% was achieved. The
adsorption capacity of MB and MV follows with the
increase of adsorbent dose and a decreasing trend has
been observed in the adsorption process of NZVI-PP.
Therefore, the adsorption capacity of NZVI-PP
decreases from 107.18 to 56.60 mg/g by increasing the
adsorbent rate between 0.5 and 4.0 g/L for MB and the
adsorption capacity of NZVI-PP decreases from 163.96
to 61.08 mg/g by increasing the adsorbent rate
between 0.5 and 4.0 g/L for MV. The optimum
adsorbent dosage was found as 2.0 g/L for both of
dyes.

Figure 5. The effect of adsorbent dosage on the
adsorption capacity and the percentage removal of MB
and MV ions on the adsorption by NZVI-PP.
3.5. The Effect of Contact Time

The effect of contact time on the adsorption of MB and
MV in the adsorption experiments using NZVI-PP is
shown in Figure 6. In this study, 250 ppm MB and MV
solution was added to 1.0 g/L of NZVI-PP, separately
for the adsorption process. The mixture was stirred in
the magnetic stirrer at the specified time intervals (5,
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 min) and the MB
and MV contents of the remaining solution after the
filtration was measured with the UV-Vis spectrometer.
As seen in Figure 6., the adsorption of MB and MV by
NZVI-PP increased rapidly in the first 5-15 min. and
then reached the equilibrium between 15-45 min. The
longer contact time was not effective on the adsorption,
Figure 4. The effect of pH on the adsorption of MB and
and the contact time was taken as 45 minutes for both
MV by NZVI-PP
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of dyes. It has been observed that the adsorption is Table 3. The pseudo-first-order and pseudo-secondfixed to the point of reaching the equilibrium for both of order parameters for adsorption of MB and MV on
them. Due to the large surface area of the NZVI-PP and NZVI-PP.
the existence of functional groups in the matrix, the first
part (15 min.) of the adsorption is fast because MB and
Pseudo First-order
MV ions tend to interact with the functional groups of
Dye
qe exp
k1
qe
R2
the adsorbent. At the end of the applied contact time,
MB
119
0.003 66
0.843
the optimum time was determined as 45 min. for MB
MV
122
0.010 15
0.443
and MV.
Pseudo Second-order
Dye
qe exp
k2
qe
R2
MB
119
0.001 133 0.992
MV
122
0.001 139 0.991
3.7. Thermodynamic Studies
Adsorption of MB and MV dyes onto NZVI-PP was
carried out different temperatures (25 °C, 35 °C, 45 °C
and 55 °C) for thermodynamic analysis (Figure 7). The
distribution constant was calculated by the following
equation [24] (Eq 10, Eq 11):

G 0  RT ln K c

Figure 6. The effect of contact time on the adsorption
of MB and MV by NZVI-PP.
3.6. Kinetics Studies
The pseudo-first-order and pseudo-second-order
equations are used for the kinetics of MB and MV
adsorption by NZVI-PP. All parameters linked to the
adsorption kinetics calculated from the associated MB
and MV models are presented in Table 3. The
equation for the pseudo-first-order kinetic model and
the pseudo-second-order kinetics has the following
shape (Eq. 8 and Eq. 9) [22, 23].

ln( qe  qt )  ln qe  k1t

t
1
t


2
qt k 2 q e
qe

(8)

(9)

ln K c 

S 0 H 0

R
RT

(10)

(11)

Where, T, temperature (K); R, ideal gas constant; Kd,
distribution constant (the amounts of removed dye per
gram of the adsorbent divided by its concentration in
the solution phase). The thermodynamic parameters
including ΔH°, ΔS° and ΔG° for the adsorption of
dyestuffs are calculated from equations 7-8 and the
results were given in Table 4. The positive values of
ΔH° show that the adsorption process is endothermic
nature of MB and MV adsorption onto NZVI-PP. The
positive value of ΔS° demonstrates the presence of a
disorder at the adsorbent–solution boundary during the
adsorption of the dyes on the NZVI-PP. Negative
values of ΔG° indicate the applicability of the method
and that the adsorption is spontaneous. ΔG° is negative
in three dyes removal and that the adsorption is
spontaneous.

where, k1 (min−1) is the sorption pseudo-first-order rate
constant; k2 (g mg−1 min−1) is the pseudo-second-order
rate constant and qt (mg/g), qe (mg/g) are the Table 4. Thermodynamic parameters a for MB
adsorption capacity at time t and at equilibrium, adsorption onto NZVI-PP.
respectively.
∆Go (J mol-1)
2
MB and MV sorption on the NZVI-PP have a greater R
Dye T=298.15K T=308.15K T=318.15K
value of the pseudo-second-order kinetic model relatlve
-5096.77
-5417.63
MB -4775.92
to the pseudo-first-order kinetic model and the pseudo-7927.14
-8721.67
MV -7132.62
second-order equation showed a reliable connection
between the experimental information outcomes with
∆So
∆Ho
linearized form (R2 > 0.99). The calculated capacity
R2
(J K-1mol-1)
J mol-1
value (qe, cal) for the pseudo-second-order model
Dye
deviates less than the experimental information (qe,
32.09
4790.32
0.983
MB
exp) (Table 3). As a result, the pseudo-second-order
79.45
16556.05
0.993
MV
model equation is more appropriate for kinetic studies
compared to others.
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T=328.15K
-5738.48
-9516.19
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Figure 7. Effect of temperature on the adsorption of MB
and MV adsorption onto NZVI-PP.
4. CONCLUSION
The NZVI-PP was prepared to be an effective
adsorbent for the adsorption of MB and MV from
aqueous solutions. The adsorption behavior of MB and
MV onto NZVI-PP was explored and it was found to be
dependent on pH, adsorbent dosage, initial MB and MV
concentration and contact time. Langmuir, Freundlich,
Scatchard and D-R isotherms were tested and the
adsorption constants were calculated. Langmuir
isotherm model best described the adsorption process
(R2 is 0.99) and the values of the RL factor indicating a
strong binding at the active sites of the NZVI-PP. By
applying the Langmuir model equation, the maximum
MB capacities of NZVI-PP and PP were found to be
256.41 and 196.08 mg/g, respectively. The maximum
MV capacities of NZVI-PP and PP were found to be
322.58 and 208.33 mg/g, respectively. NZVI-PP has a
good adsorption capacity for removal MB and MV in the
aqueous solutions, which is compared with the raw PP.
The adsorption studies revealed that the optimum
contact time for the equilibrium was found to be 45 min
for both dyes. The adsorption kinetics was well
described by the pseudo-second-order model. The
optimum pH for the adsorption of MB and MV was
found to be at pH=6. The negative values of ΔG° and
positive value of ΔH° showed that the MB and MV
adsorption was spontaneous and the process was
endothermic. The produced adsorbent was generated
from the natural sources which pretend to be an
environmentally friendly adsorbent for the use of MB
and MV removal from the polluted solution.
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Abstract
In this study, mechanical properties of three
dimensional woven glass fiber epoxy composites which
are newly preferred in automotive, machinery and
construction production were determined and
compared with mechanical properties of two
dimensional woven fabric reinforced composite
materials. For this purpose, three dimensional woven
glass fiber epoxy composite materials were produced
by using vacuum infusion method. Notch strength of
three dimensional woven glass fiber epoxy composite
material samples were determined by tensile tests. The
obtained results were compared with the mechanical
performance of hybrid samples consisting of two
dimensional weaving and two and three dimensional
woven fabrics. Consequently, the effect of notch
geometry on damage type and strength was
investigated for two-dimensional, three-dimensional
and hybrid samples. In three dimensional woven
fabrics, the use of out-of-plane fiber increased tensile
strength compared to two-dimensional fabrics.

prevents the formation of delamination damage in the
composite material [2].
In this study, tensile tests were performed to determine
the mechanical performance of 3D woven fiber epoxy
composite structures used in automotive, marine and
construction industries. For this purpose, composite
plates were produced and notches were created in the
composite plates. Strength of 3D woven glass fiber
epoxy composite materials were determined with using
tensile tests. The data obtained from the tests were
compared with 2D woven fabrics.

2. Materyal and Method
In this study, tensile tests of two different composite
plates, non-hole (NH), circular hole (CH), U edge
notched (UEN) and semicircular edge notched (SEN)
were performed and the effect of notch type geometry
on damage type and strength was investigated for 2D,
3D and hybrid (2D and 3D) fabric layered composite
samples.

Keywords: Glass fiber, epoxy, composites, three
dimensional woven, tensile test

1. Introduction
Composite materials with high strength and stiffness
values are preferred because of their low density, high
fatigue strength and high energy absorption level.
Composite materials are also being used in different
areas of development today [1]. In this context, it is
possible to say that composite materials are the
material of the future. Composite materials produced
with two dimensional (2D) knitted fabric layers are
advantageous due to their lower weight and higher
strength values than ceramic and metal. However, the
low strength values in the thickness direction are the
most important disadvantages of such materials. The
major disadvantage of 2D composite materials is the
delamination error, which is the problem of
disintegration of layers, can often be seen. These
disadvantages of 2D composite materials have been
the most important factor in the production of three
dimensional (3D) knitted fabrics. Due to the high
strength values, the new type 3D mesh fiber fabric
composite materials are more limited in use than other
composite materials. 3D woven fabrics, in recent years,
aerospace, defense and medical industries are
preferred in such fields. 3D woven fabrics, due to their
high strength values in the direction of their thickness

Table 1 Composite specimen groups and definitions.
Plate

Density,
(kg/cm3)

Thickness
(mm)

2D2T
Group I

1624.47

0.72

2D4T
Group I

1480.68

1.37

1786.03

1.06

1733.60

1.76

1566.94

1.41

3D1T
Group II
3D2T
Group II
CORE3D
Group II

Stacking
sequence
1st layer-2D
2nd layer-2D
1st layer-2D
2nd layer-2D
3th layer-2D
4th layer-2D
1st layer-3D
1st layer-3D
2nd layer-3D
1st layer-2D
2nd layer-3D
3th layer-2D

Figure 1. Dimension of composite specimen having U
edge notch.

Composite plates were produced in five different layer layers named as 3D2T and 2D two layers and one 3D
arrays: 2D two layers named as 2D2T, 2D four layers layer named as CORE3D and used in the experiments.
named as 2D4T, 3D one layer named as 3D1T, 3D two The composite plates produced according to the layer
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arrangement are given in Table 1. The dimensions of
the samples used in tensile tests performed to
determine the mechanical behavior of glass fiber
epoxy composite materials are shown in Figures 1-2.
The raidus of notches R is 3 mm for UEN and SEN
specimens. Diameter of the circular hole centered of
the plate for CH is D=2R=6 mm.

Figure 2. Dimension of composite sipecimen having
semicircular edge notch.

points increases in the woven fabric, the shrinkage rate
of the fabric increases and therefore the properties of
the composite are affected. Composite materials with
fiber volume ratio up to 65% can be produced with
woven fabrics. The use of woven fabrics has cost
advantages over the use of ribbon fibers [3].
Composites reinforced with three-dimensional woven
fabrics have high in-plane tensile strength due to the
orthogonal placement of warp yarns and filler yarns in
their structures. The yarns located in the thickness
direction provide good damage tolerance. The most
common method used in the production of 3D fabrics is
warp knitting. The warp knitting method, which has
more features than 2D woven and weft knitted fabrics,
is based on the interconnection of the two different
fabric surfaces produced in the machines with the
appropriate yarns [4].

a)

b)

Figure 5. View of the spacer 3D fabrics used in the
present study a) weft direction, b) warp direction.

a)

Fabrics used in the research were obtained from Dost
Kimya, Istanbul (Figure 5). In the production of
composite materials, LR-160 epoxy resin and hardener
LH-160 were used as matrix material.

b)

Figure 3. 2D woven glass fiber fabrics used in
specimen production.

2.1. Production of Composite Plates

Experiments were performed to determine the
mechanical strength of 3D woven glass fiber epoxy
composite materials. 2D and 3D woven fabrics are
used in the production of composite materials. 2D
fabrics are produced by passing at least two different
yarn types in various ways (Figure 3).

3D woven glass fiber epoxy composite materials used
in the research (Figure 6) were produced by using
vacuum infusion method. Firstly, the heater surface of
vacuum infusion table is cleaned with the help of a dry
cloth.
UPPER PLY

3D1T sample

Vertical fibers

2D2T sample

a)

b)

LOWER PLY

Figure 6. Comparig of plies for 2D and 3D fabric
samples [5, 6].

c)

Figure 4. 3D woven fabric used in the present study a)
general, b) between layers and c) modeling [4] view.
3D fabrics are produced in three different types: layerby-layer woven, XYZ woven and thickness-woven. The
3D fabric used in the scope of the study is XYZ woven
type with space (Figure 4). In woven fabrics, the yarn
shrinkage ratio (the ratio between the length and the
actual length of the yarn in the fabric) affects the fiber
volume ratio, thickness and mechanical properties of
the composite material. If the number of intersection

120x110 cm cut film release layer to prevent the resin
to stick to the surface of the table is attached with tape.
(Figure 7a). 102x102 cm cut composite fiber materials
were placed on the separator film and 104x110 cm cut
sheet (peel ply) was laid on it to form a texture on the
composite material and to easily separate the vacuum
bag from the produced composite material (Figure 7b).
All layers of fabric were placed on the vacuum infusion
table in the warp direction parallel to the flow direction
so that epoxy flow through the composite fabric could
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be realized in a homogeneous and flowing manner obtained. In the research, the mixture formed by using
(Figure 5b).
1400 g LR-160 resin and 420 g LH-160 hardener was
homogenized by mixing for about 15 minutes. After
removing the air bubbles in the mixture, the hose
connected to the resin line was immersed into the
mixture, then the flaps were opened and resin flow was
started to the system. The progress of the resin was
monitored on the woven fabrics and after making sure
that the resin covered the entire fabric, the end of the
hose was folded and closed again with flaps. After this,
the resin mixture was allowed to penetrate the entire
fabric for approximately 2 hours, after which the
vacuum pump was switched off. Produced plates were
a)
b)
cut to desired dimensions on the water cutting machine
and sent to drilling process.
Figure 7. Vacuum infusion materials a) film release
layer, b) peel ply.
And then, mesh layer for 103x103 cm dimension is
laid on the peel ply and glued with the help of paper
tape (Figure 8a). Following this step, a resin line is
formed to flow the resin through the resin tank.
Transparent and spiral hoses are used in the
installation of the resin line. The spiral hose with one
end connected to the transparent hose is adhered with
paper tape to prevent its release. A vacuum line was
installed directly opposite the resin line. The vacuum Figure 10. Installation of vacuum and resin line hoses.
line is glued with paper tapes (Figure 8b). After this
stage, the system is covered with a vacuum bag
2.2. Drilling Process
(Figure 9).
The 2D and 3D glass fiber epoxy composite plates
produced by vacuum infusion method were fixed to the
drill bench with the help of a vise and the CH, UEN and
SEN specimens were drilled with the drill as Figures 1
and 2 (Figure 11).

a)

b)

Figure 8. a)Laying the mesh on the peel ply and b)
gluing the spiral hose.

Figure 11. Hole drilling on composite specimens.
2.3. Tensile Tests

Figure 9. Vacuum bag system.
The hose connected to the vacuum tank is connected
to the vacuum line end and glued with paper tapes.
Another hose is attached to the resin line and glued
with paper tapes and the other end of this hose is
folded and secured with flaps. After the free end of the
hose is dipped in the resin, the flaps are opened and
the flow of the resin is realized (Figure 10). With this
stage, the system for the production of composite
materials was prepared and an epoxy resin system was

Tensile tests of composite samples produced within the
scope of the research were carried out at 1 mm/min
speed using Instron B58801 model universal tensile
test machine with 100 kN load cell capacity in Dicle
University, Department of Mechanical Engineering
(Figure 12). Tensile test was applied to a total of 60
specimens for five different stacking sequences as
2D2T, 2D4T, 3D1T, 3D2T and CORE3D and for three
different notch types as NH, CH, UEN and SEN.
Prepared samples were placed as centered between
the jaws of the tensile test machine. The axial tensile
forces were applied to the composite materials placed
in the jaws of the device until they fractured.
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a)

b)

c)

d)

Figure 12. Tensile test machine and test specimen.
All samples produced within the scope of the research
were subjected to tensile test, load and elongation
values of the samples were taken from the tensile
device and load-displacement graphs were created.
Using these graphs, tensile strength of the samples
were obtained and these values of the samples
produced in different layer sequences were compared
and discussed with each other. The maximum strength
was determined by continuing the loading until the
samples reached the final damage points.

Figure 13. Load-displacement graphs of 2D2T for a)
NH, b) SEN, c) CH and d) UEN samples.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this part of the study, the graphics obtained as a
result of the experiments are given. While the fixed
parameters of the test specimens were fiber orientation
angles, the layouts and notch type values were
variable. In the force-displacement graphs, it was
observed that the load sudenly decreased as the load
value reached the final point of damage due to
damage to the fibers within the sample [7].
3.1. Test Results of 2D2T
Figure 13 shows the load-displacement graphs for
2D2T samples. As shown in Figure 14, the lowest
damage load was observed in the UEN composite
sample with the value of 3158 N, and the highest
damage load was the result of the NH composite
sample test with the value of 6799 N in the experiments
carried out using NH, SEN, CH and UEN samples. In
Figure 14, composite samples are listed so that the
damage curve gradually decreases. Since the U
notched composite sample has an asymmetrical
structure, it is seen that the tensile load as well as the
bending moment effect occurs during loading. This
caused the lowest damage load to occur in UEN
samples. The damage loads of the SEN samples and
the CH samples were similar, but the SEN samples had
a lower damage load value than the CH samples. The
damage load value of the SEN is 4.2% smaller than the
damage load value of the CH specimens.

Figure 14. Variation of the maximum damage loads of
the 2D2T plates with the notch type.

a)

b)

3.2. Test Results of 2D4T
Figure 15 shows the load-displacement graphs for
2D4T samples. In Figure 16, the maximum failure loads
as tensile strength values of the NH, SEN, CH and
UEN samples are given.

c)

d)

Figure 15. Load-displacement graphs of 2D4T for a)
NH, b) SEN, c) CH and d) UEN samples.
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As shown in Figure 16, the lowest damage load was
observed with 5861 N value for UEN composite sample
and the highest damage load was 16214 N value with
the NH sampleswas observed in the experiments. The
composite samples are listed so that the damage curve
gradually decreases. In the graphs in Figure16, it is
seen that it falls after reaching the maximum load
value. Due to the mechanical properties of the
composite samples, a linear increase is observed in the
initial region of the force-displacement plots. Another
remarkable result of the experiment is that the
maximum damage load of the 2D4T sample is higher
than the 2D2T sample.

It has been found that the damage loads of the SEN
specimens and the CH specimens are similar. The
damage load value of the samples with SEN is 9%
greater than the damage load value of the samples with
CH. Additionally, it can be said that the maximum
damage load of the 3D1T sample is lower than the
2D2T and 2D4T samples.

Figure 18. Variation of the maximum damage loads of
the 3D1T plates with the notch type.
3.4. Test Results of 3D2T
Figure 19 shows the load-displacement graphs of
3D2T. In Figure 19, the load-displacement graphs of
the samples with NH, SEN, CH and UEN are given.

Figure 16. Variation of the maximum damage loads of
the 2D4T plates with the notch type.

In Figure 20, composite samples are listed so that the
damage curve gradually decreases. As shown in Figure
20, the lowest damage load was observed in UEN
samples with 5333 N and the maximum damage load
was 12443 N with NH composite samples. The damage
load value of SEN specimens is 4.7% smaller than the
damage load value of CH specimens and the maximum
damage load of the 3D2T sample is higher than the
3D1T samples.

a)

c)

b)

a)

b)

c)

d)

d)

Figure 17. Load-displacement graphs of 3D1T for a)
NH, b) SEN, c) CH and d) UEN samples.
3.3. Test Results of 3D1T
Figure 17 shows the load-displacement variation for
3D1T composites. In the graphs shown in Figure 17, it
is seen that loads falls after reaching the maximum
value. Figure 18 shows the maximum failure loads. As
shown in Figure 18, the lowest damage load was
observed with 2935 N value for UEN composite sample
and the highest damage load was 5480 N value for NH.
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Figure 19. Load-displacement graphs of 3D2T for a)
NH, b) SEN, c) CH and d) UEN samples.
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4. CONCLUSIONS
In this study, 3D spacer fabric composites are produced
and tensile strengths of their are investigated for
different notch type. In order to explain the effect of the
3D composites on the tensile behaviour clearly, it can
be defined SFL (Specific Failure load) as
SFL=Fmax / ρ

where Fmax is maximum failure load of plate (N) and ρ is
density of the plate (kg/cm3). Comparations are done
for two groups, i) Group I (3D1T and 2D2T) and ii)
Group II (2D2T, CORE3D, 3D2T) (Table 1). In Group I,
there are totatly 2 layers for each plates and in Group
II, there are totatly 4 layers for each plates. For
example, 2D2T consists of 2D two layers. 3D1T
consists of 3D one layers but the each 3D layer
contains 2D two layes. So, it can be said that there are
2D two layers for each Group I element (Figure 6). If
SFL of 2D2T is compared with the 3D1T for Group I, it
seen that SFLs are approximately same for NH
samples. Additionally, if 2D2T, CORE3D and 3D2T are
compared in each other, maximum SFL is obtained for
2D4T. But SFLs of the CORE3D and 3D2T is close to
each other for NH samples. On the other hand, the
effect of the 3D spacer fabric composites is exactly
seen for nothced samples. If the SFLs are investigated
for Groups I and II, SFL values are the same for each
group. So it can be said that 3D spacer fabric
composites can be used instead of 2D composite.
Because, the SFL values are not affected from type of
fabric. Additionally, the delamination effect can be
prevented with using this type plates.

Figure 20. Variation of the maximum damage loads of
the 3D2T plates with the notch type.

a)

b)

c)

d)

(1)

Figure 21. Load-displacement graphs of CORE3D for
a) NH, b) SEN, c) CH and d) UEN samples.

Figure 22. Variation of the maximum damage loads of
the CORE3D plates with the notch type.
3.5. Test Results of CORE3D
Figure 21 shows the load-displacement graphs of
tensile testing for CORE3D samples with NH, SEN, CH
and UEN. As shown in Figure 22, the lowest damage
load was observed with 6423 N value in UEN sample
and the highest damage load was 12580 N for NH. The
damage load value of the SEN samples is 10% higher
than the damage load value of the samples with CH.
The maximum damage load of the CORE3D sample is
lower than the 3D2T samples and higher than the
3D1T.
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Özet
Süper alaşımlar, nikel, demir-nikel ve kobalt esaslı
alaşımlar olup yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerini
ve metalürjik kararlılıklarını muhafaza eden malzeme
grubunda yer almaktadır. Günümüzde yaygın olarak
kullanılan süper alaşımlar; demir, krom ve nikel ihtiva
eden süper alaşımlar, kompleks demir-nikel-krom
kobalt birleşimleri, karbürlerle kuvvetlendirilmiş kobalt
esaslı alaşımlar, katı çözelti olarak dayanımı arttırılmış
Ni esaslı alaşımlar ve çökelme sertleştirmesi
uygulanmış Ni esaslı alaşımlardır. Bu kompleks
alaşımlar, yüksek sıcaklıklarda iyi korozyon ve
oksidasyon direncine, üstün sürünme ve kopma
dayanımına sahiptirler. Kullanım alanı olarak yaygın bir
şekilde, gaz türbinleri, uçak motorları, nükleer reaktörler
ve
proses
ekipmanlarında
bileşen
olarak
kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada, süper alaşımların
metalürjisi, Ni esaslı süper alaşımlar, Inconel 718
demir-Ni esaslı süper alaşımı, alaşım içerisinde yer
alan fazlar ve süper alaşımların mekanik özellikleri
derlenerek sunulmuştur.

Metal ve metal olmayan malzeme üretimi, mühendislik,
güç üretimi ve malzeme dizaynı gibi birçok alan için
yüksek sıcaklıklarda çalışabilme kapasitesi, daha iyi
sonuçlar elde edebilme ve ekonomik çalışma açısından
giderek önem kazanmıştır [1]. Uygulamalarda yetersiz
kalan malzeme teknolojisi ve mevcut teknolojideki
sınırlamalar, süper alaşım malzemelerinin kullanımını
kaçınılmaz hale getirmiştir.
Geçtiğimiz son birkaç on yıl içerisinde, alaşımlamanın
etkileri, ergitme teknolojisindeki ilerlemeler, kontrollü
termo-mekanik işlemler sayesinde yeni alaşımların
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yüksek sıcaklık
uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek alaşımlı malzeme
grubu olan süper alaşımlar, darbe veya dayanıklılık
kaybı olmadan 540ºC ile 1000ºC arasında yüksek
çalışma sıcaklıklarında çalışabilirler. Bu alaşımlar
kullanıldıkları sıcaklıklarda yüksek mekanik ve
korozyon dayanımı gösterirler. Bu özellikleri sayesinde
uçak motoru üretiminin en büyük malzeme grubunu
temsil ederler.

Söz konusu yüksek sıcaklıklarda uygulamalar
Anahtar kelimeler: Süper alaşımlar, Inconel 718, Ni olduğunda süper alaşımlar diğer bütün ticari metalürjik
esaslı alaşımlar, Süperalaşım metalürjisi, Mekanik malzemelerden daha çok tercih edilmektedirler. Modern
sanayisinin ayrılmaz bir parçacısı olmakta ve teknolojik
Özellikler.
araştırmaların gelişmesinde faydalı olmaktadır.

Abstract
Super alloys are nickel, iron-nickel and cobalt based
alloys and belong to the material group which maintains
their mechanical properties and metallurgical stability at
high temperatures. Today, widely used superalloys;
iron, chromium and nickel-containing superalloys,
complex iron-nickel-chromium cobalt combinations,
carbide-reinforced cobalt-based alloys, strengthened
Ni-based alloys as solid solution and Ni-based alloys
with precipitation hardening are applied. These
complex alloys have good corrosion and oxidation
resistance, high creep and wear resistance at high
temperatures. They are widely used as components in
gas turbines, aircraft engines, nuclear reactors and
process equipment. In this study, the metallurgical of
superalloys, Ni-based superalloys, Inconel 718 iron-Nibased superalloys, phases in the alloy and mechanical
properties of superalloys are presented.
Keywords:
superalloys,
Properties.

Superalloys,
Superalloy

İçerisinde başta Ni olmak üzere Al, Cr gibi birçok
element bulunduran süper alaşımlar, ergime noktasına
yakın yüksek sıcaklıklarda kimyasal ve mekanik
bozulmaya dayanımlı alaşımlardır [2]. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan süper alaşımlar; Fe, Cr ve Ni
ihtiva eden süper alaşımlar, Fe-Ni-Cr-Co kompleks
birleşimleri, karbürlerle güçlendirilmiş kobalt bazlı
alaşımlar, katı çözelti olarak dayanımı arttırılmış Ni
esaslı alaşımlar ve çökelme sertleştirmesi uygulanmış
Ni esaslı alaşımlardır [3].

Inconel 718, süper alaşım ailesinin demir-Ni esaslı
grubundandır.
Çökelti
sertleşmesi
ile
yüksek
mukavemet değerlerine sahip ve 650°C'ye kadar
dayanımını korumaktadır. Dolayısıyla Inconel 718, uçak
motorları, nükleer tesisler gibi yüksek sıcaklık dayanımı
ve mukavemeti istenen uygulamalarda kullanılmak
istenen malzeme grubu haline gelmiştir [4]. Inconel 718
süper alaşımların dış etkenlere karşı malzeme
yapılarının daha güçlü olabilmesi amacıyla endüstride
Inconel 718, Ni-based kullanım alanlarının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması
metallurgy,
Mechanical hedefi malzemenin kaplama teknolojisi ile güçlenmesini
sağlanmaktadır.

1. Giriş
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Niyobyum (Nb) veya Ni-Ta içeren alaşımlarda ise
hacim merkezli γ′′ (gama double prime) fazı
Yüksek
sıcaklık
uygulamalarında
kullanılan görülmektedir. Bu bahsedilen fazların yanında
malzemelerin,
kullanıldığı
atmosferin
aşındırıcı istenmeyen fazlarda görülebilmektedir.
etkilerine karşı dayanıklı olması, mukavemetini
kaybetmemesi ve metalürjik kararlılığını muhafaza Çizelge 1 Alaşım elementinin mikro yapıya etkileri [8].
etmesi gerekmektedir.
Alaşım Elementi
Mikro yapıdaki etkisi
Cr
M7C3
Çok yüksek sıcaklık uygulamalarında; seramikler kadar
M23C6
V-A grubu (V, Nb, Ta) ve VI-A grubu (Cr, Mo, W) Cr-Mo-W
TCP oluşumuna neden olur
metallere de ihtiyaç duyulmaktadır (Hagel ve Wiley, Cr-Mo-W-Re
γ’
Solvus
sıcaklığını
1972). Refrakter malzemesi olarak kullanılan metallerin Co
düşürür
oksidasyon direnci çok düşük olduğundan bu
Katı eriyik sertleşmesi
malzemeler daha çok oksidasyona uğramayan Co-Cr-W-Mo-Ru-Re-Taalanlarda kullanılmaktadır. Seramik malzemeler ise, Fe
MC
birçok yapısal uygulama için yeterli tokluğa sahip Mo-W-Hf-Nb-Ta-Ti
γ’ Ni3 (Al-Ti)
değildir [5]. Uygulamalarda yetersiz kalan malzeme Al-Ti
Çökelme sertleşmesi
teknolojisi ve mevcut teknolojideki sınırlamalar, süper Al-Nb-Ti
Oksidasyon direnci
alaşım malzemelerinin kullanımını kaçınılmaz hale Al-Y-Cr-Ce-La
B
Kopma gerilmesini artırır
getirmiştir.
B-Ta
Sürünme
özelliklerini
geliştirir
Yüksek sıcaklık altında çalışma şartlarında yüksek
M6 C
performans gerektiren alanlarda kullanılan süper Mo-W-Nb
γ’
Tane
irileşmesini
alaşımlar ilk kez 20. yüzyılın ilk yarısının sonlarında Re-Ru
geciktirir
kullanılmıştır. Daha sonraki yıllarda süper alaşımların
kullanım alanları giderek artmış ve gaz türbinleri,
havacılık, roket motorları, kimyasal ve petrol tesisleri Çizelge 1’de süper alaşım elementlerinin mikro yapıya
gibi endüstrilerde çok talep gören malzemeler haline etkileri görülmektedir. Gerçekte çok karmaşık alaşım
bileşimlerine sahip olan süper alaşımlar bünyesinde
gelmiştir [6].
bulundurdukları ana elementlere göre üç grupta
incelenirler:

2. Süper Alaşımların Metalürjisi

•
•
•

Nikel esaslı
Demir-Nikel esaslı
Kobalt esaslı

2.2. Süper Alaşımların Sınıflandırılması
2.2.1. Ni esaslı Süper Alaşımlar
Süper alaşım sistemlerinde en çok kullanım alanı olan
alaşımlar Ni esaslı sınıfındaki süper alaşımlardır. Ni
esaslı süper alaşımlar son derece iyi oksidasyon ve
korozyon direnciyle yüksek sıcaklık şartlarında
Şekil 1. 60 yıllık bir süreçte süper alaşımların yüksek
sürünme ve kırılma direnci sağladığından uçak motoru
sıcaklık kapasitesinde meydana gelen artış [6].
parçalarında sıklıkla kullanılmaktadır [9]. Kapasiteleri
sayesinde Ni esaslı süper alaşımlar, türbin ateşleme
Şekil 1’de süper alaşımların türbin bıçaklarındaki sıcaklığını sınırlayan dolayısıyla türbin verimini
kullanımı yorulma performansı açısından önemli etkileyen en önemli türbin uygulamalarından türbin rotor
oranlarda gelişme sağlandığı görülmektedir. Türbin kanadı gibi parçaların malzemesi olarak tercih edilirler.
bıçaklarının performanslarını iyileştirilmesiyle başlayan
bu gelişmeler, 1950 yıllarında vakum indüksiyon döküm Bunlar kübik merkezli östenit (γ) ve Ni3(Al, Ti, Ta) temel
teknolojilerinin geliştirilmesiyle kalite ve alaşım temizliği bileşimindeki gama prime (γ’) fazıdır. Gama prime (γ’)
fazı, Ni esaslı alaşımların temel mukavemet özelliklerini
açısından sağlanan avantajlarla devam etmiştir [6].
sağlamaktadır. Küresel ve kübik yapıda ortaya çıkan bu
Nikel, demir ve kobalt esaslı süper alaşımların parçacıklar ana matris yapısının tümüyle uyum
sınıflandırılması alaşımının temelini oluşturan üstün içerisindedir. Küçük uyumsuzluklar (%0,05) küresel
element oranına göre yapılmaktadır. Süper alaşımlar çökelti oluştururken; yüksek orandaki uyumsuzluklar
Ni esaslı süper
sınıflandırılmalarını sağlayan bu üç elementin yanında kübik çökelti oluştur (Şekil 2).
alaşımlarda
matris
ve
gama
(γ)
yapısını
meydana
molibden (Mo), alüminyum (Al), krom (Cr), tungsten (W)
ve tantal (Ta) gibi mikro yapıyı etkiyen elementleri de getiren nikel, yüzey merkezli kübik (YMK) yapıdadır ve
içerisinde kobalt, demir, krom, molibden ve tungsten
ihtiva eder.
gibi katı eriyik elementler bulundurmaktadır. Alaşım
Süper alaşımlar genel olarak östenitik ana matris ile grubunun ana elementi olmak üzere Ni, yüzey merkezli
geniş bir ikincil faz yapısına sahiptir. γ′ (gama prime) kristal yapıya sahip olmasıyla malzemeye geniş bir faz
intermetalik fazı ve mono karbürler (MC), M23C6, M7C3 aralığında çalışma özelliği kazandırmıştır. Nikel, katı
metal karbürleri ikincil fazlar olarak bulunurlar [7]. çözelti ve çökelti sertleşme yöntemleri sayesinde
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mukavemet sağlama özelliği bakımından da tercih
edilen bir elementtir. W, Mo ve Ta gibi refrakter
elementler de oksidasyon direnci ve yüksek
mukavemet kazandırdığından bileşimde dengeli
oranlarda
bulunabilmektedir.
Alaşım
içerisinde
halihazırda bulunan silisyum, fosfor, kükürt, oksijen ve
azot gibi elementlerinin miktarı ise üretim aşamalarında
sürekli kontrol altında tutulmaktadır [10].

PWA 1480 Den. 10
Rene 41
0,09 55
19

5
11

10

-

5 1,5 4
1,5 3,1 -

Süper alaşım üretiminin geliştirilmesiyle, yönlendirilmiş
katılaşma veya tek kristalli döküm sayesinde tane
sınırları azaltılıp hatta ortadan kaldırılarak az miktarda
ilave edilen alaşım elementlerine gereksinim ortadan
kalkmıştır.
Günümüzde
az
miktarda
alaşım
elementlerinin
ilavesiyle
dökümde
tanelerin
oluşumunda hata toleransı sağlanmaktadır.
Ni esaslı çökelme sertleşmeli süper alaşımlar, önemli
bir süper alaşım grubudur. Yüksek sıcaklıklarda, süper
alaşımlar içerisinde mukavemet değeri en az olanlar,
demir bazlı ve katı eriyik ile mukavemetlenen
alaşımlardır. Bu yüzden, Inconel 718 alaşımı dışında,
demir esaslı süper alaşımların uygulamalarda
kullanımları daha azdır. Inconel 718 alaşımı, katı-eriyik
alaşımları ve yüksek dayanımın istenmediği durumlar
olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Şekil 3’te
Ni esaslı süper alaşımlarda krom içeriğinin mikro
yapıya etkileri görülmektedir.

Şekil 2. Çökelti sertleştirmesi ile mukavemetlendirilmiş
Ni esaslı süper alaşımın mikro yapısı [11].
•
•
•
•

Inconel (587, 597, 600, 601, 617, 625, 706,
718, X750, 901)
Nimonic (75, 80A, 90, 105, 115, 942, PE 11,
PK33, C-263)
Udimet (400, 500, 520, 630, 700, 710, 720
Pyromet 860

Şekil 3. Ni esaslı süper alaşımlarda krom içeriğinin
Yukarıda ticari olarak kullanılan nikel esaslı süper
mikro yapıya etkileri [15].
alaşımlar verilmiştir. Inconel 718 alaşımı bu alaşımların
en çok kullanılanıdır. Ni esaslı süper alaşımlar
esaslı
Süper
günümüzde 1000ºC’nin üzerinde sıcaklık değerlerinde 2.2.2. Bildiri Başlığı 2.2.2 Demir-Ni
uçak motorlarının dönen bağlantılarında sıcak bölge Alaşımlar
bileşenlerinde kullanılmaktadır [12].
Demir esaslı alaşımlar, esas element olarak demir
Yapıda önemli oranda niyobyum mevcut ise, hacim içerip, buna ek olarak önemli oranlarda Cr, Ni ve çok az
merkezli yapıda γ'' çökeltileri (Ni3Nb) oluşabilir. Bu oranda da Mo veya W ihtiva etmektedir. Demir esaslı
çökelti
Inconel
718
gibi
alaşımların süper alaşımlara; %15-60 Fe, %25-45 Ni, katı çözelti
mukavemetlendirilmesinde önemli rolü üstlenir. Fakat γ'' mukavemetini elde etmek için %1-6 Mo, yüksek sıcaklık
çökeltisi meta-stabil olduğundan; yaklaşık 650ºC ve şartlarında oksidasyon direnci sağlayabilmek için ise
üstü sıcaklıklarda uzun süreden sonra δ’ya dönüşerek %15-28 Cr ilave edilir. Bazı türlerinde Ti ve Al
eklenmesi ile Ni inter-metalik bileşik meydana getirmek
mukavemet kaybına neden olmaktadır [13].
koşuluyla çökelti sertleşmesi de oluşturulabilmektedir.
Ni esaslı süper alaşımlar, süper alaşımlar içinde en Incolloy 801, A-286 ve ASTM A297 alaşımları, ticari
kompleksi, en çok kullanılanı ve birçok metalürji olarak kullanılan demir esaslı süper alaşım
uzmanına göre en ilgi çekici olanıdır. Jet motorlarının grubundandır [9].
ağırlığının yarısını bu alaşım grubu oluşturmaktadır
[10]. En önemli karakteristikleri, yüksek faz kararlılığı ve Yüksek oranlarda demir ihtiva eden birçok süper alaşım
nikel
matrisin
birçok
mekanizma
ile olmasına karşın, bunların hepsi demir esaslı süper
mukavemetlendirilebilmesidir. Çizelge 2' de Ni esaslı alaşım değildir. Çünkü bu süper alaşımlar Fe, Ni, Cr,
Co, az miktarda Mo, W ve Nb gibi elementlerin
süper alaşımların bileşimi görülmektedir.
kompleks birleşimleridir. Demir-Ni esaslı süper
alaşımlar, östenitik paslanmaz çelikten geliştirilmiştir.
Çizelge 2 Ni esaslı süper alaşımların bileşimi[15].
Bu grubun birçok üyesi %25-50 Ni ve %15-60 Fe içerir.
Katı eriyik dayanımlı %16 Fe ve %49 Ni bulunduran
Alaşım/
C
Ni
Cr
Co Mo Fe Al Ti W Hastelloy X ile γ'' dayanımı arttırılan %18,5 Fe ve
Element
CMSX-2
66,2 8
4,6 0,6 5,6 1 8 %52,5 Ni bulunduran Inconel 718 alaşımları bu duruma
örnek olarak sayılabilir. Bu alaşımlar, demir içeren Ni
Inconel
0,12 74
12,5 4,2 6 0,8 - esaslı süper alaşımlardır. γ' dayanımı arttırılmış Inconel
713C
Inconel 738 0,17 61,5 16
8,5 1,7 3,4 3,4 - 901 süper alaşımı %42,5 Ni ve %36 Fe içeren Ni esaslı
MAR-M 247 0,15 59
825 10 0,7 0,5 5,5 1 10 veya karmaşık demir-nikel-krom esaslı süper alaşımdır.
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Bu süper alaşım yüksek dayanım özelliğinin yanında,
kalıcı düşük termal genleşme katsayısına sahiptir [3].
Demir-Ni esaslı alaşımlarda krom oranı %15-28 arası
değişir ve oksidasyon direncini arttırmak için kullanılır.
Molibden oranı ise %1-6 arasındadır ve katı çözelti
sertleştirmesinde rol oynar.
Demir-Ni esaslı süper alaşım grubundan olan Inconel
718, önemli oranda Ni, Fe ve Nb içermektedir.
İçerisindeki yüksek Nb nedeniyle çökelti sertleştirmesi
ile
mukavemetlendirilebilmektedir.
Çok
yüksek
sıcaklıklarda bile kopma, yorulma, sürünme gibi
mekanik özelliklerini korumaktadır. Genel olarak
kullanım yerleri; gaz türbinleri, roket motorları, uçak
motorları, nükleer reaktörler ve proses ekipmanlarıdır
[14]. Çizelge 3’te demir-nikel esaslı süper alaşımların
bileşimi verilmiştir.
Çizelge 3 Demir-nikel esaslı süper alaşımların kimyasal
kompozisyonu [15].
Alaşım/Element Cr Ni Co Mo W Nb Ti Al Fe
19-9 DL
19 9 - 1,251,250,4 0,3 - 66,8
HAYNES 556 22 21 20 3 2,5 0,1 0,1 0,3 29
Inconel 802
21 32,5 - - - - 0,5844,8
Inconel 718
19 52,5 - 3
- 5,10,91 0,5 18,5
Inconel 903
<0,1 38 15 0,1 - 3 1,4 0,7 41
A 286
15 26 - 1,25 - - 2 0,2 55,2

2.2.2.2. Inconel 718 Süper Alaşımdaki Fazlar
Inconel 718 süper alaşımı çökelti sertleştirmesiyle
sertleştirilebilen alaşımdır. Niyobyum, birçok süper
alaşımda alüminyum ve titanyum ile γ' (gama prime)
fazını oluşturur. γ' bir intermetalik bileşik olup A3B
(Ni3Al) şeklindedir ve küresel biçimde gama matris
içinde çökelmektedir. Yüzey merkezli kübik (YMK)
yapıya sahip olmasıyla ana matris ile koherant
durumda olan bu faz alaşımın mukavemet özelliğini
belirleyen ana bileşendir. Çoğunlukla ana matris
içerisinde çökelme hızları çok yüksektir [18]. Inconel
718 ve 706'da THM yapıda γ'' (Ni3Nb) fazını oluşturarak
mukavemetlendirme sağlar. Bu uyumlu faz; iki γ' fazının
sıkı paketlenmesiyle oluşmaktadır. γ'' (gama double
prime), gama matris faz ile koherant içerisindedir ve γ'
fazına göre daha kararlıdır. Uygun ısıl işlem metotları
Inconel 718 için mühim olup, arzu edilen faz
dönüşümünün
sağlanması
için
sıcaklık-zamandönüşüm (TTT) diyagramı incelenerek yapılacak olan
ısıl işlem şartları belirlenebilir [19]. Bu faz tane yapısını
kontrol eder, dolayısıyla mukavemete katkısı pek
yoktur. δ fazı yarı kararlı γ'' fazının termodinamik olarak
kararlı şeklidir. Diğer bir faz ise direkt γ' fazından oluşan
η (Ni3Ti) fazıdır. Bu faz da tane sınırlarında oluşmakta
ve sünekliğe önemli ölçüde düşürmektedir. Inconel
718'de oluşan tüm fazlar Çizelge 4'te verilmiştir.
Çizelge 4 Niyobyum içeren süper alaşımlarda görülen
fazlar [13].

2.2.2.1. Inconel 718 Fe-Ni Esaslı Süper Alaşımlar
Inconel 718, uluslararası Nikel (INCO) tarafından
1959’da, Suffern’deki araştırma laboratuvarlarında
ve bir fabrikada geliştirilmiştir [16]. Alaşım korozyon
dayanımı ve yüksek mukavemet yanında, iyi kaynak
edilebilirliğe sahiptir. 700ºC'ye kadar yüksek sürünme
dayanımı vardır.

İsim

Sembol Yapı

Kimyasal
Formül
Katı Çözelti
Ni3(Al, Ti, Nb)
Ni3(Al, Ti, Nb)

Gama
γ
YMK
Gama Prime
γ
HMK
Gama
Doubleγ
THM
Prime
Delta
δ
Ortorombik Ni3(Nb8Ti2)
η
HSP
Ni3(Ti,Nb)
Inconel alaşımları çok düşük sıcaklıklarda iyi dayanım Eta
MC
Kübik
NbC
gösterirler ve orta sıcaklıklarda yorulma mukavemeti, MC Karbür
M6 C
Komp.
(Nb,Mo,Ni)6C
mekanik mukavemet ve nispi olarak daha iyi sürünme M6C Karbür
Kübik
davranışı gösterirler [7]. Yüksek sıcaklıklardaki
Hegz.MgZn2 (Fe,Cr)2(Ti,Nb)
alaşımların dayanımını artırmak için kullanılabilecek Laves
farklı elementler var olmasına karşın, parça üretimi
anında çatlaktan kaçınmaya karşı olan üstün özelliği Çizelge 4'de karbürler; ağırlıkça %0.02-%0,2 miktarda
açısından niyobyum benzersiz görülmüştür. Aynı C eklenmesiyle, Ti, Hf ve Nb gibi reaktif elementlerle
zamanda Nb daha yavaş yıprandığı için parçalarda karbonun kombinasyonu sonucu oluşturulur.
çatlamadan önce sıcaklık ile gerilim düşürülebilir.
Inconel 718 gibi niyobyum içeren alaşımlarda γ'' Niyobyum MC türü karbürleri stabilize eder ve yüksek
çökeltisi, Ni3Nb ana çökeltidir. γ' ile karşılaştırıldığında sıcaklıklarda bile M23C6 ve M6C tipi karbürlere
γ'' çökeltisi, daha düşük sıcaklıklarda kararlı dönüşebilirler. Karbürler katı çözelti alaşımlarında uzun
servis
şartlarının
etkisiyle
kendiliğinden
olduğundan Inconel 718'in kullanılabildiği maksimum süre
sıcaklık 650ºC civarındadır. Buna rağmen Inconel 718 oluşabilirler.
hala en çok kullanılan süper alaşımdır. Düşük
sıcaklıklarda en güçlü süper alaşımdır fakat 650ºC- 2.2.2.3. Inconel 718 Süper Alaşımların Mekanik
Özellikleri
800ºC arasında mukavemetini hızla kaybeder [17].
Çok özel yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş ve çok Çizelge 5 Inconel 718 süper alaşımı mekanik özellikleri
özel teknik özelliklere sahip olan Inconel 718 malzeme, [20].
havacılıkta ve uzay sanayinde sıklıkla kullanılmaktadır
Mekanik
[14]. Kimyasallarla temas halinde olan parçalarda,
Oda Sıcaklığı
650°C
Özellikler
denizcilik araçlarında ve parçalarında, roket motor
1240 MPa
965 MPa
parçalarında, nükleer reaktör parçalarında, çok özel Çekme Dayanımı
Akma Dayanımı
1034 MPa
861 MPa
amaçlar için üretilen depo tanklarında, bağlantı
% Uzama
12
12
elemanlarında,
vanalarda
ve
türbin
pervane
Elastik Modülü
210 GPa
163 GPa
bıçaklarında sıkça kullanılmaktadır [14].
Sertlik
35,5 HRc-350 HV
-
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Çizelge 5’de Inconel 718 süper alaşımı farklı
sıcaklıklarda, farklı mekanik özellikler göstermektedir.
Alaşıma uygulanan ısıl işlem şartlarında kullanılan
sıcaklık, süre ve soğutma hızı gibi değişkenler
uygulama alanına ve gerekli görülen mekanik
özelliklere göre değişiklik gösterir [21]. Isıl işlem ortam
şartlarına bağlı olarak Inconel 718 alaşımlarının
mekanik özellikleri Çizelge 6’da verilmiştir.

3. Sonuçlar

Yüksek sıcaklık dayanımına, iyi bir korozyon direncine,
sürünme direncine ve yüksek sıcaklıklarda metalürjik
değişimlere karşı koyabilme özelliğine sahip olan süper
alaşımlar birçok endüstriyel alanda yaygın bir şekilde
kullanım alanı bulmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda
kullanılan süper alaşımların, kullanıldığı atmosferik
koşulların zarar verici etkilerine karşı dayanıklılığının
yüksek olması, yeterli mukavemete sahip olması ve
Çizelge 6 Inconel 718 için yüksek sıcaklıktaki kopma bunların yanı sıra yüksek sıcaklıklarda metalürjik veya
gerilmesi [22].
yapısal değişimlere karşı koyabilme kararlılığı
göstermesi bu alaşımları diğer tür malzeme grupları
Kopma Gerilmesi (MPa)
Test
arasında üstün özellikleri yönüyle öne çıkarmaktadır.
Sıcaklığı
100 saat
1000 saat
Bu çalışmada, süper alaşım malzemelerin genel
(ºC)
Düz
Çentikli
Düz
Çentikli özellikleri, alaşım metalürjisi, faz yapıları ve mekanik
593
1172
1517
896
1416
özellikleri incelenerek sunulmuştur.
649
758
1344
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1172
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517
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552
Kaynaklar
760
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Abstract

are used to monitor, analyze and display information
from sensors. The operating accuracy of the electronic
nose depends on the detection capability of the sensor
used and the resolution of the signal monitoring unit.
The better the sensors detect, the more precise the
result. The using sensor must be selected very well
considering the intended use and location. The
sensitivity of the sensors to the target gas depends on
the material in which the sensor is made and how the
sensor works [4]. Nowadays sensor arrays are
preferred instead of using a single sensor for detection.
Generally, these sensors are preferred because they
give high sensitivity at low concentrations and do not
require longer calibration. In this studu, we produced
Cu, Ni and Sn doped ZnO thin films by SILAR method.
We investigated the humidity sensing properties of
these thin films.

Artificial or electronic noses with diverse sensor arrays
that are differentially responsive to a wide variety of
possible analytes have a number of advantages over
traditional analytical instruments. e-noses generally are
far less expensive than analytical systems, easier and
cheaper to operate, and have greater potential for
portability and field use compared with complex
analytical laboratory instruments. Thus, electronic
noses have far greater potential to be used eventually
by unskilled consumers for innumerable practical
applications in residential and public settings. However,
e-noses have some problems with recovery and
especially negative effects of humidity on the sensor
responses. In this studu, we produced Cu, Ni and Sn
doped ZnO thin films by SILAR method. We
investigated the humidity sensing properties of these
thin films. Our results Show that Sn doped ZnO thin film 2. Experimental Results
exhibited the highest resistance to the humidity
changes.
The samples were grown at room temperature by
SILAR method. The metal contacts for the samples
Keywords: Electronic nose, Humidity sensing, NO gas were generated using the thermal evaporation system.
For interdigital contact, high purity (99.999%) gold (Au)
was placed on the tungsten filament in the thermal
evaporation system. When the 10-6 Torr pressure was
1. Introduction
reached, current was passed through the filament and
Noninvasive detection of illnesses by human breath the sample surface was heated to 1500 Å. The details
analysis is an emerging field of medical diagnostics of producing procedure was given in our previous
representing a rapid, economic, and simple alternative works [5-6]. SILAR method includes several
to standard blood analysis and endoscopy [1]. Asthma advantages such as production of well-defined oxides
is a disease characterized by chronic inflammation in with excellent homogeneity and incorporation of dopant
the airways of the lungs. For monitoring inflammation in materials with extreme purity for fabrication of gas
asthma patients, the concentration of nitric oxide (NO) sensor components [7]. The SILAR method has many
in exhaled breath is used as a biomarker [2]. In adults, advantages besides being simple as application: (i) to
a concentration above 50 ppb typically indicates the add the film in any proportion to any element, it is
sufficient to include it only in certain forms of the
presence of an inflammation.
The electronic nose consists of sensors as a structure cationic or anionic solution, and this is a very simple
and a data monitor suitable for the use of these sensors way. (ii) SILAR does not require a high-quality target or
[3]. The sensors convert the received data into substrate, or vacuum at any stage, which provides
electronic signals. The microcontrollers in the electronic great convenience and low cost compared to other thinnose are programmed to mimic the odor detection and film growth techniques. (iii) The thickness of the thin
analysis unit of the human brain. And therefore, they film to be produced can be easily controlled by varying
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the SILAR cycle number. (iv) with room temperature
operations, the film can be enlarged [8]. Thin films were
annelead at 130 C for 10 minutes to enhance the
adhesion. The gas sensing performance of the sensors
has been tested with a gas sensing measurement
system. The working principle of the gas sensing
measurement system has been given in the previous
work [7-9].

a large research study for breath analysis systems
using metal oxide semiconducting gas sensors and
reported that they have sensor materials whose
sensitivity to humidity does not change with different
humidity levels [11]. Huang et. Al. Have shown that
ZnO thin films produced by different methods were not
affected the humidity and different methods Show
different characteristics properties to the humidity [12].

3. Results and Discussions
Another important component of the human breath is
water steam. Exhaled breath humidity is close to
100%RH. It is preferred that the deterioration of the
sensing material to be used in breath analysis systems
against the change of humidity is a minimum level.
Thus, the deterioration of the sensing materials under
the influence of humidity is expected to be minimal and
does not lead to high costs.
To characterize the sensor response to humidity, the
humidity concentration was increased from 25 % to
100%. The measurements were taken for 20 ppb NO
gas. Figure 1,2 and 3 show Cu, Ni and Sn doped ZnO
sensors exposed to different humidity levels. As seen
from the figures, the sensing performance of sensors
are not affected by the presence of humidity. it is very
difficult to integrate sensor materials which are affected
by the humidity into the electronic circuits due to the
presence of humidity in the breath.The sensor material
producing for breath analysis is expected to show no
change in different humidity levels.

Figure 2. Ni doped ZnO sensor exposed to different
humidity levels.

Figure 3. Sn doped ZnO sensor exposed to different
humidity levels.

Figure 1. Cu doped ZnO sensor exposed to different
humidity levels.

The literature studies show that doping, pore size of the
sensor material, having a rough surface, surfacevolume ratio changes etc parameters have affect the
measurements in the humidity environment. Righettioni
et. al. have produced Si:WO3 based sensors for using
diagnose of diabetes and investigated the acetone
sensing properties. They have observed that the
sensors were resistant to the humidity and their
sensivity didn’t change [10]. Di Natale et. Al. Conducted

In addition to being resistant to humidity changes, it is
important to maintain this feature for a long time. In
other words, it is important that the produced films do
not deteriorate immediately in case of exposure to
humidity, and that they maintain these properties for a
long time in order to reduce the cost. The deterioration
of the characteristics of the produced sensors in a short
time is not a desirable situation in sensor detection
systems. Figure 4 shows the reproducibility of Cu
doped ZnO thin film exposed to 20 ppb NO gas for 100
% humidity.
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Figure 4. Reproducibility of Cu doped ZnO sensor
Figure 6. Reproducibility of Sn doped ZnO sensor
There was no change in the sensitivity of the sensor
until the first twentieth day. This is a sign that the life of
the sensor is not long and shows deterioration after a
certain day. The reproducibility measurements of Ni
doped sensor is depicted in Figure 5. It has the same 4. Conclusions
characteristics as Cu doped sensor. However, the
sensitivity of the Ni doped sensor started to decrease
The sensors have been characterized at different
from the twenty-ninth day.
humidities and was found to be stable between 25 and
100% RH. The sensor response of the sensors did not
depend on humidity conditions. The Sn doped ZnO
sensor shows responses to the NO gas, which are
independent of humidity from 25 to 100%RH.
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Abstract
In this study, the gas sensing properties of SnO2 and
Zn0.50Sn0.50O samples produced by Succession Ionic
Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method with
different SILAR cycles against NO gas were
investigated. Electrical characterization of the produced
sample at different temperatures (35 °C-135 °C) and
different gas concentrations (50 ppb-25 ppm) was
performed. The sensors were proved to have
acceptable responses towards 50 ppb NO gas.
Zn0.50Sn0.50O sensor exhibited improved sensing
performance at an operating temperature of 105 C
compared to SnO2 sensor. The measurement results
showed that the sensitivity of the sensors changed
depending on the Zn doping and producing cycles.
Keywords: ultra-low
SILAR method.

concentration,

gas

sensing,

1. Introduction
The monitoring and environmental control of pollutants
in the atmosphere has increased recently due to their
harmful effects on human health and global warming
[1]. Designing better sensors which are faster, more
sensitive and selective is a continuing need to satisfy
the standard in various applications [2].
The development of gas sensors is currently being
carried out intensively since environmental pollution
and security in the world and domestic ambient
atmospheres represent acute problems with a high
social impact [3]. Among them, MOS gas sensors
which monitor and detect the explosive, inflammable or
toxic gases in the environment are investigated,
extensively. Different production methods, doping,
different contact materials, the use of different metal
oxide surfaces affect the precision of the gas sensors.
SnO2 based sensors are the most preferred materials
for gas sensor applications due to their ability to easily
detect various gases (NO, CO, LPG, H2 etc.) which
cause
environmental
pollution
even
at
low
concentrations and have the ability to respond quickly
and have high gas sensitivity [5]. Mixing of suitable

dopant in crystal lattice modify the defect chemistry and
microstructure of the system which further results in a
change of its properties [6]. The addition of cationic
dopants produces high densification and reduced
particle size [7]. Researchers have shown that the
doping increased the sensor response of MOS
materials. Guan et al. have reported that doping the
SnO2 sensors with Zn exhibited the high responses
which was about 3.2 times higher compared to the pure
SnO2 [8]. Gupta et al. have shown that Zn-doping has
been found to increase the sensitivity of oxygen than
the pure SnO2 [9].Singh et al. have studied that the
doping concentration of zinc (x=0.20%) exhibited the
maximum response within the concentration of 100
ppm of each gases compared to the SnO2 [10].
In addition, it is easy to design in sensor circuit and it is
cheaper compared to other materials. The above
mentioned gas sensitivity, gas selectivity, the ability to
respond in the gas medium and the operating
temperature range of the sensor are generally the most
critical features of the gas sensors. These critical
sensor features need to be checked for the production
of high-performance gas sensors. For this, the material
structure-property relationship should be discussed and
it should be decided which material properties affect
these critical gas sensor properties. So, the selection of
economic and effective production techniques is
required.
From this point of view, SILAR method includes several
advantages such as production of well-defined oxides
with excellent homogeneity and incorporation of dopant
materials with extreme purity for fabrication of gas
sensor components [11]. The SILAR method has many
advantages besides being simple as application: (i) to
add the film in any proportion to any element, it is
sufficient to include it only in certain forms of the
cationic or anionic solution, and this is a very simple
way. (ii) SILAR does not require a high-quality target or
substrate, or vacuum at any stage, which provides
great convenience and low cost compared to other thinfilm growth techniques. (iii) The thickness of the thin
film to be produced can be easily controlled by varying
the SILAR cycle number. (iv) with room temperature
operations, the film can be enlarged [12]. In addition, it
is useful for deposition in a cheap, simple and wide
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area compared to other methods. In present work, the
SnO2 and Zn0.50Sn0.50O thin films have been produced
by SILAR method and characterized to investigate their
structural, morphological and gas sensing properties.

2.Experimental Setup
SnO2 and Zn0.50Sn0.50O samples were grown by
Succession Ionic Layer Adsorption and Reaction
(SILAR) method, as described in our previous studies
[11-12]. The Au metal contacts for the samples were
generated using the thermal evaporation system. The
gas sensing performance of the sensors has been
tested with a gas sensing measurement system. The
working principle of the gas sensing measurement
system has been given in the previous work [11-12].
The gas sensor was connected into the sensing system
according to the test circuit and the changes of sensor
resistance were recorded in real time. The gas sensor
system is included computer controlled mass flow
controllers (MKS Series), A Lakeshore 325 temperature
controller, Keithley 2400 sourcemeter which is a
computer-controlled system, data was collected in real
time using the data acquisition hardware and software
of the same company. Figure 1 shows the gas sensing
measurements of gas sensing system.

Figure 2. The responses of SnO2 and Zn0.50Sn0.50O
samples for 20,30 and 40 cycles as a function of
operating temperature for 25 ppm NO gas
concentrations

The temperature (thermal energy) at which the gas
response is maximum is the actual thermal energy
required to activate the material for progress in
reaction. However, the adsorbed oxygen began to
desorb from the sensing surface and with this the
response decreased at higher operating temperature
[13]. Also at higher temperature, the carrier
concentration increases due to intrinsic thermal
excitation and Debye length decreases. This may be
one of the reasons for decreased gas response at
higher temperature [13].
Figure 3 shows the the responses versus gas
concentrations of SnO2 and Zn0.50Sn0.50O samples for
20, 30 and 40 cycles at 105 C. It is clear that the gas
response amplitude is highly dependent on the gas
concentration. The response of a sensor is based on
the interaction of adsorption with the sensor surface of
gas molecules. For a small gas concentration exposed
to a fixed surface area of a sample, there is a lower gas
molecule coverage on the surface and therefore a
lower surface reaction has occurred [14]. An increase in
gas concentration increases the surface reaction due to
a larger surface coating [14].

Figure 1. The schematic diagram of gas sensing
measurement system [14].

3. Results and Discussions
The operating temperature of a gas sensor is one of the
main factors for the gas detection of the sensors.
Increasing temperature is necessary to acceleration
surface reactions and a considerable sensitivity.
However, high temperatures can deteriorate the
material structure and affect the life of the sensor. For
this reason, it is necessary to determine the elevated
operating temperatures for the sensor materials. Figure
2 shows the the responses of SnO2 and Zn0.50Sn0.50O
samples for 20,30 and 40 cycles as a function of
operating temperature for 25 ppm NO gas. As seen in
the graphs, there was an increase in the responses as
the temperature increased. The operating temperature
was found at 105 C. After this temperature, the
responses began to decrease.

Figure 3. The responses versus gas concentrations of
SnO2 and Zn0.50Sn0.50O samples at 105 C.
An ideal sensor should have a long life with high
sensitivity, dynamic sensing range, selectivity and
stability, response time. All these parameters are used
to characterize the sensor. However, all these
parameters are not needed depending on the
application areas and the usage areas of the sensors.
Usually, some of these features are selected according
to the application area and their improvement is
emphasized. One of the main challenges to the metal-
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oxide gas sensors is high selectivity. The selectivity is
an essential parameter for the sensing element that
specifies the ability of the sensor to discriminate the
response of the different analytes [1]. Figure 4 and 5
shows the selectivity measurements of SnO2 and
Zn0.50Sn0.50O samples for 40 cycle. As seen from the
graphs given below, the sensors did not show
sensitivity for the control group gases. Zn0.50Sn0.50O
detected lowest gas concentration for 20 ppb NO gas
with acceptable response. In addition, the response for
methanol is quite lower as compared to NO gas.
Consequently, it was observed that the sensing
material did not show any response to H2 and CO2
gases.

samples. The electron transfer from the conduction
band to the adsorbed oxygen species, decreasing the
electron concentration of the surface [15]. After that,
when the surface is exposed to NO gas, they react with
the chemisorbed oxygen. A rapid increase in the
resistance of the film with time up to stabilization was
observed [22]. With the doping of Zn, Zn atoms in
substitutional Sn positions (ZnSn) favor the formation of
VO due to charge compensation [16]. It is probably
because Zn atoms doped in SnO2 sensor are more
active than Sn atoms. The adsorption and desorption of
Zn atoms with O2 gases are more quickly than that of
Sn atoms. Also, the surface area has an important
influence on the gas sensing performance. With a
larger surface area, more oxygen species are adsorbed
and testing gases on the surface leading to a larger
change of the conductance. Thus, the enhancement of
the gas sensing properties mainly stems from the larger
specific surface area induced by the Zn dopant [17].
Our SEM pictures supports this results. Finally,
Zn0.50Sn0.50O exhibited the higher responses compared
to the pure SnO2.
4. CONCLUSION
SnO2 and Zn0.50Sn0.50O sensors have been produced
by a simple and facile SILAR method. The low-level NO
gas sensing properties of the sensors have been
studied under doping material and producing cycles.
The responses of the sensors have been significantly
improved doping material and producing cycles.
Consequently, present results could provide basic and
new information for investigations on alternative gas
sensor materials.

Figure 4. The selectivity measurements of SnO2
sample (40 cycle) at 105 C

ACKNOWLEDGEMENT
This work was supported by TUBITAK with Project No.
115M658 and Gazi University Scientific Research Fund
Project No. 05/2016-21.

References

Figure 5. The selectivity measurements of
Zn0.50Sn0.50O sample (40 cycle) at 105 C
Gas sensing mechanism is occured with the resistance
change which is controlled by the amount of
chemisorbed oxygen and target gases. Firstly, dry air
exposed to the surface and oxygen atoms adsorbed.
The adsorbed oxygen species capture electrons from
the conduction band creating a depletion region in the

[1] Onofre Y J, Catto A C, Bernardini S, Fiorido T, Aguir
K, Longo E, Mastelaro V R, da Silva L.F, de Godoy M P
F, Highly selective ozone gas sensor based on
nanocrystalline Zn0.95Co0.05O thin film obtained via
spray pyrolysis technique Appl. Surf. Sci. 478 347–354,
2019.
[2] Gao H, Yu Q, Chen K, Sun P, Liu F, Yan X, Liu F,
Lu G Ultrasensitive gas sensor based on hollow
tungsten trioxide-nickel oxide (WO3-NiO) nanoflowers
for fast and selective xylene detection J. Colloid
Interface Sci 535 458-468, 2019.
[3] Samerjai T, Channei D, Khanta C, Inyawilert K,
Liewhiran C, Wisitsoraat A, Phokharatkul D,
Phanichphant S Flame-spray-made Zn-In-O alloyed
nanoparticles for NO2 gas sensing, J Alloy. Compd 680
711-721, 2016.
[4] Bai S, Tong W, Tian Y, Fu H, Zhao Y, Shu X, Luo R,
Li D, Chen A
Facile synthesis of Pd-doped
ZnSnO3 hierarchical microspheres for enhancing
sensing properties of formaldehyde, J. Mater. Sci. 54;3
2025–2036, 2019.
[5] Karaduman I, Barin Ö, Yıldız D E, Acar S Atomik
Tabaka Biriktirme Metodu ile Üretilen HfO2 Tabanlı

93

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Sensörlerin Hidrojen Gaz Algılama Özelliklerinin
İncelenmesi, Journal of Polytechnic 19 (3), 223-229,
2016.
[6] Kumar V, Singh K, Sharma J, Kumar A, Vij A,
Thakur A Zn-doped SnO2 nanostructures: structural,
morphological and spectroscopic properties, J Mater.
Scı.-Mater. El 28;24, 18849–18856, 2017.
[7] Saadeddin I, Hilal H S, Pecquenard B, Marcus J,
Mansouri A, Labrugere C, Subramanian M A, Campet
G, Simultaneous doping of Zn and Sb in
SnO2 ceramics: Enhancement of electrical conductivity,
Solid State Sci. 8;1 7-13, 2006.
[8] Guan Y, Wang D, Zhou X, Sun P, Wang H, Ma J,
Lu G, Hydrothermal preparation and gas sensing
properties of Zn-doped SnO2 hierarchical architectures,
Sens. Actuators B 191 45-52, 2014.
[9] Gupta P, Sharma S K, A study of oxygen gas
sensing in Zn-doped SnO2 nanostructures, Mater. Res.
Express 4 065010, 2017.
[10] Singh D, Singh Kundu V, Maan A S, Structural,
morphological and gas sensing study of zinc doped tin
oxide nanoparticles synthesized via hydrothermal
technique, J. Mol. Struct 1115 250-257, 2016.
[11] Karaduman Er I, Çağırtekın A O, Çorlu T, Yıldırım
M A, Ateş A, Acar S Low-level NO gas sensing
properties of Zn1−xSnxO nanostructure sensors under
UV light irradiation at room temperature, Bull. Mater.
Sci. 42 32, 2019.
[12] Çorlu T, Karaduman I, Galioglu S, Akata B,
Yıldırım M A, Ates A, Acar S Low level NO gas sensing
properties of Cu doped ZnO thin films prepared by
SILAR method, Mater. Lett 212 292–295, 2018.
[13] Patıl A, Dıghavkar C, Borse R, Al Doped Zno
Thick
Films
As
CO2
Gas
Sensors,
J.
Optoelectron Adv M. 13;10 1331-1337, 2011.
[14] Rambu A P, Iftimie N, Rusu G I , Influence of the
substrate nature on the properties of ZnO thin films,
Mater. Sci. Eng. B 177;2 157-163, 2012.
[15]Çorlu T, Karaduman I,Yildirim M A, Ateş A, Acar S,
Effect of Doping Materials on the Low-Level NO Gas
Sensing Properties of ZnO Thin Films, J. Electron.
Mater. 46;7 3995–4002, 2017.
[16] Zhou Q, Chen W, Xu L, Kumar R, Gui Y, Zhao Z,
Tang C, Zhu S, Highly sensitive carbon monoxide (CO)
gas sensors based on Ni and Zn doped SnO2
nanomaterials, Ceram. Int 44 4392–4399, 2018.
[17] Huang H, Tian S, Xu J, Xie Z, Zeng D, Chen D,
Shen G, Needle-like Zn-doped SnO2 nanorods with
enhanced photocatalytic and gas sensing properties,
Nanotechnology 23 105502, 2012.

94

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF ALUMINUM SANDWICH
PLATES HAVING RUBBER CORE
Mustafa ALBAYRAKa, Mete Onur KAMANb
a

Inonu University, Malatya Vocational School, Department of Machine and Metallurgy Technologies, Malatya,
Turkey, E-mail: mustafaalbayrak@inonu.edu.tr
b
Firat University, Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering, Elazig, Turkey, E-mail:
mkaman@firat.edu.tr

Abstract
This study examines the response of aluminum
sandwich plates having hyper elastic rubber core
subject to low velocity impact loading. Therefore,
impact tests are performed on sandwich plates having
different thickness of rubber core and aluminum face
sheet. Impact resistance of plates are measured by low
velocity impact test in a velocity interval of 2-10 m/s. In
here, 7075 series aluminum alloy is preferred as the
face sheet. Moreover, it is investigated the effects of
rubber core and aluminum sheet thicknesses on impact
energy. Sandwich plates are modeled by using the LSDyna software and rubber core is defined as hyper
elastic
material
model
with
using
MAT_SIMPLIFIED_RUBBER_WITH_DAMAGE.
To
characterize the material behavior of elastomers,
tensile test results are entered as stress-strain curve. In
addition, MAT_JOHNSON_COOK material model and
damage parameters are defined to evaluate the
damage on aluminum sheets.
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. Johnson-Cook.

1. Introduction
Hyper elastic materials are especially used in structural
elements because of their 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.
Many researchers have been investigated the effect of
these materials on impact resistance. Thumann et al.
[1] applied tensile test to the hyper elastic rubber
materials experimentally. In the numerical analysis, the
same problem was solved by using Mat183 material
type in LS-Dyna software and then, the obtained results
were compared. Flores-Johnson et al. [2] analyzed to
gain a better understanding of the mechanical behavior
of nacre-like aluminum composites under impact

loading through a numerical parametric study of layered
nacre-like plates made of 1.1 mm thick 7075 aluminum
alloy glued with toughened epoxy resin. Vishwas et al.
[3] examined low velocity impact behavior of the
composites manufactured from natural rubber,
structural steel, aluminum and glass epoxy. Xue et al.
[4] aimed to increase the impact resistance of
honeycomb sandwich structures under low velocity and
heavy load. Thus, it was developed a high ductility and
strength carbon/glass fibre hybrid composite skin. Also,
damage modes, peak loads and energy absorption
characteristics were simultaneously analyzed by
experiments and simulations. Yellur et al. [5]
investigated the low velocity impact effect of a light
honeycomb sandwich structure to meet the needs of
the utility vehicle segment. In order to achieve this goal,
they produced facade coatings using polypropylene
matrix and glass fiber. Park [6] studied to evaluate the
structure damage with low velocity impact characteristic
depending on the amount of energy. The finite element
method was used to analyze the low velocity impact
property of the composite laminate and sandwich
composite plate He et al. [7] aimed to evaluate the
influences of impact-induced damage on the residual
flexural strength of honeycomb core sandwich panels
with different structural configurations by combining the
experimental, numerical and theoretical methods.
Therefore, three-point bending tests after impact were
carried out to explore the influence of impact-induced
damage on the residual flexural behavior of such
structures. Demircioglu et al. [8] studied an
experimental investigation on the low velocity impact
response of wood skinned hybrid sandwich composites.
For this purpose, several alternative design
configurations were developed by using rubber-cork
and E-glass composite layers between the foam core
and wood skin in order to improve the impact
performance of conventional sandwich composites.
Sangamesh et al. [9] analyzed numerical behavior of
composites with jute-epoxy and rubber under ballistic
impact for different impact velocities and thicknesses of
composite. Zhang et al. [10] investigated the low
velocity impact of fully clamped rectangular multilayer
sandwich plates having metal foam cores, numerically
and analytically. Numerical predictions were compared
with the analytical results, and the effects of loading
location, multilayer factor and shape of the striker on
dynamic response of multilayer sandwich plates were
evaluated. Wang et al. [11] compared the dynamic
response of sandwich panels having different core
materials such as low density balsa wood, high density
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balsa wood, cork, polypropylene honeycomb, and
polystyrene foam.
When the studies are examined in literature, it seen
that impact absorb effect of rubbers core on aluminum
sandwiches has not been investigated. Therefore, in
this study, low velocity impact behavior of sandwich
plates is investigated for different aluminum face sheet
(AA7075-T651) and rubber core thicknesses. The
analyzes are carried out in LS-Dyna finite element
software and the obtained graphs consist of impact
energy-time, reaction force-displacement and forcetime are presented.

  ( A  B. n ).(1  C. ln
[12]. In this equation,



m
*
).(1  ( T )
0

is yield strength,

(3)

A

is yield

stress, B is hardening modulus,  is plastic unit
elongation, n is hardening exponent coefficient, C is
deformation constant,

*

is deformation rate,

0

is

reference deformation rate, m is temperature exponent
coefficient and T  is melting temperature in Kelvin.
Properties of AA7075-T651 for Johnson-Cook material
model are given in Table 1.

2. Material and Method

Table 1. Johnson-Cook material parameters for
AA7075-T651 aluminum alloy [2].

2.1. Hyperelasticity
Hyperelasticity is defined as a property of material to
experience large elastic strain when exposure to small
forces 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 v . Therefore,
different material models are needed for rubber [1]. LSDyna 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. This model is called MAT_183 in LSDyna material library. Total loading depends on strain
rate. Due to 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

Property
Elasticity modulus
Density
Poisson ratio

Symbol

Value
70

Unit
GPa


v

2700

kg/m3

0.3

GPa

E

G

26.92

Yield stress

A

0.520

GPa

Stiffening modulus
Stiffening exponent
coefficient
Deformation constant
Temperature
exponent coefficient

B

0.477

GPa

n

0.52

C

0.001

m

1

Melting temperature

T

893

Shear modulus

K

Wmax ,

deformation energy

2.3. Johnson-Cook failure criteria

W
)
d (
Wmax
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In case of stress exceeding for the yield limit, damage
begins as soon as the maximum plastic unit elongation
is exceeded [13]. Johnson-Cook damage criteria is
where W is calculated by defining material properties given as
and constants as
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 is stretch
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to first length at the beginning

K specifies

bulk

D1 , D 2 , D 3 , D 4 and D 5 are damage
parameter.  m is the average of normal stresses in

modulus, In here;

 n IIIV1 / 3 and IIIV  1.2 .3 . The maximum

is the energy that is three directions.  s is the von Mises equivalent stress.
Johnson-Cook failure criteria properties of AA7075generated during the loading history.
T651 are given in Table 2.
2.2. Johnson-Cook plastic material model

(5)
D
The isotropic material model shows linear elastic
f
material behavior in stresses under the yield limit in
accordance with Hooke's law. When the yield limit is
exceeded, it exhibits plastic material behavior. The  is plastic strain ratio variation. When D  1 , it is
assume that damage starts in the material [14].
relationship between stress and strain is given as

deformation energy

Wmax
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Table 2. Johnson-Cook failure parameter for
AA7075-T651 aluminum alloy [2].
Symbol

Failure parameter 1

D1
D2
D3

Failure parameter 2
Failure parameter 3

Value
0.096
0.049
-3.465
0.016

D4
D5

Failure parameter 4
Failure parameter 5

Stress (MPa)

Property

nodes K1 and K2, DATABASE_HISTORY_NODE_ID is
used.
DATABASE_SECFORCE
and
DATABASE_NODOUT are selected to get output data
for displacement ΔL(t) and force F(t).

1.099

2.4. Verification of Solution Technique
In order to verify of solution method, tensile test
analysis that was given by Thumann et al. [1] is
resolved and its results are compared with the present
study. Tensile test solutions are achieved in finite
element packet program LS-Dyna. Solid 186 element
type is used and Mat_183 is preferred as a material
type. Finite element model has total 740 elements and
1332 nodes for sample. Boundary conditions of finite
element model are given Fig. 1. As can be seen from
Fig. 1, nodes on the right surface of the specimen are
fixed in the –y and –z axes and defined displacementtime curve in –x axis (Fig. 2). On the other hand, nodes
on the left surface of the model are fixed in the all axes.
Solid elements shaped as hexahedrons are used [1].
The stress-strain curves of real tensile test are defined
graphically on the basis of loading and unloading
conditions for strain rate 1 in Mat_183 as material
characteristic data (Fig. 3).

A0: section plain for calculation of
force distribution
10x4 (mm2)
ux = 0
uy = 0
uz = 0

Strain [-]

Figure 3. Material characteristic data of rubber for
Mat_183 [1].

Table 3. Material parameters of rubber in Mat_183 [1].
Property
Value
Unit

1069.571
kg/m3
2700x106
Pa


0.1
G
130x106
Pa
0
sigf
1
m
sgl
1
m
sw
1
m
st
curve
lc/tbid
-1
tension
1
rytpe
1
avgopt

ux = Displacement
uy = 0,
uz = 0

K2

K1

Material parameters of rubber are given in Table 3 for
Mat_183 material type. The density of rubber is
described as  , bulk modulus  , damping coefficient

y
L0 =120 mm

x

 , 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 designation lc/ltbid defines
the material data in loading case [1]. Tension
parameter that controls the rate effects are treated and
-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 1.
Similarly, when true stress-strain graph is used, this
parameter value is selected as 0. 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 be made. Through the setting
of avgopt =1, a 12-point running average is used [1].

z

Displacement (mm)

Figure 1. Boundary conditions and mesh model of
tensile test analysis [15].

Time (s)

Figure 2. Variation of displacement with time for nodes
at the right edge of tensile test specimen [1].
To obtain a force distribution F(t) over cross section A0
during loading, DATABASE_SECTION_PLANE_ID is
defined (Fig. 1) [1]. Moreover, in order to enable the
calculation of the displacement between selected

After the tensile test analysis, non-linear forcedisplacement graphs are obtained. When results are
compared with numerical solutions of Thumann et al.
[1], it is found to be compatible with each other as in
Fig. 4.
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Density
Elasticity
modulus
Poisson
ratio

Figure 4. Comparison of numerical analysis results of
tensile test [15].



411522.6337

kg/m3

E

210 x 109

Pa

v

0.3

-

Figure 5. Finite element models of G3a sandwich plate
and striker and boundary conditions.

2.5. Low velocity impact test
The finite element software LS-Dyna is used to
simulate the response of aluminum sandwich plates
having hyper elastic rubber core subject to low velocity
impact loading. The aluminum and rubber plates that
have different thickness with the dimension of 100x100
mm is modeled using solid elements.

3. Results and Discussion
After performing hyper elastic material modeling for
rubber core, Johnson-Cook material model and
damage parameters are defined for aluminum
laminates in sandwich analyzes.

Aluminum and rubber are examined under three groups
according to their layer numbers as 1, 3 and 5 in
different thicknesses. A total of seven different
sequences are used in these groups. The details of the
sequences are given in Table 4. Total thickness is
determined as 3 mm for each stacking sequence.
Table 4. Stacking sequence of sandwich plates
Specimen
Layer
Stacking sequence
name
number
G1a
1
3Al*
G1b
1
3Rb**
G3a
3
1Al/1Rb/1Al
G3b
3
0.5Al/2Rb/0.5Al
G5a
5
0.5Al/0.5Rb/1Al/0.5Rb/0.5Al
G5b
5
0.5Al/0.5Rb/0.5Al/1Rb/0.5Al
G5c
5
1Al/0.5Rb/0.5Al/0.5Rb/0.5Al
*3 mm aluminum layer
**3 mm rubber layer

Typical mesh model for G3a sandwich type (1mm
aluminum, 1mm rubber and 1mm aluminum thickness,
Figure 6. Variation of energy with time for different
respectively) is given in Fig.5. Plates are fixed at four
striker velocity.
edges and subjected to low velocity impact by
cylindrical strikes having 15 mm diameter, 30 mm
Then, low velocity impact tests are performed on
height and 2 kg mass. The strike models are designed
sandwich structures obtained by using aluminum and
as a rigid body using solid elements. Material properties
rubber for different thicknesses. Respectively, effect of
of strikes are presented in Table 5.
striker velocity, rubber and aluminum plate thickness
and sequence on impact absorbing energy are
investigated. As a result, energy-time, reaction forceTable 5. Material properties of striker.
time and reaction force-displacement graphs are
Property
Symbol
Value
Unit
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obtained. The effect of variation of striker velocity are
given in Figs. 6-8.
When the effect of the sequences on impact absorbed
energy for three layers is compared with homogeneous
plates, it is seen that the sandwich structures have an
obvious advantage. Fig.9 shows that the maximum
absorbed energy is obtained for the sandwich structure
having 1Al/1Rb/1Al sequence. In addition, the impact
absorption property of rubber on aluminum plates is
clearly observed. if the reaction forces are compared
according to Fig.10, it is observed that aluminum plates
with a thickness of 3 mm show more resistance to
deformation in striking direction. Moreover, it is not
observed any damage for all thickness. In reaction
force-time graph (Fig. 11) shows the reaction forces for
different sequence. Due to the high strain property of
the rubber having a thickness of 3 mm, the contact time
with the striker takes a long time.

Figure 7. Variation of reaction force with displacement
for different striker velocity.

Figure 9. Variation of energy with time for different
sequence type for sandwiches having three layers.

Figure 8. Variation of reaction force with time for
different striker velocity
When Fig.6 is examined, it can be said that the amount
of absorbed impact energy 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 according to the Fig.7,
damage is observed on plate with the sequence
1Al/1Rb/1Al when the striker velocity reached 10 m/s
under given conditions. Because, after the impact, it is
seen that the plate cannot reach to first state when the
load is removed. If Fig. 8 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 5 m/s in approximately 0.0014
seconds has been separated from plate.
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Figure 10. Variation of reaction force with
displacement for sandwiches having three layers.
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The impact absorbed energy of the rubbers
increases as the striker velocity increases.
Also the impact energy that known as
maximum internal energy increases.
If the impact resistance of sandwich structures
is compared with homogeneous aluminum and
homogeneous rubber plates, it seen that they
have extra advantage. This shows once again
the importance of sandwich structures in this
area.
The thickness of the rubber plate in the
sandwich structures is found to be an
important parameter on impact resistance. As
the rubber thickness in sandwich structures
are increased, impact absorbed energy is
observed to improve.

Figure 11. Variation of reaction force with time for
sandwiches having three layers.
Graphs between Figure 12 and 14 responds to the
question of how the sequence and thickness of the
rubber and aluminum plates affects the impact
absorbing performance. In Fig. 12., it has been
observed that the rubber thickness in the sandwich
structures increases, the impact absorbed energy
improves. Fig. 13 shows that under the same forces,
the amount of deformation of the plates increases due
to the proportion of rubber. According to Fig. 14, the
time-dependent reaction forces of sandwiches having
the same rubber thickness are seen to be similar.

Figure 13. Variation of reaction force with
displacement for sandwiches having five layers.

Figure 12. Variation of energy with time for sandwiches
having five layers.

4. Conclusion
Under the various layer thickness, when the
Figure 14. Variation of reaction force with time for
performance of energy absorption after low velocity
sandwiches having five layers.
impact tests of sandwich plates having rubber core
material that is called the hyper elastic material is
When the results are evaluated, it is observed that
discussed, following conclusions can be made;
rubber materials have impact absorbing properties
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especially as core material and can be preferred in this
field such as automotive, transportation 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
appropriate damage parameter. But the damage of this
materials is much more complex due to the fiber and
matrix forming the layers in its structure and element
type that defines material properties requires special
parameters.
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Abstract
especially for high-temperature applications. It has
excellent strength and toughness at elevated
temperatures, good thermal shock resistance, low
In the production of ceramic materials, both
coefficient of thermal expansion, and the chemical
performance increase and economy are the two most
stability [6].
important parameters. The common parameter in the
management of these two processes is the control of
The pressureless/pressured gas sintering, hot isostatic
the initial powder size of the raw materials. Nitridepressing or spark plasma sintering methods are the
based advanced technology materials provide
main methods for the production of silicon nitride based
significant advantages due to their purity, and micron
ceramics in commercial applications. Most of them the
size in the production process. However, the sintering
Y, Ca, Mg or rare-earth oxides are used to provide
of these materials is both difficult and expensive. The
need liquid phase for densification of the material
additives used in the sintering process may cause
during sintering [7-8] However, the remaining of these
deterioration in the using properties of the material in
liquid phase as amorphous or even as crystalline
the final product. Due to its properties, hardness and
phases after sintering is limited the gaining of desired
abrasiveness, it cannot be easily possible reduce their
final properties due to decreased corrosion resistance
particle size to the desired size using the grinding
[9-11]. Therefore, in recent years, the must be
process. However, it is possible to make this process
stabilized against aggregation. This is frequently
be active, short and efficient by suspending the
performed by addition of the grinding aids/process
powders in suspension. Therefore, it is possible to
control agent (inorganic or organic surfactants) into the
increasing the powder-powder, powder-ball interaction
system. Previous studies performed by Xu et al.
in the system. In this study, the process was controlled
indicated that use of polymeric surfactants positively
by using different stabilizers and medium. Thus, the
affect the average particle size of the milled powders
size of nitride powders having a grain size of 500 m
[12]. However, the choice of polymer surfactants varies
was reduced to 100nm, resulting in improved sintering
from case to preparation of SiAlON ceramics with nanoand mechanical behaviour.
size precursor powders has received considerable
interest as an effective method for both improving the
Keywords: Ball milling, Nitride powders, Medium
high providing desired decrease on the sintering
temperature [13-16]. In these routes, different from the
1. Introduction
conventional particle size reduction or comminution in
which the powder particles either remain unchanged or
Nanocrystalline materials as powders, composite or are fractured into smaller particles, the powder
metals forms with a grain sizes usually in the range 10- synthesize are mostly performed in a non-equilibrium
300 nm, have been of interest more than 20 years and state by ‶energizing and quenching''. The energization
this interest looks like to continue in near future. The mainly involves bringing the material into a highly nonmain reason of this can be attributed to their unusual equilibrium (metastable) state by some external
properties based on the high concentration of atoms in dynamical forcing, e.g., through melting, evaporation,
interfacial structures. [1-4]. Nanocrystalline materials irradiation, application of pressure, or storing of
are generally characterized by a large volume fraction mechanical energy by plastic deformation. Therefore,
of grain boundaries. The extremely small size of the for the production nano-structured materials, the milling
grains and the increased fraction of the atoms located is performed by high-energy forms to provide needed
in the grain boundaries lead significant improvement on energy for plastic deformation. Rather than the
the mechanical, chemical and physical properties of the derivable of need energy, the ability to produce bulk
powder and thus the material exhibits enhanced quantities of material in the solid state at room
combinations of physical, mechanical, and magnetic temperature with simple equipment has been found
properties. Except than the structural advantages, the further benefit of the usage of mechanical milling, MM
relatively simple ways of their preparation has also [14, 17-19].
made them most widely used material in numerous
industrial applications. One of the most common and As discuses above, the main advantages of the MM in
important application of nano materials can be given for SiAlON ceramics production is the preparation of the
the structural ceramics. Structural ceramics are the material that having a finesse particle size suitable for
most desirable industrial materials because of their further stages. However, this particle size reduction is,
excellent mechanical properties, such as strength, in many cases, complicated by particle size
fracture toughness, wear resistance and hardness [5]. enlargement due to particle-particle interaction as the
Within this group, silicon nitride (Si3N4) and its solid result of van der Waals adhesion forces [20].
solutions is remarkably distinguished from the others
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Particles in the nanometer size range have a strong 2. Material and Method
tendency to agglomerate owing to their relatively large
specific surface area which cause enhancement of their 2.1. Material
van der Waals interactions between them. Therefore,
they case and it should be realized that there is no In this study, the β -SiAlON composition, Si6-zAlz Oz N8-z,
universal surfactant.
where the z value is 2, is prepared from a mixture of
Si3N4, AlN, Al2O3 and Y2O3. The properties of the
One of the other important issues for MM is the nature powders are given at Table 1.
of the grinding process.
Table 1 Properties of raw material
Dry fine grinding process is the well-employed method Raw Materials
Impurity
Phases
for the produce of nano-sized powder. The surfactant
(wt.%)
(%)
added grinding process generally resultant with lower Si3N4 (UBE-E10) 1.6 O
95 -Si3N4
rate of amorphization and decrease the contamination.
5 -Si3N4
Nevertheless, it has been reported that, applications of Al O (AKP50)
0.08Na2O
100 Al2O3
2 3
wet grinding are a more suitable method than dry
0.03SiO
grinding to obtain finer-ground powders because the
0.03CaO
solvent molecules are adsorbed on the newly formed AlN (Tokuyama) 1.0 O
100 AlN
surfaces of the particles and lower their surface energy. Y O (Aldrich)
100 Y2O3
2 3
The less-agglomerated condition of the powder 2.2. Method
particles in the wet condition is also found as a useful
factor for grinding processes [19].
The milling of samples was performed by high-energy
mechanical mill (Pulverisette 6 Fritsch, Ge many). In
Consequence, in literature, several attempts on SiAlON experiments, two different preparation routes were
production showed that addition of nano powders concerned to observe the process variables effects on
resultant with very encourageable out comes on the milled products. In the first route, the powders were
structure properties. However, the observed limitations mixed with 5 wt. % Y O and placed in to the vial that
2 3
such as increased impurity content of the milled powder filled with approx. 2/3 % (v) isopropanol alcohol. The
due to erosion of vial and balls, non-homogenous grain vial was closed and milled for 1.5 h at 300 rpm using
size distribution and difficulties to obtain nano sized the Si N balls. The ball to powder ratio, BPR, was
3 4
powder due to agglomeration tendency of the fine 1:1.5. The obtained powder by this method is denoted
particles especially for lower ball to powder ratio as “conventional milled powder, C ”, due to the
M
necessitates the re-evaluate milling stage. Therefore, in generally preferred way in literature. At the second
this study, the effect of process control agent’s type and route, the BPR was employed as 12:1 according to
their ratio on the morphology and particle size of nitride filling suspension volume of 10 % in a closed packed
based powders was investigated in detail.
system of Si3N4 balls (of 5 mm radius and 9 mm
length). The milling studies for this case were carried
out at 450 rpm for 5 h to 50 hrs.

Table 2 Designation of solvents used in milling stage
Run
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Ethanol
(vol. %)
70
60
50
30
40
100

Methylethylketone
(vol. %)
30
40
30
40
-

Toluene
(vol. %)
20
30
60
-

Run
R7
R8
R9
R10
R11
R12

The mixture doped with 3.5 wt. % Y2O3 and the impact
of various surfactants formulation on powder
agglomeration were tested. The agglomeration
characteristics of the mixed powder during milling stage
were evaluated by sedimentation tests. The gravity
settling tests were performed in 15 cm high glass tubes.
The received suspensions were at first thoroughly
shaken to allow the re-suspension of possible settled
solids and the movement of the sediment line through
the bottom of the tube was measured.

Ethanol
(vol. %)
30
40
80
50
60
70

Methylethylketone
(vol. %)
30
40
-

Toluene
(vol. %)
40
20
20
50
40
30

The surface morphology of samples was observed by
scanning electron microscopy (SEM) (Zeiss Evo 50).

3. Results and Discussion
3.1. Effect of surfactant type on powder stability
The impact of grinding aids type and the formulation of
them on milling efficiency analysed by sedimentation
tests. As can be seen from Fig 1, within the all
formulations, lowest sedimentation rate was obtained
by ethanol: toluene system of 70: 30. The measured
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highest non-compacted sedimentation height of the
suspension under this condition revealed that the
powder particles during milling is more stable. This
results can be attributed the minimizing of cold welding
between the powder particles and hence decreasing
the agglomeration. Although, this result confirms the
usage of the ethanol-toluene mixture is positively affect
the true milling of the powders at milling stage,

to provide the milled powders as desired finesse with a
stable form, the uses of dispersant was also performed
in further experiments. In these tests, oleic acid, STPP
(sodium tripolyphosphate), PEG (polyethyleneglicol,
M.W. 8000) and PVP (polyvinylpyrolidon) was
concerned as a most suitable dispersant according the
literature review.

(a)

(b)

Figure 1. Variation of settling rate of the suspension (a) and sedimentation height as a function of time for different
kinds of solvent (b)

The results of sedimentation tests were given at Figure solvent system of ethanol and toluene with 3 wt. %
addition of PVP shows the most dispersed behaviour.
2. According to the result, it was found that the binary

Figure 2. Effect of disperser amount on sedimentation height
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3.2. Fineness of product
The effect of milling time on the particle size of the
milled powders for determined surfactant formulations
was performed by two different methods, dynamic light
scattering and BET. The average particle size of the
milled powders determined by these method is given in
Fig. 3.

In the second method, the measured BET values were
used to calculate the grain size of the powders.
The following formulation was used mean particle size
of (DBET) of the powders and the result is given in Fig.
3.
d = 6/ [surface area (BETS) x δ
Where d is grain size, BETs is surface area and δ is
density of powder

3.3. Morphology

Figure 3. Grain size variation of the powders according
to milling time
Figure 3 revealed the powder particle size differences
of the milled powders according the employed routes,
routes one and two. Compared the conventional way,
the grinding and dispersant aids milled resultant with
smaller particle size and more homogenous size
distributions for both measurement methods. The
determined remarkable size difference between CM to
M5-M50, clearly indicate the positive contribution effect
of surfactant modified grinding on the powder particle
size. It also found that, for surfactant modified milling,
the particle size of the milled powders decreases
steadily with increasing the revolution speed from 300
rpm to 450 rpm and milling time from5 to 50 hrs.,
however, for dynamic light scattering method, this effect
was found to be very limited especially for the
increased milling time of 20 to 50 hrs. This could be
attributed the complexity of true measurement of fines
particles (below 100 nm) by this method (RANDALL,
1996). During milling, the surface energy of the
particles increases with decreasing grain size which
cause destabilization of the particles with smaller grain
sizes. The possibility of the measurements of
agglomerate dimension in place of grain size needs to
further verification of these results.

The SEM images of the CM and MX are given in Fig. 4.
As can be seen from Fig. 4.-a, the CM sample has
completely different grain size morphology. The
recognizable presence of course (1 µm) grains
together with fine (50 nm) particles clearly indicates the
heterogeneous grain size distribution of the sample
compared the MX samples. On the other hand, the
particle size differences of the MX powders for
increased milling times were not clearly identified
throughout the Fig. 4 b-to g, nevertheless, the visible
agglomerated particles for M50 (Fig.4-g) could be
attributed the increased surface energy of grains with
increasing milling time. This possibly cause the
increasing of the adhesive force between particles and
hence reduced the milling efficiency even prolonged
milling time and surfactants usage, hereby limited the
further reduction of grain size.
As previous reported by Balaz et al, the distance
between particles and the number of contacts plays an
important role in the appearance of adhesion. In real
poly-disperse systems the presence of very fine
particles along with relative coarse particles will greatly
promote the formation of aggregates, and this accounts
for the marked tendency for aggregation in milled
products that have a broad range of particle sizes.
Plastic deformation at contact points greatly increases
both the area of the adhesion forces and, thereby
increases the strength, compactness, and resistance to
mechanical effects of particle agglomerates [3].
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Figure 4. SEM images of samples; a-CM, b-milled at 5hrs, c-milled at 10 hrs, d-milled at 20 hrs, e-milled at 30 hrs,
f- milled at 40 hrs, g- milled at 50 hrs.
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Abstract
In the manufacturing industry, assembling technologies take a more important place with the development of new
generation and complex materials, which require the development of existing jointing technologies. There is a need
for a joining technology that can provide a satisfactory bonding without damaging the complex structures of the
materials, without destroying their mechanical and physical properties, and also in the absence of geometrical
discontinuity and damage in the base materials. Adhesively bonding technology provides such opportunities to the
manufacturing industry for enabling the use of a wider range of materials in product design. The adhesives are
alternatives for aesthetic and lighter weight structures, high performance on bonding applications, useful for multimaterials and hybrid structures, and available for joining of dissimilar materials. This paper reviews and summarizes
adhesive mechanisms and failure behaviors of adhesives, in order to increase its industrial applications and the
researches on adhesion, and to greater strength and ability to manufacture lightweight materials.
Keywords: Adhesively bonded joints, Adhesion mechanisms, Failure behavior of adhesively bonds.

1.

mechanical fastening technique needs drilling and
other processes which destroys the parent materials
and discontinues are seen. While welding
applications, part of the base materials and filling
materials needed to be melted, then rapid
solidifications occurs which is causing distortions,
residual stresses and damage on microstructures.

Introduction

The development of new generation materials and
complex structures, their fabrication and assembling
techniques has to be improved for the manufacturing
industry. The combination of these materials along
with increasing their diversity, the adhesive bonds
provide a good alternative for better joining and
keeping lighter weight and with ease of application.
Adhesives allow making products in innovative,
productive and attractive ways. The adhesive bonding
techniques, in addition to metallic materials, polymers
and ceramics, increases the demand for joining
lightweight structures, similar or different structural
components, complex structures containing different
combinations of composite materials and hybrid
structures [1, 2].

In addition to these, welding techniques have
limitations for dissimilar materials to bond. Adhesive
bonding is an alternative and one of the solutions for
dissimilar materials bonding which does not destroy
the base materials.
In this review paper, it will be discussed the adhesion
mechanism and failure modes in adhesively bonded
joints, factors affecting the success of the adhesive
bonds. Therefore, the effects of adhesives and their
properties, typical mechanical tests for adhesive
joints, adhesion mechanisms and adhesion theories,
and failure modes in adhesive joints are reviewed and
summarized.

Adhesion mechanism is the fact that very complex
issues, which is regarding multi-disciplinary topics
such as, polymer and surface chemistry, physics,
fracture mechanics, mechanics of materials, and
other fields. It is also discussed in the literature that is
affected by diffusion, mechanical, molecular and
chemical and thermodynamic factors [3-8].

2. Adhesives and Their Properties
Adhesives used in structural and bonding
applications. The most common adhesive materials
and their properties are [9]:

Welding technologies and mechanical fastening
techniques are the most common joining methods in
the manufacturing industry, however, apart from
adhesive bonding methods, the base materials are
destroyed by these joining techniques [2]. The

 Epoxies; has high strength and temperature
resistance.
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 Cyanoacrylates; can be employed quickly, useful
for plastic and rubber. However, poor resistance to
moisture and temperature.
 Acrylics; are a type of versatile adhesives with
capabilities of fast curing and tolerate dirtier and
need simple surface preparation.
 Polyurethanes; good flexibility at low temperatures
and resistant to fatigue.
 Silicones; excellent sealant for low stress
applications, high degree of flexibility and very
high-temperature resistance.
 Anaerobic adhesives; suitable for bonding
cylindrical shapes.
 High
temperature
adhesives;
phenolics,
polyimides, and bismaleimides can stand under
the high temperatures.

Table 1 presents typical properties for different types
of adhesives. The increased usage of hightemperature resin-matrix systems for composite
materials has necessitated the development of
compatible and equally heat stable adhesive systems.
Epoxy adhesives that are very frequently used for the
composite matrixes, are commonly used to bond
composites based on epoxy matrix because of the
compatibility between resin and adhesive. Typical
mechanical properties for different types of adhesives
are given in Table 2.

Table 1 Typical properties of adhesives [9]

Epoxy

Cyanoacrylates

Anaerobics

Acrylics

Polyurethanes

Silicones

Phenolics
Polyimides
Bismaleimides

Comments
High strength and temperature resistance,
relatively low cure temperatures, easy to use,
low cost
Fast bonding capability to plastic and rubber
but poor resistance to moisture and
temperature
Designed
for
fastening
and
sealing
applications in which a tight seal must be
formed without light, heat or oxygen, suitable
for bonding cylindrical shapes
Versatile adhesives with capabilities of fast
curing and tolerate dirtier and less prepared
surfaces
Good flexibility at low temperatures and
resistant to fatigue, impact resistance, and
durability
Excellent sealant for low stress applications,
high degree of flexibility and very high
temperature resistance, capability to seal or
bond materials of various natures, long cure
times, and low strength
Good strength retention for short periods of
time, limited resistance to thermal shocks
Thermal stability, dependent on a number of
factors, difficult processability
Very rigid, low peel properties

◦
Service temperature ( C)
∗
−40 to +100 (180 )

Cure
One-part epoxies cure with temperature.
Two-part epoxies cure at room temperature
(cure can be accelerated with temperature)

−30 to +80

Fast cure (second or minutes) upon
exposure to moisture at room temperature

−55 to +150

Cure in the absence of air or oxygen at
room temperature

−40 to +120

Cure through a free radical mechanism

−200 to +80

Room temperature

†
−60 to +300 (350 )

Room temperature

†
−40 to +175 (260 )

Cure with temperature and high pressure

†
−40 to +250 (300 )
†
−50 to +200 (230 )

Cure with temperature and high pressure
Cure with temperature and high pressure

∗
†
With different filler materials; intermittent.

incorporate numerous factors, such as type and
geometry of bond, adhesive application method,
curing and environmental condition, surface
roughness and energy, and etc.

Table 2 Typical adhesives mechanical properties
values [9]
Adhesive

Type

AV138 [47]
DP805[47]
∗
SikaFlex 265
∗
RTV 106
AS1805
Redux 326 [22]

∗

Epoxy
Acrylic
Polyurethane

Shear
modulus
G (MPa)
1559
159
0.7

Shear
strength
(MPa)
30
8.4
4.5

Shear
strain
(%)
7.8
180
450

Silicone
Silicone
Bismaleimide

–
0.68
1180

1.3
1.47
36.5

400
330
3.63

3. Mechanical
Adhesive Joints

Tests

Methods

for

Characterization of mechanical properties is a critical
step to integrate the adhesive joints into the
applications. This part addresses the mechanical
testing methods for determining the mechanical
properties of the adhesive joints subjected to quasistatic and impact loading.

Manufacturer’s data.

As it is well known, to accomplish a decent bond, it is
important to choose better adhesive. The adhesive
choice process is troublesome as there is no general
adhesive that will satisfy all application, and the
choice of the best possible adhesive is frequently
muddled by the wide assortment of accessible
alternatives. In any case, adhesive selections

Quasi- static: Tensile Tests
Tensile testing on bulk adhesive materials is one of
the most popular technique to determine the intrinsic
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properties of adhesive under a uniform and uniaxial
stress state. This technique can give useful data for
the initial step of adhesive joint design; however, it
may not be an adequate method to understand the
overall performance of the adhesive joint because the
influence of adherends is ignored. Tensile properties
of adhesive joint can be determined by testing butt
joints [10,11]. The stress across the bonded area can
be determined by dividing the load by the bonded
area. However, the uniform stress assumption across
the bond can be misleading because there may be a
constraining
effect
of
the
adherends
and
misalignments of the adherends [12]. The shear
stress along the bond line can be induced due to the
difference in mechanical properties of the adhesive
and adherends for butt joint, however the pronounced
stress can still be considered tensile. There are many
standardized tensile tests for adhesive joints are
available. One of many is ASTM D-897 known as “pi
tensile test”. This test can be utilized for various
adherends, i.e. wood, metal.
In this testing
configuration, the diameter of the joint is picked to
yield a cross-sectional area of one square inch [13].
ASTM D-2094 is a less expensive alternative to pi
tensile test, in which simpler bar and rod specimens
are used for butt joint (see Figure 1).

Figure 2 Typical single lap and double lap joints
Even though stress across the lap joints is not
uniform, the averaged stress over the bonded area is
estimated by dividing the load by the bonded area.
This average stress assumption over the lap joint can
be misleading since the adhesive thickness, adherend
thickness, stiffness moduli of adhesive and adherend
and overlap area can significantly affect the stress
distribution over the adhesive [13].
Impact Tests
Since the use of adhesive joints has been expanded
to the applications that demand crashworthiness such
as automobile, understanding the mechanical
response of adhesive joints to the impact loadings
has become an imperative subject. Polymer-based
adhesives usually exhibit higher strength but less
ductility under high loading rates due to their
viscoelastic properties. Since the adhesive under
impact loading absorbs less energy, most of the
impact test techniques are being used to measure the
absorbed energy by the adhesive bond [14]. There
are some test methods for impact testing of adhesive
joints proposed by researchers and some of them
have gained acceptance and been standardized.
Among them, the most popular ones are the block
impact test [15] and impact wedge peel test [16].
These experimental setups are limited to intermediate
loading rates. In order to characterize the materials
under very high strain rates, split Hopkinson pressure
bar [17,18], ballistic impact [19-21] and shock tube
tests [22–26] are performed with custom made
adhesive joint configurations and test rigs. The
advantages of these tests are to characterize the
entire adhesive joints subjected to very high strain
rate incidents such as ballistic, blast and car crashes.
On the other hand, these customized impact test
techniques have some setbacks such as highfrequency response sensors and data acquisition
systems, high dependency on the compliance of test
rig and presence and misinterpretation of reflected
stress wave propagations.

Figure 1 Tensile test geometries for ASTM D-897 and
ASTM D-2094 (adapted from [13])

Quasi- static: Shear Tests
This type of test is fallen under most commonly used
lap joint shear tests. Lap joints as shown in Figure 2
are easy to fabricate, and more realistic joint type can
be encounter in practical applications. Most common
lap joint geometries shown in Figure 2 used in ASTM
D-1002 and D-3528.
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4. Adhesion
theories

mechanisms:

However, in order to fill or penetrate to all geometries
with the wetting mechanism, the type of adhesives or
viscosity of the adhesives must be taken into account.

adhesion

Adhesion is the interatomic and intermolecular
interaction at the interface of adherends surfaces [27].
Adhesion mechanisms are dependent on the surface
characteristics of the materials. For understanding of
the adhesion mechanisms will help to manufacture
lighter workpieces, less deformations, and less
manufacturing processes with other advantages [2].
The major influence on adhesive bonding in polymer
adhesion and the interfaces between adherends [28–
33].
According to numerous researches about adhesives
made of plastic materials. However, fundamental of
the adhesion processes is still not well known or
developed, and no single global methodology or
theory to describe all adhesion phenomena or
mechanisms in detail [2,34,35]. In spite of the
common utilization of adhesives, a great arrangement
of contention encompasses the idea of the bond.
There are six fundamental systems or mechanisms
(or theories) that can clarify the bonding procedure,
and each is particularly valuable in understanding
some of the phenomena or mechanisms involved in
bonding [36]. These theories are [29,35,37,38]: (a)
Mechanical interlocking theory, (b) Electronic theory
or electrostatic theory, (c) weak boundary layer
theory, (d) Adsorption theory, (e) Diffusion or interdiffusion theory, (f) Chemical bonding theory.

Figure 3 Illustration of mechanical coupling between
two substrates [1]
Mechanical interlocking model is affected by surface
roughness, irregularities, sufficient wetting and
penetrating (see by adhesives with appropriate
viscosity and greater interfacial strength) [37]. The
mechanism
of
physical
interlocking
model,
irregularities of the substrate surfaces, and adhesive
penetration are seen in Fig. 4 a and b.

The mechanical interlocking theory is one of the most
powerful models which can be seen in the surface
preparation section in this paper or which will be held
on in detail below. The electrostatic theory is related
to molecular attraction, which is one of the weaker
models. Absorption and diffusion theories are the
most desirable models for high strength bonding.
Chemical bonding theory can be seen while bonding
with the polymer or polymer matrix composite
materials.

Figure 4 (a) Sufficient wetting and (b) Poor wetting [1]
In spite of the model of the mechanical locking
adhesion theory, good adhesion may occur, even
between perfectly smooth substrates. Furthermore,
this theory does not consider any factor that occurs at
the molecular level in the adhesive / substrate
interface. Mechanical interlocking can be considered
as one of the properties of the adhesion mechanisms,
which can be effectively applied where substrates are
impermeable to the adhesive and the substrate
surface is sufficiently coarse.

Mechanical interlocking model
The mechanical interlocking model or theory, which is
the oldest and commonly accepted theory, is claimed
that adhesion is the mechanical key of the adhesive
into the surface irregularities on the adherends (see
Fig. 3) [3,38]. In this theory, a polymer adhesive is
filled into the pores, superficial asperities and
substrates by wetting mechanism [36]. Therefore, the
roughness of substrate surfaces is significant factors
for sufficient adhesive bonds. Thus, mechanical
adhesion is depended on the level of roughness of
the adhered surface. Increased surface roughness is
increasing the surface area, and increasing the
mechanical interlocking rates. The shear strength is
also increased significantly with increased roughness.
The main thing about the surface roughness that it
has to be homogenous on all part of the substrate.

5. Failure Modes in Adhesive Joints
Classifying the failure mode of adhesive is critical to
understand the cause of the failure of adhesive joints.
There are three basic adhesive failure modes namely
adhesive (interfacial), substrate and cohesive failure
(see Figure 5). Substrate failure mode can be
obtained with good quality adhesive bonds in thin
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adherends, adhesives and application procedures for
the propose of bonding. For instance, the adhesively
bonding procedures for ultrahigh and impact loads,
such as ballistic and blast loads, are quite complex
and consist of precision processes. Decreasing the
number of steps for these bonding applications can
be studied in future researches, for less time
consuming and lower cost of manufacturing.

adherends [39]. This type of failure mode allows using
the full performance of the adherends. Additionally,
the strength of the substrate can only be considered if
the load capacity of the adhesive is much higher than
the substrate. In cohesion failure mode, the adhesive
is present on both sides of the adherends. This type
of failure may occur by shear, peel and a combination
of shear and peel stresses. Typically, cohesion
failure can be caused by some errors in adhesive joint
design (i.e. excessive peel stress, inadequate overlap
area) and the presence of voids in adhesives.

It is mentioned in the literature that there are six
fundamental systems or mechanisms (or theories)
that can clarify the bonding procedure [34]. The
mechanical interlocking model or theory is the oldest
and commonly accepted theory, and it is claimed that
is the key of the adhesive into the surface
irregularities on the adherends for mechanical
adhesion. Therefore, mechanical interlocking model is
affected by surface roughness, irregularities, sufficient
wetting and penetrating (see by adhesives with
appropriate viscosity and greater interfacial strength).
For relevant surface preparation and procedures are
playing crucial roles for adhesively bonds. For better
interlocking, the surface roughness is determining the
strength of the bonds, which are easily applied in
grinding and sanding processes. And in addition to
these, for reducing the time consuming and overall
cost of manufacturing, the researchers may focus on
mechanical interlocking based studies in the future.
Classifying the failure mode of adhesive is essential
to understand the cause of the failure of adhesive
joints. There are three basic adhesive failure modes
namely adhesive (interfacial), substrate and cohesive
failure. The application procedures, which are be
chosen for the propose of bonding, for adhesively
bonds should not cause to the interfacial failure.
However, the adhesive failure is indicative of the
appropriate procedure and application. And for
strengthening the adhesively bonds, choosing the
stronger adhesive is crucial for the reliable
application. And last but not least essential factor is
choosing the compatible adhesives for each adherend
materials.

Figure 5 Possible failure modes in bonded joints
between

In adhesion failure mode, failure occurs along with the
interface between the adhesive and adherends. This
type of failure is caused by poor adherend surface
quality and hydrated the chemical bonds between the
adhesive and adherend. Using erroneous surface
preparation method, failure in removing the
contaminants from adherends or improper curing
cycle (i.e. fast curing before a bond is formed) can be
basic reasons for adhesion failure. It should also be
noted that any adhesion (interfacial) failure is a
consequence of the improper manufacturing process,
loading conditions (peel stress, fatigue or adhesive
creep) can be an indirect contributor to this type of
failure.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT RECOVERY EFFICIENCY
USED IN AIR HANDLING UNITS
KLİMA SANTRALİNDE KULLANILAN ISI GERİ KAZANIM
VERİMLİLİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
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cihazları( klima santralleri, rooftop, VRF, HVAC, v.b
gibi) kullanılmaktadır.

Özet
Son yıllarda insanlar için özellikle kapalı mekânlarda
klima cihazları önemli bir yer edinmiştir. Klima cihazları
insanların konfor şartlarının yerine getirilmesini
sağlamaktadır. Klima cihazları kullanıldıkları ortamlarda
konfor şartlarını yerine getirmek adına yüksek seviyede
elektrik
tüketmektedirler.
Günümüzde
klima
cihazlarında yüksek enerji tüketimini azaltmanın en
önemli yollarından biri ısı geri kazanım üniteleri
kullanmaktır. Bu çalışmada, üniversite dersliğinde
bulunan klima santralinde kullanılan plakalı ısı geri
kazanım ünitesinin verimliliği hesaplanmıştır. Deneyler
her 5 dakikada bir 150 dakika süresince farklı günlerde
veriler alınarak yapılmıştır. Yapılan deney şartları
ışığında klima santralindeki ısı geri kazanım enerji
verimliliği ortalaması % 45,97 olarak ölçülmüştür.
Anahtar kelimeler: Klima Santrali, Isı Geri Kazanımı,
İklimlendirme

Abstract
In recent years, air conditioners have gained an
important place especially for indoor people. Air
conditioners ensure that people's comfort conditions
are met. Air conditioners consume high levels of
electricity in order to meet comfort requirements in the
environments they are used. One of the most important
ways of reducing high energy consumption in air
conditioners is to use heat recovery units. In this study,
the efficiency of the heat recovery unit used in the air
handling unit in the university classroom was
calculated. Experiments were carried out on different
days for 150 minutes every 5 minutes. In the light of the
experimental conditions, the heat recovery efficiency of
the air handling unit was measured as 45,97%.

Binaların harcadıkları toplam enerji kullanımının % 40'a
varan
kısmını
klima
santrallerinin
tükettiği
bilinmektedir[5]. Günümüzde ise Ülkemizde ve dünya
da nüfus oranları artış göstermesinden dolayı enerji
tüketimlerinin artması beklenmektedir. Ülkemizin içinde
bulunduğu enerjideki dışa bağımlılık her geçen yıl daha
fazla arttığı da bilinmektedir. Bu nedenden dolayı klima
sistemleri üreticileri, termal konfordan ve iç mekan hava
kalitesinden (IAQ) ödün vermeden enerji kullanımını
azaltmak için yeni arayışlar içinde olmaktadırlar[6-8].
Bu arayışlar içerisinde mevcut sistemlerin yenilenmesi
ve yönetimi, gelişmiş kontrol stratejileri geliştirilmesi ve
alternatif sistemlerinin tasarlanması yer almaktadır. Son
zamanlarda, enerji sistemi değerlendirmesi ve yaşam
döngüsü açısından optimizasyon [9,10] da büyük ilgi
görmüştür. Özellikle klima santrallerine alternatif olarak
son
zamanlarda
VRF
sistemleri
kullanılmaya
başlamıştır. VRF sistemleri; montaj, bakım ve devreye
alma işlemlerinde diğer klima santralleri ve HVAC
sistemlerine
göre
avantajlara
sahiptir.
VRF
sistemlerindeki iç ünitelerin yerinde montaj yapılması
nedeniyle kanal kayıpları azaltılabilir[11]. Bununla
birlikte klima santrallerinde ısı geri kazanımlı cihazlar ve
karışım damperi kullanılarak enerjinin bir kısmı egzoz
havasından karışım havası ile sisteme kazandırılabilir.
Ayrıca kişi sayısına göre sistem çalıştırıldığında enerji
tüketiminde azalma sağlanabilir.

Klima santralleri, HVAC, VRF, v.b gibi ısıtma, soğutma
ve iklimlendirme cihazlarına değişik ısı geri kazanım
cıhazları bağlanmaktadır. Bunlar genelde havadan
havaya olan ısı geri kazanım tipleri olarak ; plakalı ısı
geri kazanım üniteleri, tamburlu (Döner veya Rotory) tip
ısı eşanjörü ve ısı borusu (Heat Pipe) vardır. Ayrıca
sudan havaya ısı geri kazanım uygulamaları da
bulunmaktadır. Plakalı ısı geri kazanım ünitelerinde iki
Keywords: Air Handling Unit, Heat Recovery, Air kanat birliştirmesi sızdırmazlık durumuna göre tek, ikili
Conditioning
ve üçlü olmak üzere slikon yardımıyla üçlü kenetler ile
bağlanabilir[12,13]. Döner tip ısı Eşanjörleri ise ısının
daha çok depolanarak transfer edildiği bir eşanjör
tipidir[14]. Isı borusu ünitesi ise buharlaşma işlemi ile
1. Giriş
ortaya çıkan gizli ısıyı düşük sıcaklık farklarıyla istenilen
İnsanlar zamanlarının önemli sayılabilecek bölümünü uzunluktaki mesafelere aktarılabilen basit bir ısı transfer
(%80-%90) evler, okullar, ofis binaları ve alış veriş ünitesidir[15].
merkezi
gibi
kapalı
alanlarda
geçirdikleri
bilinmektedir[1,2]. Bu yüzden kapalı ortamdaki hava Plakalı ısı geri kazanım üniteleri yanmaya karşı dirençli
malzemelerden
üretilmektedir.
Aynı
kalitesi değerleri, dış ortam hava kalitesi değerlerine alüminyum
kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir[3,4). Kapalı zamanda ısı geri kazanım ünitelerinde kullanılan kanat
ortamdaki iç hava kalitesi kişi sayısıyla ve ortamda malzemelerinin tiplerindeki farklılıklara göre, nem alma
bulunan cihazların kullanımı ile zaman içinde değişiklik ve gizli ısı taşıyabilme nitelikleri sağlanabilmektedir. Bu
göstermektedir. Bu nedenle günümüzde kapalı yüzden bu tip ısı değiştiricilerin klima santrallerinde
ortamların konfor şartlarını sağlamak için klima kullanılmalarının en önemli avantajı maliyeti ve enerji
tasarrufunu düşünerek yapılmaktadır[16).
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Bu çalışmada, klima santralinde kullanılan plakalı ısı
geri kazanım ünitesinin verimliliği ve aynı zamanda
sıcaklık verimliliği incelenmiştir.

2. Metaryel ve Metod
Klima santralleri standartlarda istenilen şartlara göre
kullanılacak alanlara yerleştirilmektedir. Hacettepe
Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulunda bulunan yaklaşık 100 kişi alan bir
dersliğe, plakalı ısı geri kazanımlı, %100 taze hava ve
karışım damperli çalışan klima santrali EN ( European
Norm ) tarafından geliştirilmiş olan EN 14511
standartına göre bağlanmıştır. Dersliğin ısıtma,
soğutma ve havalandırılmasını sağlayan klima Şekil 1 Ashrae’ye göre plakalı eşanjör verimlilik [14].
santralinin kapasitesi, yapılan hesaplamalar sonucunda
6000 m3/h’lik olarak bulunmuş ve dersliğe kurulmuştur.
Klima santralinde aynı zamanda plakalı ısı geri
kazanım ünitesi ve değişken hava debili (VAV) cihazı
bulunmaktadır. Aynı zamanda klima santrali üzerinde
deney verilerini almak için; sıcaklık- nem ölçer, fark
basınç sensörü, CO2 sensörü, VAV cihazları ve
damper motorları bağlanmıştır.

Şekil 2. Plakalı ısı geri kazanım verimlilik.
Sıcaklık verimliliği;
Resim 1. a ) Klima santrali b ) Plakalı ısı geri kazanımı
(1)

2.1. Metod
Klima santrali çalıştırıldığında; dersliğin sıcaklığı 22°C
olarak ayarlanmıştır. Deneyler farklı günlerde alınan
veriler ile plakalı ısı geri kazanım ünitesinin verimliliği
ve aynı zamanda sıcaklık verimleri hesaplanmıştır.
Deney verileri her 5 dakikada bir 150 dakika süresince
sistem rejime ulaştıktan sonra alınmıştır.

Eşitlik 1’de Teff : Sıcaklık verimliliği, Tig : Mahal hava
giriş sıcaklığı, Tdg : Dış hava giriş sıcaklığı, Tdç : Dış
hava çıkış sıcaklığı olarak verilmektedir[17].
Enerji Verimliliği;

2.1. Isı geri kazanım ünitesi verimlilik
Isı geri kazanım verimliliği ve sıcaklık verimliliği Eşitlik1.
ve Eşitlik 2. verilen denklemlerde hesaplanmıştır.
Bununla birlikte Şekil 1.’de duyulur ısı, gizli ısı, toplam
ısı ve basınç kayıpları eğrilerini göstermektedir. Plakalı
ısı geri kazanım ünitelerinde verimlilik hava hızı, kanat
aralığı, basınç kaybı ve kanat yüzey formu ile
bağlantılıdır. Şekil 1.’e bakıldığında ise bakılarak
uygulamaya yönelik klima santrallerinde verimliliğin %
55 civarında tutulması, yüzey alın hızı 3-3,5 m/s, don
riski durumlarında bypass, basınç kaybında ise 100 ~
250 Pa aralığında tutulması ve 300 Pa’ın üstüne
çıkılması istenilmemektedir [12,18].

(2)
Eşitlik 2’de heff : Enerji verimliliği, hig : Mahal havası
giriş entalpisi, hdg : Dış hava giriş entalpisi, hdç : Dış
havası çıkış entalpisi olarak belirtilmiştir[17].

3. Bulgular ve Tartışmalar
Yapılan çalışmada, deney verileri alınmadan önce
klima santrali istenilen rejim şartlarına geldikten sonra
değerler alınmaya başlanmıştır. Deney cihazından
veriler, her 5 dakikada bir 150 dakika süresince farklı
günlerde alınmıştır. Klima santralinde bulunan plakalı
ısı geri kazanımı cihazının enerji verimliliği ve sıcaklık
verimliliği incelenmiştir. Farklı günlerde alınan
değerlerin ortalamaları alınarak plakalı ısı geri kazanım
cihazının ortalama sıcaklık verimliliği ve ortalama enerji
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verimliliği değerleri hesaplanmıştır.
Ayrıca ısıtma verimi değeri daha düşük çıkmıştır. Sistem çalışırken
testlerinde kullanılan dış hava koşulları ve iç hava hesaplanan ortalama sıcaklık verim değeri ise yaklaşık
şartları
EUROVENT
sertifikalı
KLINGENBURG %21 yüksek çıkmıştır.
firmasının plakalı ısı geri kazanım seçim programında,
klima santralinde kullanılan plakalı ısı geri kazanım
cihazının özellikleri tanımlanarak enerji verimliliği ve
sıcaklık verimliliği bulunmuştur.

Grafik 2. Plakalı Isı geri kazanım sıcaklık verimliliği
Grafik 3.’de Plakalı ısı geri kazanım cihazının enerji
verimliliğini ölçmek için kullanılan entalpi değerlerinin
değişimleri izlenmiştir. Klima santralinden alınan entalpi
değerleri Eşitlik 2’de yerlerine yazılarak anlık enerji
verimlilikleri hesaplanmıştır. Veriler santral rejime
geldikten sonra 150 dakika süresince her 5 dakikada bir
alınmıştır.

Resim 1. Klingenburg seçim programı resmi
Resim 1’de görüldüğü gibi klima santralinde deneyler
esnasında verilerin alındığı ortalama değer klingenburg
firmasının plakalı ısı geri kazanım seçim programına
girilmiştir. Seçim programında aynı zamanda klima
santralinde kullanılan plakalı ısı geri kazanım türü
tanımlanarak enerji verimliliği ve sıcaklık verimliliği
hesaplatılmıştır. Yapılan hesapta enerji verimliliği
%33,6 sıcaklık verimliliği ise %36,3 olarak bulunmuştur.

Grafik 3. Plakalı Isı geri kazanım entalpi değerleri
Grafik 4.’de Klima santralinden alınan entalpi değerleri
ile enerji verimliliği hesaplanmıştır. Enerji verimliliği
anlık değişimleri grafik 2’de görülmektedir. Daha sonra
sistemin ortalama enerji verimliliği hesaplanarak %45
olarak bulunmuştur. Klingenburg firmasının seçim
Grafik 1. Plakalı Isı geri kazanım sıcaklık değerleri
programındaki gösterilen enerji verimliliği değeri daha
düşük çıkmıştır. Sistem çalışırken hesaplanan enerji
Grafik 1.’de Plakalı ısı geri kazanım cihazının sıcaklık verimliliği değeri ise yaklaşık %12 yüksek çıkmıştır.
verimini ölçmek için kullanılan sıcaklık değerlerinin
değişimleri görülmektedir. Klima santralinden alınan
sıcaklık değerleri Eşitlik 1’de yerlerine yazılarak anlık
sıcaklık verimleri bulunmuştur. Veriler santral rejime
geldikten sonra 150 dakika süresince her 5 dakikada bir
alınmıştır.
Grafik 2.’de Klima santralinden alınan sıcaklık değerleri
ile
sıcaklık
verimleri
hesaplanmıştır.
Sıcaklık
verimlerinin anlık değişimleri grafik 2’de görülmektedir.
Daha sonra sistemin ortalama sıcaklık verimi
hesaplanarak %57 olarak bulunmuştur. Klingenburg
firmasının seçim programındaki gösterilen sıcaklık
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Kaynaklar

Grafik 4. Plakalı Isı geri kazanım enerji verimliliği

7. Sonuç
Yapılan çalışmada, %100 taze hava ile ve karışım
havalı çalışabilen plakalı ısı geri kazanım cihazı
bulunan klima santralinde; plakalı ısı geri kazanım
cihazının sıcaklık verimliliği ve enerji verimliliği
incelenmiştir.
Klima santralinde bulunan plakalı ısı geri kazanım
cihazının sıcaklık ve enerji verimliliği, EUROVENT
sertifikalı
KLINGENBURG
firmasının
seçim
programında deneylerde alınan iç hava şartları ve dış
hava koşullarının ortalama değerleri girilerek de
hesaplanmıştır.
Yapılan
hesaplamalarda
seçim
programında bulunan sıcaklık ve enerji verimliliği
değerleri Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’deki denklemlerde
hesaplanan değerlerden düşük çıkmıştır. Klima santrali
çalışırken özellikle plakalı ısı geri kazanım cihazından
önce sisteme bağlanan karışım damperi sayesinde
sıcaklık verimliliğinin ve enerji verimliliğinin seçim
programında bulunan değerlerin aksine yüksek
çıkmasının nedeni olarak anlaşılabilmektedir.
Klima santralinde kullanılan plakalı ısı geri kazanım
cihazının sıcaklık verimliliği %57, enerji verimliliği ise
%45,97 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler
ışığında, klima santralinde bulunan plakalı ısı geri
kazanım cihazı sistem çalıştığı zamanlarda genel enerji
tüketimini azaltmakta faydalı olduğu görülmektedir.
Fakat santralde bulunan ısı geri kazanım cihazının
enerji verimliliği standart verimlilik değerlerinin altında
olduğu
anlaşılmaktadır.
Bundan
dolayı
klima
santralinde bulunan mevcut ısı geri kazanım cihazının
verimliliğinin daha fazla olması için;





Klima santralinde bulunan plakalı ısı geri
kazanım cihazının yüzey alanları artırılabilir.
Klima
santralindeki
basınç
kayıpları
azaltılabilir.
Klima santralindeki plakalı ısı geri kazanım
cihazı performansı yüksek ısı geri kazanım
cihazları ile değişebilir.
Klima santralinde bulunan dış ve iç kaçaklar
en az seviyeye çekilebilir.
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KLİMA SANTRALİNDE PLC KONTROLÜ İLE ALINAN VERİLER İLE
PSKOMETRİ DİYAGRAMINDA OKUNAN DEĞERLER ARASINDA
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Özet

1. Giriş

İnsanlar günümüzde kapalı alanlarda(ev, işyeri, alışveriş merkezi, otel v.b. ) konfor şartlarının yerine
getirilmesi için klima cihazları kullanmaktadırlar. Klima
cihazlarının türleri, kapalı alanlarının kullanım türlerine
göre değişiklik göstermektedir. Özellikle bu cihazların
kapasiteleri belirlenirken, birçok faktör hesaba
alınmaktadır. Cihazların kapasitelerinin doğru seçilmesi
özellikle konfor şartlarının yerine getirilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, sıcaklık, nem
ve entalpi gibi ortam şartlarının belirlenmesinde
kullanılan değerler PLC kontrollü ölçüm cihazları ile her
5 dakikada bir alınarak 2,5 saat süresince
kaydedilmiştir. Ayrıca PLC kontrolü ile alınan sıcaklık
ve bağıl nem değerleri psikometrik diyagram üzerinde
işaretlenerek her 5 dakikada bir entalpi değerleri
alınmıştır. PLC kontrolü üzerinde alınan entalpi
değerleri ve özgül nem değerleri ile psikometri üzerinde
okunan entalpi değerleri ve özgül nem değerleri
üzerinden hata analizi yapılarak karşılaştırılmıştır.

İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü (%80-%90)
evler, okullar, ofis binaları ve alış veriş merkezi gibi
kapalı mekânlarda geçirmektedirler[1,2]. Bundan dolayı
kapalı ortamdaki hava kalitesi değerleri, dış ortam hava
kalitesi değerlerine kıyasla daha az olduğu
bilinmektedir[3,4). Kapalı ortamdaki konfor şartları kişi
sayısıyla ve ortamda bulunan cihazların kullanımı ile
doğru orantılı olarak zamanla azalmaktadır. Bu nedenle
günümüzde kapalı ortamların konfor şartlarını
sağlamak için klima cihazları kullanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Klima Santrali, Belirsizlik Analizi,
Entalpi

Abstract
Today, people use air conditioners in indoor areas
(home, workplace, shopping center, hotel etc.) in order
to fulfill comfort conditions. The types of air conditioners
vary according to the type of use of their enclosed
space. Especially when determining the capacities of
these devices, many factors are taken into account.
Correct selection of the capacities of the devices is of
great importance, especially in terms of meeting the
comfort requirements. In this study, the values used to
determine the ambient conditions such as temperature,
humidity and enthalpy were taken with PLC controlled
measuring devices and recorded every 2.5 minutes for
2.5 hours. In addition, the temperature and relative
humidity values obtained by PLC control were marked
on the psychometric diagram and enthalpy values were
taken every 5 minutes. The enthalpy values and
specific humidity values taken on the PLC control and
the enthalpy values and specific humidity values read
on the psychometry were compared by error analysis.

Klima santralleri ve ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme (HVAC) sağlayan sistemler, binaların
toplam enerji kullanımının % 40'a varan kısmını
sağladığı bilinmektedir[5]. Günümüzde Ülkemizde ve
dünya da nüfus oranları artış göstermesinden dolayı
enerji tüketimlerinin arması beklenmektedir. Bu
nedenden dolayı klima sistemleri üreticileri, termal
konfordan ve iç mekan hava kalitesinden (IAQ) ödün
vermeden enerji kullanımını azaltmak için yeni arayışlar
içinde olmaktadırlar[6-8]. Bu arayışlar içerisinde mevcut
sistemlerin yenilenmesi ve yönetimi, gelişmiş kontrol
stratejileri geliştirilmesi ve alternatif sistemlerinin
tasarlanması yer almaktadır. Son zamanlarda, enerji
sistemi değerlendirmesi ve yaşam döngüsü açısından
optimizasyon [9,10] da büyük ilgi görmüştür. Özellikle
klima santrallerine alternatif olarak son zamanlarda
VRF sistemleri kullanılmaya başlamıştır. VRF
sistemleri; montaj, bakım ve devreye alma işlemlerinde
diğer klima santralleri ve HVAC sistemlerine göre
avantajlara sahiptir. VRF sistemlerindeki iç ünitelerin
yerinde montaj yapılması nedeniyle kanal kayıpları
azaltılabilir[11]. Bununla birlikte klima santrallerinde ısı
geri kazanımlı cihazlar ve karışım damperi kullanılarak
enerjinin bir kısmı egzoz havasından karışım havası ile
sisteme kazandırılabilir. Ayrıca kişi sayısına göre
sistem çalıştırıldığında enerji tüketiminde azalma
sağlanabilir.

Klima santralleri, HVAC, VRF, v.b gibi ısıtma, soğutma
ve iklimlendirme cihazlarında doğru kapasite seçimi
enerji tüketimi açısından önemlidir. Bununla birlikte
iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde akıllı (optimum)
sistemler kullanarak çalıştırılması ile iç hava
kalitesinden ve konfor şartlarından ödün vermeden
enerji tüketimini düşürülebilmektedir. Bu çalışmada
Keywords: Air Handling Unit, Uncertainty Analysis,
PLC kontrolü ile çalışan klima santrallerinden okunan
Enthalpy
değerler ile psikometrik diyagram üzerinden okunan

119

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

değerlerin
belirsizlik
karşılaştırılmıştır.
.

analizleri

bulunarak
2.1. Metod

2. Metaryel ve Metod
Klima santralleri standartlarda belirtilen ve istenilen
şartlara göre kullanılacak alanlara yerleştirilmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulunda bulunan yaklaşık 100 kişi
kapasiteli bir dersliğe, plakalı ısı geri kazanımlı, %100
taze hava ve karışım damperli çalışan klima santrali
EN ( European Norm ) tarafından geliştirilmiş olan EN
14511 standartına göre bağlanmıştır. Dersliğin ısıtma,
soğutma ve havalandırılmasını sağlayan klima
santralinin kapasitesi yapılan hesaplamalar sonucunda
6000 m3/h debide bulunan bir sistem kurulmuştur.
Klima santralinde plakalı ısı geri kazanım ünitesi ve
değişken hava debili (VAV) cihazı bulunmaktadır. Aynı
zamanda klima santrali üzerinde deney verilerini almak
için; sıcaklık- nem ölçer, fark basınç sensörü, CO2
sensörü, VAV cihazları ve damper motorları
bağlanmıştır.

Klima santrali çalıştırıldığında; dersliğin sıcaklığı 22°C
olarak ayarlanmıştır. Deneylerde dış hava sıcaklığı ile
dış hava bağıl nem değerleri ve klima santralinden
dersliğe üflenen sıcaklık ve bağıl nem ile dersliğin
sıcaklık ve bağıl nem değerleri kullanılmıştır. Özellikle
yapılan çalışmada öncelikle kullanılan değerler
yardımıyla sistemden okunan özgül nem ve entalpi
değerleri ile aynı zamanda otomasyon üzerinden alınan
sıcaklık ve bağıl nem değerleri kullanılarak psikometri
üzerinden okunan özgül nem ve bağıl nem değerlerinin
belirsizlik
analizleri
yapılarak
karşılaştırılmıştır.
Deneylerde yapılırken sınıfta 15 öğrenci bulunmaktadır.
Klima santralinden veriler her 5 dakikada bir 150 dakika
süresince bilgisayar üzerinden alınmıştır.
2.1. Belirsizlik Analizi
Deneysel çalışmalarda kullanılan ölçüm aletlerinin her
ne kadar kalibrasyonu yapılmış olsa bile ölçümler
yapılırken cihazlarda hatalar olabilir. Ortaya çıkabilecek
hataların en aza indirilebilmesi için cihazların
hassasiyetleri dikkate alınarak belirsizlik analizi
yapılmalıdır. Bu çalışmada ise özellikle cihazlar
üzerinden alınan ölçüm değerleri ile yine cihazlar
yardımı ile alınan bazı değerler kullanarak insanların
tablodan aldığı değerler karşılaştırılarak hata paylarına
bakılmıştır. Belirsizlik analizleri Eşitlik 1-5 de verilen
denklemler kullanılarak hesaplanmıştır.

Xm 

1
 Xi
N

(1)

Şekil 1. a ) Sıcaklık-Nem ölçer b ) Karışım Damperi
Klima santralinde kullanılan otomasyon sisteminin
senaryosu Şekil.2 de gösterilmiştir.

V



1
2
2
Xi  Xm

N  1



S V

a

(2)

(3)

1

(4)

N

U
Şekil 2. Klima Santrali Otomasyon Şeması. T1. Temiz
hava giriş sıcaklığı, T2. Isı geri kazanım giriş sıcaklığı,
T3. Egzoz havası çıkış sıcaklığı, T4. Isı geri kazanım
üfleme çıkış sıcaklığı, T5. Derslik egzoz hava sıcaklığı,
T6. Derslik havası sıcaklığı, B1. Temiz hava girişi bağıl
nemi, B2. Isı geri kazanım girişi bağıl nem, B3. Egzoz
havası çıkışına bağıl nem, B4. Isı geri kazanım üfleme
çıkış bağıl nemi, B5. Derslik egzoz havası bağıl nem
B6.Derslik havası bağıl nem, H1. Hava kalitesi sensörü
P1. Üfleme havası fark basınç sensörü,
P2. Dönüş havası fark basınç sensörü.



R

i 1

ai2  S i2

(5)

Eşitliklerde; “Xm” ölçüm değerlerinin aritmetik
ortalaması, “Xi” ölçüm değerleri, “a” hassasiyet değeri,
“N” toplam ölçüm sayısı, “S” standart sapma, “V”
varyans değeri ve “U” ise belirsizlik değeridir[12-14].

3. Bulgular ve Tartışmalar
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Yapılan çalışmada her 5 dakikada dış hava, klima
santrali dersliğe üfleme ve dersliğin sıcaklık ve bağıl
nem değerleri otomasyon sistemi üzerinden bilgisayar
excel programında kaydedilmiştir. Otomasyon yazılımı
sadece sıcaklık ve bağıl nem değerlerini değil aynı
zamanda yazılıma entegre edilen program ile entalpi,
özgül nem değerlerini de okuyabilmektedir. Bu
çalışmada ise aynı zamanda otomasyon sistemi
üzerinden alınan sıcaklık ve bağıl nem değerleri
kullanılarak Resim 1.’de görüldüğü gibi her 5 dakikada
alınan değerler için psikometrik diyagram üzerinden
özgül nem ve entalpi değerleri okunmuştur.

Grafikten görüldüğü gibi dış hava bağıl nem
değerlerinde belli sürelerde değişimlerin olduğu
görülmektedir. Fakat dış hava sıcaklık değerinin genel
olarak sabit bir eğri üzerinde olduğu görülmektedir.
Sistemden okunan entalpi ile psikometrik diyagram
üzerinden okunan entalpi değerlerinin birbirlerinden
farklı değerler olduğunu görmekteyiz.

Grafik 2. Dış hava sıcaklığı ve bağıl nem değerleri
kullanılarak otomasyon ve psikometrik diyagram
üzerinde bulunan entalpinin gösterilmesi

Resim 1. Psikomterik diyagramda okunan entalpi ve
özgül nemi
Grafik 1.’de Dış hava sıcaklık ve bağıl nem değerlerine
göre hem otomasyon sisteminden alınan anlık özgül
nem değerleri ile her 5 dakikada bir 150 dakika
süresince psikometrik diyagramdan okunan özgül nem
değerleri gösterilmiştir. Grafikten görüldüğü gibi dış
hava entalpi değerlerinde belli dakikalarda değişim
aralıklarında önemli artış ve azalışların olduğu
anlaşılmaktadır. Fakat dış hava sıcaklık değerinin genel
olarak sabit bir eğri üzerinde olduğu görülmektedir.
Sistemden okunan özgül nem ile psikometrik diyagram
üzerinden okunan özgül nem değerlerinin birbirlerine
yakındır.

Özgül nem dış
hava

Psikometrik diyagram
Özgül nem
Özgül nem
üfleme hava
derslik

0,136785

0,034752

0,01441

Özgül nem dış
hava

Otomasyon sistemi
Özgül nem
Özgül nem
üfleme hava
derslik

0,125528

0,032245

0,012902

Tablo 1. Psikometrik diyagram ve otomasyon
sisteminde okunan özgül nemin belirsizlik analiz
değerleri
Tablo1.’de yapılan belirsizlik analizine göre otomasyon
sitemi üzerinden okunan değerle ile psikometrik
diyagram üzerinde okunan değerler hesaplanmıştır.
Yapılan hesaplamalar sonucunda otomasyon üzerinden
okunan özgül nem değerlerindeki belirsizlik analiz
sonuçları psikometrik diyagram üzerinden okunan ve
belirsizlik analizi yapılan özgül nem değerlerinden daha
düşük çıkmıştır.

Entalpi dış
hava

Grafik 1. Dış hava sıcaklığı ve bağıl nem değerleri
kullanılarak otomasyon ve psikometrik diyagram
üzerinde bulunan özgül nemin gösterilmesi

Psikometrik diyagram
Entalpi üfleme
hava
Entalpi derslik

0,371916

0,48111

0,153642

Entalpi dış
hava

Otomasyon sistemi
Entalpi üfleme
hava
Entalpi derslik

0,328309

0,449426

0,136257

Grafik 2.’de Dış hava sıcaklık ve bağıl nem değerleri Tablo 2. Psikometrik diyagram ve otomasyon
göz önüne alınarak hem otomasyon sisteminden alınan sisteminde okunan entalpinin belirsizlik analiz değerleri
anlık entalpi değerleri ile psikometrik diyagram
üzerinden okunan entalpi değerleri gösterilmiştir.
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Tablo 2.’de ise yapılan belirsizlik analizine göre
otomasyon sitemi üzerinden okunan değerle ile
psikometrik diyagram üzerinde okunan değerler
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda
otomasyon üzerinden okunan entalpi değerlerindeki
belirsizlik analiz sonuçları psikometrik diyagram
üzerinden okunan ve belirsizlik analizi yapılan entalpi
değerlerinden daha düşük çıkmıştır

7. Sonuç
Yapılan çalışmada klima santralinden alınan sıcaklık ve
bağıl nem değerleri kullanılarak hem otomasyon sistemi
hem de psikometrik diyagram üzerinden okunan
değerlerin belirsizlik analizi karşılaştırmaları yapılmıştır.
Klima santrali belirli bir günde derslikte 15 öğrenci
bulunduğunda ve dersliğin sıcaklığı 22ºC olarak
ayarlandığı konfor şartlarında 2,5 saat süresince veriler
alınmıştır. İlk olarak dış hava sıcaklık ve bağıl nem
değerleri üzerinden hem otomasyon sistemi üzerinden
okunan hem de psikometrik diyagram üzerinden
okunan özgül nem ve entalpi değerlerinin belirsizlik
analizi sonuçları karşılaştırıldığında; otomasyon
üzerinden okunan özgül nem değerinin belirzilik
analizinin psikometrik diyagramdaki özgül nem
değerinden yaklaşık %9 daha az hesaplanmıştır. Aynı
şekilde dış hava entalpi değeri belirsizlik analizi ise
otomasyon
sisteminde
hesaplanan
sonucun,
psikometrik diyagramda hesaplanan entalpi değerinden
%13 daha az çıkmıştır.
Bununla birlikte, dersliğe üfleme havası sıcaklık ve
bağıl nem değerleri ışığında yapılan belirsizlik analizi
sonuçlarına bakıldığında otomasyon sitemindeki veriler
hesaplandığında özgül nem değeri psikometrik
diyagram üzerinde hesaplanan özgül nem değerinden
yaklaşık %8 daha az bulunmuştur. Dersliğe üfleme
havası sıcaklığı ve bağıl nem değerlerinin belirsizlik
analizi karşılaştırılmasına bakıldığında ise otomasyon
sistemi üzerindeki entalpi değeri psikometrik diyagram
üzerinden hesaplanan entalpi değerinden %7 daha az
çıkmıştır.
Derslik
sıcaklık
ve
bağıl
nem
değerleri
karşılaştırıldığında
hesaplanan
belirsizlik
analiz
sonuçlarına göre; otomasyon üzerinde hesaplanan
özgül nem değeri psikometrik diyagram üzerinde
hesaplanan değerlerden yaklaşık %11,5 daha az
bulunmuştur. Entalpi değerlerine bakıldığında ise
otomasyon sistemindeki belirsizlik analiz değeri
psikometrik diyagram üzerinden hesaplanan değerden
%12 daha düşüktür.
Yapılan belirsizlik analizleri incelendiğinde klima
santrali üzerinden otomasyon sistemi üzerinden okunan
değerlerin hassasiyetlerinin psikometrik diyagram
üzerinden okunan değerlerden yaklaşık %10 daha iyi
değerler verdiği görülmektedir. Özellikle Klima
santralleri, VFR, HVAC, v.b gibi ısıtma soğutma ve
iklimlendirme cihazları kapasiteleri seçilirken bu
değerlerin önemli olduğu bilinmektedir. Bu yüzden daha
doğru sistem kapasiteleri seçilmesi adına günümüzde
artık otomasyon ile çalışan cihazların tercih edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca teknolojik anlamda Klima
santralleri, VFR, HVAC, v.b gibi ısıtma soğutma ve

iklimlendirme
cihazlarını
önceden
denemesinin
yapıldığı
simülasyon
programları
ile
çalışan
prototiplerle desteklendiğinde hem enerji tasarruflu
cihazların seçilmesine hem de ihtiyaca yönelik
kapasiteli
cihazların
seçilmesi
sağlanabileceği
düşünülmektedir.

Kaynaklar
[1] Righi, E., Aggazzotti, G., Fantuzzi, G., Ciccarese,
V., & Predieri, G. (2002). Air quality and well-being
perception in subjects attending university libraries in
Modena (Italy). Science of the total environment, 286(13), 41-50.
[2] Yrieix, C., Dulaurent, A., Laffargue, C., Maupetit, F.,
Pacary, T., & Uhde, E. (2010). Characterization of VOC
and formaldehyde emissions from a wood based panel:
Results
from
an
inter-laboratory
comparison.
Chemosphere, 79(4), 414-419.
[3] Watson, A. (2013). OBSOLETE: Indoor Air Quality
in Industrial Nations.
[4] Xu, Y., & Little, J. C. (2006). Predicting emissions of
SVOCs from polymeric materials and their interaction
with airborne particles. Environmental science &
technology, 40(2), 456-461.
[5] K.J. Chua, S.K. Chou, W.M. Yang, J. Yan, Achieving
better energy-efficient air conditioning e a review of
technologies and strategies, Appl. Energ. 104 (2013)
87-104.
[6] R.Z. Freire, G.H.C. Oliveira, N. Mendes, Predictive
controllers for thermal comfort optimization and energy
savings, Energ. Build. 40 (2008) 1353-1365.
[7] Z. Sun, S. Wang, Z. Ma, In-situ implementation and
validation of a CO2-based adaptive demand-controlled
ventilation strategy in a multi-zone Office building,
Build. Environ. 46 (2011) 124-133.
[8] T. Lu, X. Lü, M. Viljanen, A novel and dynamic
demand-controlled ventilation strategy for CO2 control
and energy saving in buildings, Energy Build. 43 (2011)
2499-2508.
[9] B. Rezaie, E. Esmailzadeh, I. Dincer, Energy
options for residential buildings assessment, Energy
Convers. Manag. 65 (2013) 637-646.
[10] B. Rezaie, B.V. Reddy, M.A. Rosen, An enviroeconomic function for assessing energy resources for
district energy systems, Energy 70 (2014) 159-164.
[11] W. Goetzler, Variable refrigerant flow systems,
ASHRAE J. 49 (2007) 24-31.
[12]Adapa, P. K., & Schoenau, G. J. (2005).
Re‐circulating heat pump assisted continuous bed
drying and energy analysis. International journal of
Energy research, 29(11), 961-972.
[13]Aktaş, M., Ceylan, İ., Doğan, H., & AKTEKELİ, Z.
(2010). GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ, ISI POMPALI
KIRMIZIBİBER
KURUTUCUSUNUN
TASARIMI,
İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ. Isi Bilimi ve
Teknigi Dergisi/Journal of Thermal Science &
Technology, 30(1).
[14]Ceylan, İ., & Ergun, A. (2013). Thermodynamic
analysis of a new design of temperature controlled
parabolic trough collector. Energy conversion and
management, 74, 505-510.
.

122

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

MICROSTRUCTURE INVESTIGATION OF AA6082/AA6005
JOINTED BY FSW
Murat KONARa, Mehmet Buğra GÜNERb and Ezgi Yağmur KESKİNc
a

ASAŞ Alüminyum San. Tic.A.Ş., İstanbul, TURKİYE, E-mail: murat.konar@asastr.com
ASAŞ Alüminyum San. Tic.A.Ş., İstanbul, TURKİYE, E-mail: buğra.guner@asastr.com
Technische universitat Dortmund, Dortmund, Almanya, E-mail: ezgiyagmurkeskin@gmail.com
b

c

Abstract
In this study, AA6082 and AA6005 aluminium alloys
were joined using different rotation speeds (1200, 1500
and 1800 rpm), feed rates (70,110 and 150 mm/min)
Microstructures of welding joints were examined by an
optical microscope and a scanning electron microscope
(SEM). Vickers hardness measurements were
performed in the welding zone of samples removed
from each welded plate. Tensile tests were also
applied to the test specimens taken from the welded
plates. After the tensile tests, the surface fractures and
possible welding defects were scanned via SEM. The
best mechanical properties were obtained when conical
helical shape stirrer pins were used. The values were
195 MPa for tensile test . The hardness value was very
close to each other and varieddepending on the
rotation speed. The highest hardness value was
determined as 87 HV in the weld center at 1800-rpm
rotation speed.
Keywords:
Railways,FSW,Friction
Aluminium weld

Stir

reserve their place with developing new-generation
high strength aluminum alloys [2].
Main alloying elements in 6xxx are magnesium and
silicon. They have excellent precipitation hardening
capability as they construct a quasi-binary section with
As alloying elements in 6xxx series alloys; Magnesium
(Mg) provides improved work hardening ability and
through solid solution strengthening increased strength;
Silicon (Si) improves ductility and strength, together
with magnesium generates precipitation hardening
[Mat02].

Wayne Thomas and his colleagues from The Welding
Institute (TWI) invented the solid state joining technique
FSW in 1991 [3]. In FSW, a rotating, non-consumable
tool having a special design of pin and shoulder is
plunged into the adjacent edges of the workpieces to
be joined until the tool shoulder touches the surface of
the base metal and moves forward along the joint line
Weld, [3].

1. Introduction
In many industrial applications, components are often
needed to be joined in order to produce a designed
whole part. Those subcomponents to be joined may be
made of either similar or dissimilar materials.Even
though the number and length of the needed structural
and non-structural joints are reduced considerably
through a designation of large, integrated aluminum
parts like single-piece sheet deep drawings, and
extrusion with sophisticated cross-sections, for
aluminum structures and mixed material designs,
reliable and consistent joining methods are still needed
[1].

FSW has the terms friction and stir, coming from the
working principle of the process. The term friction
arises from the heat source of the process; in order to
soften the base metal, frictional heat is required. The
term stir emphasizes the material movement in the
plastic deformation form. Sound welds are produced
through the combination of heat softening the BM and
meanwhile, plastic deformation mixing the BM [4].

Aluminum alloys are greatly utilized in several
industries such as shipbuilding, marine, aerospace, and
rail transport in various structural parts and several
components thanks to their numerous desirable
properties like great strength-to-weight ratio, improved
fatigue strength and good corrosion resistance [2].
Especially in the transportation and manufacturing
area, an increase in the use of aluminum is predicted to
continue all around the world [2]. For commercial and
military aircrafts for nearly 80 years, lightweight
aluminum alloys have been the main structural material
because of their good mechanical behavior and
developed manufacturing processes, and they will

Fig.1. Fsw process fixture
FSW is accomplished with the specially designed tool
with pin and shoulder having particular tasks during the
process. The technique is illustrated in the figure.
Conventional FSW process consists of three distinct
steps: Tool plunge, dwell period, and welding. In tool
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Table 1
Chemical compositions of alüminiyum alloys (%wt)

Material
AA6005-T6
AA6082-T6

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

0.6-0.9

0.35

0.1

0.1

0.4-0.6

0.1

0.1

0.1

0.7-1.3

0.5

0.1

0.4-1

0.6-1.2

0.25

0.5

0.1

Table 2
Mechanical Properties of alüminium alloys.
Material
AA6005-T6
AA6082-T6

Tensile Str.
(Mpa)
270
290

Elongaiton
(%)
8
8

R0,2Yield Str.
(Mpa)
225
250

Hardness
(HV)
90
95

Table 3
Physical Properties of alüminium alloys.
Material

AA6005-T6
AA6082-T6

Thermal
conductivity
(W/M.k)
193
216

Density (g/cm3)

Specific heat
(j/Kg.K)

Thermal expansion
coefficient (µm/m.K)

2.71
2.7

892
894

23.3
23.1

plunge, a rotating tool pin is forced into the joint of the
plates o be welded till the tool shoulder touches the
surfaces of the workpiece, in next step, which is dwell
period, the tool rotates in the joint; however, does not
traverse, with the purpose of initial heat generation for
the plasticization of the material. After that, the rotating
tool starts to move forward along the joint line and
complete welding [5]. The rotating tool is retracted after
completion of the welding, leaving a key hole at the
end.

2. Material and method
2.1 Materials

depending on several factors including the tool,
workpiece material and thickness, welding speed, etc.
This force must be in control in order to prevent
deflection. Secondly, during plunge step, lateral loads
arise and cause separation of the workpieces along the
joint line; besides, thermal expansion/shrinkage on
plates as tool passes increases the tendency to the
separation, as a result of an in-plane moment.
Therefore, lateral restraining of the plates and clamping
at the plate end are significant for successful joining.
However, this restraining may lead to the upward
buckling of the plates, as a counteraction, the clamping
should ensure application of out-of-plane loads,
hindering buckling. Another point is prevention of the
sliding of the plates longitudinally, which is especially
critical for corner joints [6].

In this study, two different plates are used: 6082 and
6005 series aluminum alloys, the size of the each plate
to be welded are 200x90x3.9 mm; the plates are
products of extrusion process, and prepared to the
specified size in order to conduct FSW trials on CNC
machine.The chemical composition of the aluminum
alloys is stated in the Tables 1-3, respectively.
2.2. Fixture Design
Fixture is one of the crucial components of a successful
Fig.2. Welding fixture
FSW process. Baghel and Siddiquee [6] have stated
that there are several key considerations when
designing a fixture for FSW process. First of all, in The fixture used for this study is showed in the figure.
FSW, tool is subjected to axial forces with an amount AISI-1050 carbon steel is used for the fixture of the
friction stir welding. Several cautions are taken for
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keeping the position of the workpieces fixed and secure
in order to obtain successful welding processes. For
both fixing and supporting purposes; additionally,
groove in the dimensions of the aluminum plates to be
welded were machined onto backing plate. By that way,
the adverse effects of the lateral forces and possible
deflections are aimed to be eliminated. Moreover,
clamps were used not only for fastening the backing
plate on the machine table of the milling machine, but
also for the fixing the workpiece onto backing plate.
During the processing, it was observed that the fixture
provided secure clamping of the workpiece.

thermal fatigue resistance, and good machinability
(http://www.astmsteel.com/product/h13-tool-steelx40crmov5-1-skd61-hot-work-steel/ )
2.4 FSW experiments plan
In total, four different sets of experiments were carried
out as shown in the table: The first set, from 1 to 9 is
dissimilar welding of 6082 to 6005.Title angles of CNC
machine is set to 2 degrees.
Table 4. Experiments plan

2.3. Tool Desing
Tool design has great effect on the process quality in
friction stir welding. Emamian et al. have reported that
researches done recently on FSW showed that pin
profile has very crucial effect on the flow of material and
mechanical properties, also he observed that square
pin profile, threaded cylinder or threaded taper pins
provide sound joints, and in almost all studies, threaded
pins gave the most effective results in terms of tool
performance [1].

No

Tool
rotation
speed
(rpm)
1200
1200
1200
1500
1500
1500
1800
1800
1800

Welding
speed
(mm/min)

Advancing
Side (AS)

Retreating
Side (RS)

1
70
6082
6005
2
110
6082
6005
3
150
6082
6005
4
70
6082
6005
5
110
6082
6005
6
150
6082
6005
In addition, Zhao et al. have concluded that threaded 7
70
6082
6005
pins are better since they improve flow of the material 8
110
6082
6005
by implying downward force on material, also more
9
150
6082
6005
heat input will be obtained as a result of higher heat
generation compared to thread-free pins [9]. Moreover,
they concluded that among column screw, column pin, The tool plunge depth was 0.5 mm and the dwell period
taper pin and tapered screw tool pins, tapered screw was kept at 15 seconds for each experiments. The tool
tool pin resulted in 75% of the tensile strength of the was rotated in counterclockwise orientation.
base material. Venkateswarlu et al. have emphasized
that apart from threaded pin profiles, concavity of the 3. Experimental Results
shoulder is another significant dimensions of the tool.
Furthermore, Aissani et al. have reported that a For this study, as explained in the test plan, friction stir
cylindrical threaded pin with concave shoulder have welding were carried out for nineteen specimens, the
been used by the majority of the researchers [Ai10]. main aim of the study was to find the optimal welding
Ullegaddi et al. stated that concave shoulder generates parameters for the friction stir welding of the 6000
sufficient temperature to obtain good weld meanwhile series aluminum alloys; for this reason, the study has
ensuring that the temperature stays below the melting focused union the two of the most significant process
temperature of the base metal as a result of high parameters: Rotational speed and welding speed. Apart
normal force as compared with other tools, i.e. it from those parameters, effect of the tilt angle and effect
softens the metal and forms good joint in comparison of the welding position for the dissimilar welding was
investigated. For the determination of the weld quality,
with other different tool shoulders [5].
various tests were conducted. The tensile tests and
microhardness tests were done for the investigation of
the mechanical properties of the weld joints. The
macrographs were taken in order to detect the visible
flaws at the weld zone and to check the weld zone with
the main lines. Microstructure of the weld was
examined with both the optical microscope and the
scanning electron microscope (SEM); in this way, the
more accurate analysis and relations within the different
testing methods were aimed to be obtained.
In the figure, the appearance of the weld seams for the
dissimilar friction welding between 6082 and 6005 are
shown. It can be observed that for all specimens there
Fig.3. Tolls desing
is no flash formation detected. It can also be seen that
for the specimen 1, 2 and 3 at the exit hole of the weld,
The tool material was selected as AISI-H13 hot work
weld bead shows unsteady material flow, the reason
tool steel and the tool was heat-treated to obtain
can be that near the end point of weld bead at lower
hardness approximately at 55 HRC. AISI-H13 has high
rotational speeds there is insufficient heat input, which
strength at high temperature, high toughness, good
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Fig.4. The appearance of the weld seams for the dissimilar friction welding
Macrographs were taken by Nikon SMZ 745T
results in inadequate flow of the material. This problem stereomicroscope, the same etched specimens, which
is apparently eliminated at the higher rotational speeds. are prepared for microstructural analysis, were used in
the macroscopic analysis. For the dissimilar welding
between AA 6005-T6 and AA 6082-T6, the specimens
3.2. Macrostructural Analysis
numbers are from one to nine are shown in the figure.

Fig 5. Macrostructural Analysis
Severe void defects were observed at the specimen 1,
4 and 5, also small voids are detected at the specimen
2, 3 and 9. There can be several causes for this kind of
defect; however, as it can be seen from the
macrographs when the rotational speed is increased to
1800 rpm in specimen 7, 8 and 9, the voids
disappeared; thus, it can said that one of the primary
reasons for this kind of defect is insufficient heat input
since as the rotational speed decreases the heat input
decreases and the necessary heat for the flow of the
material could not be obtained, and voids as a result of
inadequate material flow. Another distinguishable
defect is incomplete root penetration; in other words,
lack of penetration. Specimen 1, 4 and 5 shows clearly
this flaw. Geometric defects such as lack of penetration
defect, different from flow-related defects, occur as a
result of inaccurate tool/joint adjustment/placement due
to either mistaken pin length with respect to workpiece
thickness or operator error [7]. However, in this study,
the pin length is designed with consideration of several
other studies from the literature; the length of the pin
was 0.2 to 0.3 mm shorter than the workpiece
thickness.

3.3. Microstructural Analysis
3.3.1 Analysis with optical microscopy
Microstructural analysis was done with optical
microscope, Zeiss Axio Scope A.1. The analysis was
done at certain regions of the welded joint. The figure
shows the typical weld zones in FSW process, the
micrographs were taken from those regions: Nugget
zone (A), thermos-mechanically affected zone (B) and
heat affected zone(C).

Fig.6. Formed zones in the weld cutaway in the fsw
method
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Fig.7. Microstructurel analysis
The micrographs were shown in the figures, in general
all regions can be detectable through micrographs. At
stir zone (SZ) fine equiaxed grains were formed as a
result of dynamic recrystallization. At lower welding
speeds (70 mm/min and 110 mm/min) at 1200 rpm and
1500 rpm, onion ring-like structure was observed at SZ.
HAZ region of AA6005 at retreating side has finer
grains as the rotating speed increased as shown in the
figure.
Khodir and Shibayanagi have reported that onion ring
patterns were identified by bands of varied sizes of the
grain and non-uniform scattering of the alloying
elements in stir zone independent of welding speed and
position of the plates [8]. HAZ region of AA6082
material has similar grain texture, fibrous grain
structure, as the base material as expected. TMAZ
region was more distinguishable at advancing side of
the weld. The interface between TMAZ and HAZ are
sharper and TMAZ region is narrower in lower welding
speeds as seen in specimens 1, 4, and 5. Bended
grains in TMAZ due to plastic deformation observed
more at higher welding speeds. In TMAZ region, fully
recrystallization does not occur due to insufficient
plastic strain.

disappeared at highest rotational speed (1800 rpm) due
to higher heat input and improved stirring action and
flow of material as shown in the figure.
3.3.2 Analysis with Scanning Electron Microscope
(SEM)

Zhao et al. [9] related the distinct boundary between
TMAZ and SZ with insufficient flow of material and
higher levels of speed. The sharp boundary between
TMAZ and SZ can be resulted here as well insufficient
material flow at lower rotational speed (1200 rpm and
1500 rpm) since the sharp interface between two region

Fig.8. Scanning Electron Microscope

The specimens, which were utilized in optical
microscopy analysis, were used in the SEM analysis. In
order to obtain better vision in SEM, previously etched
specimens were mechanically grinded with finest
abrasive SiC paper of 2400 grit, later they were
polished roughly and finely. The polished specimens
were coated with gold as a last preparation step prior to
analysis as shown in the figure (b).

Fig.9. Nugget zone in the weld
The working distance (WD) was 10 mm throughout the
analysis; electron high tension (EHT) was set to 15 kV.
The images were taken at magnification of 1.00 KX at
nugget zone in the weld. The precipitates seen in the
figure as white spots are analyzed through EDS
compounds have also effect on mechanical properties
of the aluminum alloys. It is clear that when the
specimen 3, 6 and 9 are observed, it is seen that the
size of the intermetallic phases decrease with
increasing rotational speed in spite of hotter weld

(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) as stated in
the next topic, and it was found out that the observable
particles were intermetallic second phases existing in
aluminum alloys in normal condition. Apart from
strengthening
precipitates,
those
intermetallic
conditions as a result of increased plastic deformation
through stirring action. Moreover, it can be observed
that as the welding speed increases the size of the
precipitates usually decreases as a result of colder
weldconditions.

127

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Fig.10. Nugget zone in the weld EDS analysis
 Macro and microstructures of welding joints joined by
FSW method showed that welding seams varied
depending on pin geometry, and welding parameters.
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4.Conclusions
The metallurgical properties, microhardness values,
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investigated. The results are given below.
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Özet
Son yıllarda, uçak, uzay ve bu alana hizmet eden diğer
sektörlerde artan taleple birlikte alüminyum ve
alaşımlarından üretilen komponentlerin sayısı çeliğe
kıyasla spesifik mukavemet ve korozyon direnci
değerinin yüksek olmasından dolayı artmaktadır.
Kullanılan alüminyum alaşımlı malzemelerin birçoğu
soğuk veya sıcak hadde ürünleri olsa da ekstrüzyon
tekniği kullanılarak üretilen malzemelerde de yeni
gelişmeler sayesinde artış bulunmaktadır. Özellikle,
dikişsiz boru profilleri yüksek basınca ve yüke maruz
kalan yerlerde önem taşımaktadır. Dikişsiz borular
endirekt (indirect) ekstrüzyon yöntemi kullanılarak
üretilmektedir. Ülkemizde 80 mm çaptan büyük çaplar
için endirekt pres bulunmamaktadır. Bu çalışmada,
uçak-uzay sektöründe kullanılacak 165 mm çapında ve
10 mm et kalınlığında dikişsiz boru profili ekstrüzyon
tekniği ve talaşlı imalat yöntemleri kullanılarak direkt
katılaşma döküm yöntemi ile elde edilen 6082
alüminyum alaşımlı billetten üretilmiştir. Billet üretimi
355 mm çapta yapılarak 170 mm çapta (69 kg/m) içi
dolu (rod) olacak şekilde ekstrüze edilmiştir. 170 mm
çaptaki dolu profilin 165 mm çap ve 10 mm et
kalınlığına getirilmesi sırasında CNC ve tel erozyon
makinesinde talaşlı imalat yöntemleri kullanılmıştır.
Talaşlı imalat yöntemleri sırasında kesme hızının (150
– 300 mm/dakika) yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi de
incelenmiştir. Üretimler sırasında, optik mikroskop,
SEM/EDS cihazları karakterizasyon için kullanılmıştır.

direct chill casting process. 355 mm diameter billets
were extruded to 170 mm (69 kg/meter) rod profile.
After that 165 mm diameter and 10 mm thickness
seamless tube profile were produced with CNC and
wire erosion machine. Effect of cutting speed (150 –
300 mm/minutes) on surface roughness were
investigated. Optical microscope and SEM/EDS
analysis were conducted to investigate microstructure
of billets.
Keywords: Seamless
extrusion, machining

pipe

profile,

6082

alloy,

1. Giriş
6xxx serisi alüminyum alaşımları çökelti sertleştirmesi
ile sertleştirilebilen, orta-yüksek mekanik özelliklere
sahip, iyi korozyon dayanımı ve kaynak edilebilme
özellikleri göstermektedir [1,2]. Ekstrüze edilebilme
özelliklerinin oldukça iyi olması mimari, treyler,
otomotiv, uçak-uzay ve diğer birçok sektörde
kullanılmalarına olanak sağlamaktadır [3].

6xxx serisi alüminyum alaşımları içerisinde magnezyum
ve silisyum elementi ana katkı elementi olup %1,5’a
kadar alaşım cinsine göre eklenebilmektedir [4,5].
Çökelti sertleşmesine olanak sağlayan fazı Mg2Si [6]
fazı olup yaşlandırma işlemi ve deformasyona bağlı
olarak T1’den T10’a kadar farklı termik kondisyonlarda
üretilebilmektedir [7]. İçerisinde bulunan silisyum ve
magnezyum elementinin ilavesine göre (oranı)
Anahtar kelimeler: Dikişsiz boru profili, 6082 alaşımı, deformasyon kabiliyeti değişmektedir. Magnezyum
içeriği arttırıldığında deformasyon kabiliyeti azalırken,
ekstrüzyon, talaşlı imalat
silisyum elementi içeriğini magnezyuma nazaran fazla
eklediğimizde, yapı içerisinde çökelerek alaşımın
Abstract
mekanik özelliğini arttırmaktadır [8]. En çok tercih
edilen 6xxx serisi alüminyum alaşımları, 6106, 6360,
In recent years for many different industries like aircraft,
6060, 6063, 6005A, 6061 ve 6082’dir [9].
space and planes, there is an ever-increasing demand
for the use of aluminum alloy components, mainly due
6082 alaşımı 6061 alaşımına benzer fiziksel özellikler
to their strength to weight ratio and corrosion resistance
ve daha yüksek mekanik özellikler gösteren bir
in comparison to steels. There has been increased
alaşımdır. İyi yüzey özellikleri gösteren 6082 alaşımına
components products which are produced by extrusion
birleştirme yöntemlerinin birçoğu (kaynak, lehim vb.)
technique, even though most of them produced with
uygulanabilir [10]. Isıl işlem sonrası kaynak yerlerindeki
rolling process. Especially, seamless tube profiles are
mekanik özelliklerde düşüş görülebilir. T5 ve T6 termik
needed in high pressure and force areas. Seamless
kondisyonlarında iyi işlenebilme özelliği sergiletubes can be produced with indirect extrusion process.
mektedir. Bükme ve şekillendirme işlemleri için O veya
Unfortunately, there is no indirect extrusion press for
T4 kondisyonundaki ürünlerin kullanılması proses
seamless pipe profiles’ diameter is bigger than 80 mm
performansını arttırmaktadır. Ekstrüzyon tekniği ile ince
in Turkey. In this study, for space applications, 165 mm
kesitli profiller üretmek nispeten (6060 alaşımına göre)
diameter and 10 mm thickness seamless tube profile
zordur [11].
were produced with extrusion technique and machining
processes from 6082 aluminum alloy billets casted with
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2. Malzeme ve Yöntem
Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere EN 573 – 3
alüminyum ve alüminyum alaşımları kimyasal bileşim
ve biçimlendirilebilir ürünlerin şekli bölüm 3 kimyasal
bileşim ve ürünlerin şekli standardında 6082 alüminyum
alaşımı kimyasal kompozisyon aralığına uygun olacak
şekilde alaşım kimyasal kompozisyonu belirlenmiştir.
Standart ve belirlenen kimyasal kompozisyonlar
Çizelge 1‘de paylaşılmıştır.
Şekil 1. Üretilen billet görseli

Çizelge 1. EN 573-3'deki ve deneyde kullanılan 6082
alaşım kimyasal kompozisyonu
Si
EN 573-3
6082

0,71,1
0.99

Fe

Cu

0,50

0,10

0.24

0.03

Mn

Mg

0,41,0
0,65

0,61,2
0,76

Ti

Cr

0,10

0,25

0,03

0.18

Kullanılan
alaşımın
kimyasal
kompozisyon
incelendiğinde silisyum içeriği magnezyum içeriğine
göre yüksek tutulmuştur. Çökelti sertleşmesini sağlayan
faz olan Mg2Si oluşması haricinde kalan fazla silisyum
da matris içerisinde çökelerek mukavemet artışına katkı
sağlamaktadır. Silisyum elementinin magnezyuma
nazaran ekstrüzyon prosesini az zorlaştırması ve
mukavemet arttırıcı olması 6082 gibi ortak-yüksek
mukavemete sahip 6xxx alaşımlarında alaşım tasarımı
sırasında dikkat edilen hususlardandır. Alaşım
içerisinde demir oranı standardın altında tutulmuştur.
Bunun başlıca nedeni demirin sıvı ve katı alüminyum
içerisindeki çözünürlüğünün çok düşük olması
sebebiyle intermetalik bileşikler oluşturmasıdır. Bu
bileşikler homojenizasyon işlemi sırasında faz
dönüşümüne
uğramadığı
durumlarda
alaşımın
karakteristiğini etkilemektedir. Üretilecek uç ürünün
işleme
karakteristiğinin
yanında
soğuk
işlem
kabiliyetinin de yüksek olması istendiği için içerisine
krom elementi ilavesi de yapılmıştır.
Kimyasal kompozisyonu belirlenen billetler direkt
katılaşmalı döküm yöntemi ile üretildikten sonra
kullanım alanı önemi nedeniyle ultrasonik muayeneye
tabi tutulmuştur. Ultrasonik muayene işlemleri AMSSTD 2154 Sınıf A’ya göre gerçekleştirilmiştir. ASAŞ
Alüminyum prototip döküm tesisinde dökülen billetin
görseli Şekil 1’de paylaşılmıştır.
Ultrasonik işlemler sonunda billetler batch tipi
homojenizasyon fırını içerisinde 530 °C’de 8 saat
homojenizasyon
işlemine
tabi
tutulmuştur.
Homojenizasyon işlemi sırasında sıcaklık kontrolünün
doğru
yapılabilmesi
için
billetlerin
merkezine
thermocouple
kabloları
gömülmüştür
ve
süre
hesaplamaları billetin 530 °C’ye çıkmasından baz
alınarak hesaplanmıştır.

Ekstrüzyon işlemine hazır hale gelen billetler 6200
tonluk ülkemizdeki en büyük/güçlü ekstrüzyon presinde
170 mm çapında (69 kg/metre ağırlığı sahip) rod profil
olarak ekstrüze edilmiştir. Ekstrüzyon işlemi sırasında
billet sıcaklıkları 510 °C olacak şekilde ısıtılmış ve konik
ısıtma kullanılmıştır. Çıkış sıcaklığının 530 °C olması
amacıyla ekstrüzyon hızı ve profil yüzey durumu uygun
olacak şekilde hız ayarlanması gerçekleştirilmiştir.
Ekstrüzyon işlemi çıkışında su havuzu ile soğutma
işlemi yapılmıştır. Quench mekanizmasının ortalama
soğutma hızı 150 °C/saniye olarak ayarlanmıştır.

Şekil 2. 170 mm çapındaki rod profilinin ekstrüzyon
çıkış görüntüsü

Şekil 3. Ekstrüzyon işlemi sırasında kullanılan quench
sistemi (su havuzu)
Ekstrüzyon işlemi ardından laboratuvar tipi ısıl işlem
fırınlarında istenilen T6 termik kondisyonuna ait
mekanik özeliklerin yakalanması amacıyla 180 °C’de 6
saat yaşlandırma işlemi yapılmıştır. EN 755-2
alüminyum ve alüminyum alaşımları – ekstrüzyonla
imal edilmiş tellik, çubuk/çubuk, boru ve profilleri bölüm
2 mekanik özellikler standardına göre 6082 alaşımı için
T6 termik kondisyon durumunun sağlanıp sağlanmadığı
çekme testi ile kontrol edilmiştir. Ekstrüzyon işlemi
sonrasında üretilen profilin ve EN 755-2 6082 T6
alaşımı mekanik özellik isterleri Çizelge 2’de
paylaşılmıştır. 6082 T6 termik kondisyonu için mekanik
özellik isterleri 170 mm çapındaki dolu profil için
paylaşılmıştır.
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6082

Homojenizasyon öncesi

Şekil 4. T6 termik kondisyonu mekanik özellikleri
kontrolü için hazırlanan çekme numune görseli
Çizelge 2. EN 755-2 6082 T6 mekanik isterler ve
deneylerde kullanılan profilin mekanik özellikleri

EN 755-2
6082

Akma
Mukavemeti
(MPa)
240
300,12

Çekme
Mukavemeti
(MPa)
280
315,60

Uzama
(%)

Sertlik
(HB)

6
10,50

95
110

HF ile
dağlanmış

Talaşlı imalat ile dolu profilin içini boşaltma işlemleri
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 tezgâhı
kullanılmıştır. Talaşlı imalat işlemleri sırasında kesme
hızının (150 – 300 mm/dakika) yüzey pürüzlülüğü
üzerine
çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Yüzey
pürüzlülüğü Mahrsurf M400 ana modül işlemci ve
bluetooth haberleşmeli çalışan Ahrsurfsd26 pürüzlülük
ölçüm cihazı ile yapılmıştır.
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
farklı morfolojilere sahip olan fazlara EDS analizi
yapılmıştır.

Elektrolitik
dağlanmış

Şekil 5. Homojenizasyon öncesi alınan numunenin
optik mikroskop incelemeleri

6082

Homojenizasyon sonrası

3. Sonuçlar
3.1. Mikroyapı Sonuçları
ASAŞ Alüminyum prototip döküm tesisinde üretilen 355
mm çapındaki billetlere uygulanan homojenizasyon
işlemi sonrasında billetin döküm sonrası ve
homojenizasyon işlemi sonrasında ortasından numune
alınarak mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. İncelemeler
sonucunda
homojenizasyon
işlemi
öncesindeki
segregasyonun stabil hale getirildiği belirlenmiştir.
homojenizasyon öncesi ve sonrası optik mikroskop
incelemeleri (görüntüleri) Şekil 4 ve 5’de paylaşılmıştır.

HF ile
dağlanmış

Elektrolitik
dağlanmış

Şekil 6. Homojenizasyon sonrası alınan numunenin
optik mikroskop incelemeleri
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3.2. SEM ve EDS Sonuçları

3.3. Yüzey Pürüzlülüğü Sonuçları

Optik mikroskop incelemeleri sonrasında HF ile
dağlanmış olan numunelerin SEM’de incelenmesi
sağlanmış ve sonucu Şekil 6’da paylaşılmıştır. SEM
incelemesi sırasında Al-Fe-Mn-Si intermetaliklerinin
uzun
ve
iğnemsi
formundan
yuvarlak
hale
dönüşümlerinin tamamlandığı belirlenmiştir. Ayrıca
döküm işleminden hızlı soğuma kaynaklı tane
sınırlarına çökelen Mg2Si çökeltilerinin tekrar çözünerek
yapı içerisine homojen dağıldığı da gözlemlenmiştir.

Talaşlı imalat sırasında 150 – 300 mm/dakika kesme
hızları arasında denemeler gerçekleştirilmiştir. İşlemler
sonrasında numune yüzeylerinden üçer adet ölçüm
alınarak ortalaması alınmıştır. Sonuçlar Şekil 9’da
paylaşılmıştır.
Kesme
hızının
artması
yüzey
pürüzlülüğünü de arttırmaktadır. Özellikle 200
mm/dakika hızların üzerine çıkıldığında yüzey
pürüzlülüğü özel alanlarda kullanılacak dikişsiz boru
profillerinin toleranslarını aşmaktadır.

6082

HÖ

Şekil 9. Kesme hızının yüzey pürüzlülüğüne etkisi

HS

3.5. Üretilen Dikişsiz Boru

Şekil 7. SEM inceleme sonucu (homojenizasyon öncesi
ve sonrası)

Üretim adımları sonrasında kullanıma hazır durumda
olan 165 mm çapında 10 mm et kalınlığındaki dikişsiz
boru görseli Şekil de paylaşılmıştır.

SEM incelemesi sırasında numunenin belli bölgesine
yapılan EDS haritalama analizi ile de yapının içerisinde
bulunan elementlerin tane sınırlarından içyapının
tamamına dağıldığı da görülmektedir

Şekil 10. Üretilen dikişsiz boru görseli

4. Tartışma ve Yorum

Şekil 8. 6082 alaşımının homojen öncesi ve
sonrasındaki numuneleri yapılan EDS haritalama analiz
sonucu

Bu çalışmada, yüksek basınç ve/veya kuvvete maruz
kalabilecek alanlarda kullanılan dikişsiz boruların
üretimi üzerine deneme yapılmıştır. Bu amaca yönelik
6082 alüminyum alaşımı kimyasal kompozisyonu
belirlenerek ASAŞ Alüminyum prototip döküm tesisinde
direkt katılaşmalı döküm yöntemi ile billet üretimi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen billetlere 530 °C’de 8
saat homojenizasyon işlemi batch tipi homojenizasyon
fırınında uygulanmıştır. Döküm ve homojenizasyon
işlemi
sonrasında
alınan
numunelere
içyapı
incelemeleri
yapılarak
karakterize
edilmiştir.
Ekstrüzyona uygun hale gelen billeti 6200 tonluk
Türkiye’nin en büyük presinde 170 mm çapında dolu
rod formunda ekstrüze edilmiş ve soğutma işlemi olarak
su havucu kullanılmıştır. Ekstrüzyon işlemi sonrasında
T6 termik kondisyonun elde edilmesi amacıyla 180
°C’de 6 saat boyunca yaşlandırma işlemi yapılmış ve
elde edilen numuneden çekme numunesi alınarak
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mekanik özelliklerin doğruluğu kontrol edilmiştir. 165 [8]
mm çapında 10 mm et kalınlığında dikişsiz boru
üretilmesi talaşlı imalar yöntemleri kullanılarak [9]
malzemenin içi boşaltılmıştır. Bu işlemler sırasında
kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi
incelenmiştir. Sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır:
-

355 mm çapında direkt katılaşma döküm
yönteminde parametre belirlerken soğuk çatlama [10]
riski göz önünde bulundurulmalıdır.

-

Büyük çaplı billetlerin homojenizasyon işleminin
uygun koşullarda yapılmasından emin olmak
amacıyla fırın içi sıcaklık kontrolü haricinde billet
içerisine (merkezine) thermocouple gömülmesi [11]
ekstrüzyon prosesine uygun billet üretimi için önem
taşımaktadır.

-

Ülkemizin ihtiyacı olabilecek dikişsiz borular 500
mm uzunluğa ve 170 mm çapa kadar üretimi ülke içi
şartlar ile sağlanabilmektedir.

-

170 mm çapında içi dolu malzeme ekstrüzyonu
sırasında enine kaynama mesafesi kısa olduğu için
germe
işlemi
sırasında
ekstra
hassasiyet
gösterilmesi gerekmektedir.

-

Ekstrüzyon işlemi çıkışında soğutma işleminin
uygun şartlarda yapılmaması durumunda T6 termik
kondisyonun sağlanması için fazladan çözeltiye
alma prosesinin uygulanması gerekebilir.

-

Talaşlı imalar işlemleri sırasında kesme hızının
artması yüzey pürüzlülüğünün de artmasına neden
olmaktadır.

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 ederim.
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EFFECT OF AGING TEMPERATURE AND TIME ON MECHANICAL
PROPERTIES AND BENDING PERFORMANCE T PROFILES
PRUDUCED WITH EXTRUSION TECHNIQUE FROM AA6082
EKSTRÜZYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN 6082 ALÜMİNYUM ALAŞIMLI
T PROFİLLERDE YAŞLANDIRMA SICAKLIĞI VE ZAMANININ
MEKANİK ÖZELLİKLERE VE EĞME PERFORMANSINA ETKİSİ
Osman Halil Çelika, Görkem Özçelika, Mert Altaya, M. Buğra Günera, Cem
Mehmetalioğlua
a

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya, Türkiye, E-posta: halil.celik@asastr.com

Özet
Alüminyum yer kabuğunda (doğada) %8 oranında
elementel oranda bulunarak en çok bulunan metalik
elementi oluşturmaktadır. Oksit formunda doğada
bulunan alüminyumun en çok kullanılan cevheri
boksittir. 6xxx serisi alüminyum alaşımları ekstrüzyon
ürünleri içerisinde en çok üretilendir. Özellikle, inşaat,
raylı sistemler, ticari taşıt ve otomobillerde yapısal profil
olarak; korozyon dayanımı, şekillendirme yeteneği,
düşük yoğunluğu ve yüksek spesifik mukavemeti
olmasından dolayı tercih edilmektedir. Treyler
sektöründe, 6082 alaşımı %40 – 60 oranında hafiflik,
düşük CO2 emisyon, kaynak ve şekillendirme
yeteneklerinden dolayı oldukça tercih edilmektedir. Bu
çalışmada, treylerde kullanılacak ekstrüzyon tekniği ile
üretilmiş T profillerin yaşlandırma sıcaklığı ve süresinin
mekanik özelliklere ve eğme performansına etkisi
incelenmiştir. Öncelikle endüstriyel döküm tesisinde 14
inç (355 mm) çapında 6082 billetleri direkt katılaşma
döküm
yöntemi
ile
dökülmüştür.
Sonrasında
homojenizasyon işlemi ve ekstrüzyon prosesi ile içi dolu
T profil üretimi yapılmıştır. Isıl işlem adımında, 530
°C’de 2 saat solüsyona alındıktan sonra su içerisinde
quench işlemi yapılmıştır. Isıl işleminin son adımı olan
yaşlandırma işleminde farklı sıcaklık (160 – 200 °C) ve
sürelerde (2 – 12 saat) denemeler yapılmıştır.
Karakterizasyon adımları sırasında çekme ve 180 °
eğme
deneyleri
yapılarak
sonuçlar
birbiriyle
kıyaslanmıştır.

temperature and time on mechanical and bending
performance of T profiles produced with extrusion
technique for trailers were investigated. 14 inches 6082
aluminum billets casted with direct chill casting method
were used in extrusion to produce T profiles. After that,
solution treatment were applied to profiles at 530°C for
2 hours and quenched in water. For the last step of
heat treatment profiles were aged with different
temperature (160 – 200 °C) and times (2 – 12 hours).
For characterization, tensile and 180° bending tests
were performed on profiles and results were compared
with each other.
Keywords:
6082,
aluminum,
heat
treatment,
mechanical properties, bending performance

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.
Çökelti fazları yaşlandırma işlemi sırasında dislokasyon
hareketini engelleyecek şekilde konumlanmaları
sayesinde
mukavemet artışı sağlar.
Al-Mg-Si
Anahtar kelimeler: 6082, alüminyum, ısıl işlem, alaşımlarında çökelti sertleşmesi süreci [5-7]:
mekanik özellikler, eğme performansı
SSSS  GP  β’’  β’  β-Mg2Si
(1)

Abstract
Aluminum is one of the most prevalent metallic
elements in the solid portion of the earth’s crust,
comprising approximately 8%. It is always present in a
combined form, usually a hydrated oxide, of which
bauxite is the primary ore. 6xxx series aluminum alloys
are the most produced and used in total. 6xxx series
are used in construction, railway, commercial trailer and
automotive industries due to its corrosion resistance,
formability, high specific strength, low density. In trailer
industry, medium-high strength and good bending
performance 6082 aluminum alloys used because of
40-60% weight saving, low CO2 emission, weldability
and formability. In this study, effect of aging

SSSS aşırı doymuş katı çözeltiyi, GP ise GuinierPreston 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].
6082 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. Özellikle
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treyler sektörü için yüksek mukavemet yanında yüksek
şekillendirme kabiliyeti de gerekli olduğu için
karakterizasyon işlemleri sırasında eğme testi önem
taşımaktadır [20]. Alaşımın kimyasal kompozisyonunda
ve uygulanan termik kondisyonların değiştirilmesi ile
yüksek mukavemet ve yüksek süneklilik gösterebilen
(yüksek tokluk) 6082 alaşımı üretilmesi mümkün
olabilmektedir [21].

2. Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada, EN 573-3 standardında 6082 alaşım
kimyasal kompozisyonu aralığındaki billetler direkt
katılaşma yöntemi kullanılarak ASAŞ Alüminyum
endüstriyel billet üretim tesisinde 355 mm / 14 inç
çapında ve 7200 mm boyunda üretilmiştir. Kimyasal
bileşim kontrolü ARLTM 3460 marka ve modeldeki optik
emisyon spektrometresi ile yapılmıştır. Döküm işlemi
sonrasında 540 °C’de 5 saat olacak şekilde
homojenizasyon
işlemi
batch
tipi
endüstriyel
homojenizasyon fırınında gerçekleştirilmiştir. 6200
tonluk Türkiye’nin en büyük presinde ekstrüzyon tekniği
kullanılarak solid formda T şeklinde üretilen profiller 530
°C’de iki saat solüsyona alınmış, oda sıcaklığında (25
°C) su ile soğutma işlemi yapılmış ve sonrasında farklı
sıcaklık (160 – 200 °C) ve sürelerde (2 – 12 saat)
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. Yaşlandırma
işlemi sonrasında profillerden 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. 30 mm genişliğinde 300 mm
uzunluğunda eğme testi numuneleri hazırlanarak 180
°’lik eğme testi gerçekleştirilmiştir (Çekme cihazı ile
aynı cihazla yapılmıştır). Elde edilen sonuçlar ile
mekanik özelliklerin ve eğme performansının değişimi
incelenmiştir.

Şekil 2. Ekstrüzyon işleminde kullanılan profil teknik
resmi

3. Sonuçlar
3.1. Sertlik ve Çekme Testi Sonuçları
Yaşlandırma işlemleri sonrasında mekanik özelliklerin
belirlenmesi için T bar profillerin öncelikle Brinell sertlik
değerleri kontrol edilmiştir. 6082 alaşımlı farklı
yaşlandırma işlemleri uygulanmış profillerin sertlik
ölçüm sonuçları Şekil 3 ve 4’de verilmiştir. Sertlik
ölçümleri sonrasında DIN EN 50125 standardına uygun
çekme testi numunesi hazırlanarak EN ISO 6892-1
standardına uygun olacak şekilde çekme testleri
gerçekleştirilmiştir. 6082 alaşımının 160 - 200 °C ve 2 –
12 saat aralığında yapılan yaşlandırma işlemleri
sonrasındaki çekme testi sonuçları (akma ve çekme
mukavemetleri) Şekil 5 – 8’de paylaşılmıştır.
Sertlik sonuçları incelendiğinde özellikle sıcaklığın
artması ile sertliğin düştüğünü ve bu durumun akma ve
çekme mukavemeti ile doğrulandığı görülmektedir.

Deneysel çalışmalarda kullanılan 6082 alaşımlarına ait
kimyasal kompozisyonlar Çizelge 1’de paylaşılmıştır.
Sıcaklık ve zamana göre deney planı Şekil 1’de
verilmiştir. Ekstrüzyon işleminde kullanılan profilin
teknik resmi Şekil 2’de paylaşılmıştır.
Çizelge 1. 82 alaşımlarının kimyasal kompozisyonları
Alaşım
6082
Mn
0,91

Si
1,02
Mg
0,80

Fe
0,24
Ti
0,02

Cu
0,02
Cr
0,01

Şekil 3. 160, 170 ve 180 °C’deki yaşlandırma
işlemlerinde sürenin sertlik üzerine etkisi
160 ve 170 °C sıcaklıklar için tüm sürelerde 6082
alaşımlı T profillerin mekanik özelliklerinin artmaya
devam ettiği görülmektedir. Çökelti sertleşmesini
sağlayan Mg2Si fazının bu sıcaklıklar için hale
çözünmediği anlamına gelmektedir.

Şekil 1. Deneyler sırasında uygulanan proseslerin
sıcaklık ve zamana göre akış diyagramı

180 °C yaşlandırma sıcaklığı 10 saate kadar mekanik
özellikler artarken bu sıcaklık sonrasında düşüş olduğu
görülmektedir.
Bu
durumun
aşırı
yaşlanma
başlangıcına neden olduğu öngörülmektedir. Yapı
içerisindeki çökelti sertleştiren fazların bozunmaya
başladığı ve mekanik özellikleri düşürdüğü literatür
çalışmalarında belirlenmiştir.
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Şekil 6. 190 ve 200 °C’deki yaşlandırma işlemlerinde
sürenin akma mukavemeti üzerine etkisi

Şekil 4. 190 ve 200 °C’deki yaşlandırma işlemlerinde
sürenin sertlik üzerine etkisi

Şekil 5. 160, 170 ve 180 °C’deki yaşlandırma
işlemlerinde sürenin akma mukavemeti üzerine etkisi

Şekil 7. 160, 170 ve 180 °C’deki yaşlandırma
işlemlerinde sürenin çekme mukavemeti üzerine etkisi

190 ve 200 °C sıcaklıklar 6082 alaşımı için aşırı
yaşlandırma (T7) kondisyonu sıcaklığı olduğu için 2
saatlik zamandan sonra mekanik özelliklerin düşmeye
başladığı ve sürekli düşerek devam ettiği görülmektedir.
Bu durum Mg2Si fazının tekrar çözünerek daha büyük
olarak çökelmesine ve yapısının bozulmasına
sebebiyet vererek mekanik özelliklerde düşüşe neden
olmaktadır.
Çökelti sertleşmesini sağlayan Mg2Si fazı yapı
içerisinden sıcaklığın etkisi ile çökelmesi ile
oluşmaktadır. İncelendiğinde 190 ve 200 °C’ler için; 2
saatlik süre sonunda yüksek sıcaklık etkisi ile hızlı
çökelen Mg2Si fazının sağlamış olduğu mukavemet
160, 170 ve 180 °C’lerdeki mekanik özelliklerden
yaklaşık olarak 10 MPa daha fazla olmaktadır. Bu
durum mekanik özellikler için yaşlandırma işlemini
parametrelerinde sıcaklığın süreye nazaran daha etkili
olduğu söylenebilmektedir.

Şekil 8. 190 ve 200 °C’deki yaşlandırma işlemlerinde
sürenin çekme mukavemeti üzerine etkisi
Çekme deneyleri sonrasında numunelerin kırılma türleri
incelendiğinde (Şekil 9) kırılma şeklinin sünek olduğu
görülmektedir. Bu durum eğme testi sırasında
malzemenin portakallaşma ve yırtılma durumlarına
karşı dayanıklı olacağının bir göstergesi olarak da
söylenebilmektedir.
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Şekil 12. Eğme numuneleri ve eğme testi sonuçları

Şekil 9. Çekme testi sonrasında kırılan numunelerin
yüzey durumu

Eğme testi sonuçları incelendiğinde sıcaklık ve sürenin
eğme testi sonrası numunenin yüzeyine etkisi olduğu
belirlenmiştir. Bu etkinin sıcaklık ile 190 °C’ye kadar ve
180 °’lik eğme deneyleri ISO 7438 standardı 180 °C’de 8 saatten sonra arttığı belirlenmiştir.
doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde
kullanılacak numunenin çıkarılması ve deney düzeneği
Şekil 10 – 11’de gösterilmiştir.

3.1. Eğme Testi Sonuçları

Şekil 13. Portakallaşmaya başlayan eğme testi sonrası
numune yüzeyi

4. Tartışma ve Yorumlar

Şekil 10. T profilden çıkarılan eğme numunesi görseli

Şekil 11. Bükme (eğme) testi sırasında kullanılan
aparatlar ve bükme numunesi

Bu çalışmada EN 573 – 3 standardında 6082 kimyasal
kompozisyon aralığında belirlenen billetler direkt
katılaşma döküm yöntemi ile endüstriyel döküm
tesisinde üretilmiştir. Döküm sonrası içyapıda oluşan
segregasyon farkını gidermek ve hızlı soğuma
nedeniyle tane sınırlarına çökelen fazların çözünmesini
ve tekrar belli boyutta ve homojen dağılımının
sağlanması amacıyla 540 °C’de 5 saat homojenizasyon
işlemi yapılmıştır. Treyler sektöründe kullanılmak üzere
T bar profili şeklinde ekstrüzyon tekniği 6200 tonluk
pres yardımıyla üretilmiş ve üretim sırasında pres
çıkışında soğutma sistemi olarak su havuzu
kullanılmıştır. Üretim işlemi sonrasında ısıl işlem
adımları olan çözeltiye alma işlemi 530 °C’de 2 saat
boyunca yapılmış ve ardından 25 °C’deki su içerisinde
hızlı soğutma yapılmıştır. Sonrasında son adım olan
yaşlandırma işlemleri 160 – 200 °C’de 2 – 12 saat
olacak şekilde gerçekleştirilmiş ve yaşlandırma sıcaklığı
ve süresinin mekanik özellikler ve eğme performansı
üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
aşağıda paylaşılmıştır:
-

Artan yaşlandırma sıcaklığı ile mekanik özellikler
bir yere kadar artmakta, belli sıcaklık değerleri
sonrasında düşmektedir.

-

Artan süre ile belli sıcaklığa kadar mekanik
özellikler artmaya devam edip sonrasında sabit bir
halde devam etmektedir.

-

190 ve 200 °C’lerde 6082 alaşımı için 2 saatten
sonra
mekanik
özellikler
sürekli
olarak
düşmektedir.
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Çekme
deneyleri
sonrasında
malzemelerin [11] V. Massardier, T. Epicier, Mater. Sci. Forum 396–
kırılmasının sünek olduğu belirlenmiştir.
402 (2002) 851–856.
[12] M.A. van Huis, J.H. Chen, H.W. Zandbergen,
Yüksek mukavemetli ve sünekliliğe sahip 6082 M.H.F. Sluiter, Acta Mater. 54 (11) (2006) 2945–2955.
alaşımı üretilmesi sırasında alaşımın ana katkı [13] R. Vissers, M.A. van Huis, J. Jansen, H.W.
elementleri olan silisyum ve magnezyum haricinde Zandbergen, C.D. Marioara, S.J. Andersen, Acta Mater.
diğer alaşım elementlerinin içyapıya etkisi de 55 (11) (2007) 3815–3823.
incelenmeli ve ilaveler ona göre yapılmalıdır.
[14] M.A. van Huis, J.H. Chen, M.H.F. Sluiter, H.W.
Zandbergen, Acta Mater. 55 (6) (2007) 2183–2199.
Şekillendirmenin önemli olduğu parçalar için akma [15] M. Murayama, K. Hono, Acta Mater. 47 (5) (1999)
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elementlerinin oranına dikkat edilmelidir ve [16] K. Matsuda S. Ikeno, T. Sato, HRTEM Study of
yaşlandırma sıcaklığı seçimi de önem arz Nano-Precipitation Phases in 6000 Series Aluminum
etmektedir.
Alloys, Science, Technology and Education of
Microscopy: an Overview, 2003, pp. 152–162.
Eğme testi genellikle soğuk şekillendirmeye maruz [17] Edwards GA, Stiller K, Dunlop GL, Couper MJ. The
kalan alüminyum alaşımlı parçalara kontrol amaçlı composition of fine-scale precipitates in Al–Mg–Si
uygulanan bir yöntemdir. Eğme testinin kontrolleri alloys. Mater Sci Forum 1999;217–222:713–8.
genellikle göz ile yapılmakta olup portakallaşma, [18] Pogatscher S, Antrekowitsch H, Ebner T,
çatlama ve kırılma gibi hataları kontrol Uggowitzer PJ. The role of co-clusters in the artificial
edilmektedir. 6082 alaşımı için eğme testinin aging of AA 6061 and AA 6060. In: Suarez CE, editor.
sonucu sıcaklık ve süreye bağlı olduğu Light metals. The minerals, metals and mineral society
belirlenmiştir. Bu durum malzemenin mekanik (TMS); 2012. p. 418–20.
özelliklerine bağlıdır. T6 termik koşullarında eğme [19] Gracio JJ, Barlat F, Rauch EF, Jones PT, Neto VF,
testi sonuçları sürenin artmasıyla yüzeyde Lopes AB. Artificial aging and
portakallaşmaya neden olmaktadır. Sürenin shear deformation behaviour of 6022 aluminum alloy.
arttırılması yüzeyde çatlak oluşmasına neden Int J Plast 2004;20:427–45.
olabileceği öngörülmektedir.
[20] K. E. Snilsberg, I. Westermann, B. Holmedal, O.
S. Hopperstad, Y. Langsrud, and K. Marthinsen: in
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Abstract
In this study, the powder mixture which consists of
AlCuNiFeCr-TiC was produced by using the method of
hot pressing technique. In the AlCuNiFeCr-TiC powder
mixture and TiC were added at a rate of 5 %, 10 % and
15 %. In order to produce and control to produce
parameters have been produced having automation
systems type of laboratory a hot pressing machine.
Graphite molds are used in production and sintering
processes were carried out in protective argon gas
atmosphere. Composites were produced via powder
metallurgy, in composition AlCuNiFeCr-TiC, in sintering
temperature 900 ℃ and under pressure 35 MPa and for
4 minutes. In order to understand the microstructure
and mechanical properties of produced specimens their
hardness, SEM and EDS analysis have been
investigated. As a result, have been identified that
belong to AlCuNiFeCr- 15 % TiC, samples of the great
features.

followed by the alloying with other auxiliary components
in meeting the secondary properties. This strategy has
led to the development of many successful alloys, such
as high-temperature Ni superalloys, forged Al alloys
and corrosion resistant stainless steels, which provide
the desired properties in a balancing manner under
operating conditions. However, this design concept also
limits the number of alloys that can be improved. In
order to overcome this limitation, Prof. In 2002, Yeh, Z.
and his team developed a new alloy system called
high-entropy alloy (HEA).

Along with high entropy alloys, composite materials are
of increasing interest. A composite material is a group
of materials produced to combine the properties of two
or more materials into a single material. After the
production of polymer matrix composites in 1960, the
relationship of composite materials with the industry
began, and following this development, composite
materials became engineering materials with wide
range of applications from automobile parts to aviation
and marine vehicles. High structural capability,
abrasion resistance and thermal and electrical
Keywords: Hot press, Sintering, Composite materials.
characteristics have paved the way for the use of metal
matrix composite materials in very important technology
1. Introduction
fields. With the composite approach, the amounts of the
components in the composition are changed and
Alloy is a compound composed of at least two elements
controlled improvements are made on the properties of
provided that one of them is metal and is the greatest
the materials.
contribution of metallurgy to humanity. Although the
definition of alloy is limited to metals, the power of the
In order to obtain high hardness and high strength
idea of alloying is not limited to metals but also applies
materials, the effect of composite materials obtained by
to polymers and ceramics. The increasing need for
addition of SiC reinforcing compound in nanoscale to
secondary properties as well as the basic properties of
the high entropy metal matrix of CoCrFeNi was
materials has required a move beyond the traditional
investigated in this study. The term high entropy alloy
path for the development of new materials. This has led
(HEA) was first described and named by Yeh et al. [1].
to the study of many successful multi-component
Unlike conventional alloys, which consist of one or two
materials with a good balance of engineering
basic constituents, high entropy alloys contain more
properties, such as nickel superalloys and corrosionthan one major element in atomic percentages equal or
resistant stainless steels. With increasing interest in
close to each other [1,2]. The concept of High Entropy
multi-component materials, the focus of the studies is
Alloy, which emerged from new research and
on high entropy alloys (HEA); is defined as solid
development studies on metallurgy, materials science
solution alloys containing more than five basic elements
and alloying, paved the way for the development of
having an equal or close proportion of atoms.
alloys which cannot be obtained with the traditional
Definitions are also multiplied by the names of multialloying approach based on one or two main metals.
elementary alloys, equimolar alloys, isotonic alloys,
[3].
displacement alloys, multi-component alloys. Many high
The different compositions of high entropy alloys, the
entropy alloys with promising properties such as high
different microstructures exhibited and the striking
strength, high abrasion and corrosion resistance are
properties of these new types of alloys are functional,
being studied in order to meet the increasing needs
which have attracted worldwide attention and increased
with the developing technology in aviation and nuclear
the number of studies carried out on these alloys [4].
fields.
High entropy alloys have a wide range of applications
The traditional strategy for the development of
today with high thermal and chemical stability, creep
metallurgical alloys involves first the selection of the
main component on the basis of the desired property,

139

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

resistance, excellent corrosion and abrasion resistance, 7T, Turkey). PEG 400 (Polyethylene Glycol) at a rate of
high hardness and magnetic properties [5].
1,5 wt% was added in the powder mixture in order to
reduce friction forces during hot pressing and to provide
In this study, AlCuNiFeCr-TiC alloys were prepared by a homogenized mixture. Previously, powders were
adding TiC into AlCuNiFeCr matrix in different ratios by weighed 20 grams, and then AlCuNiFeCr-TiC were
using the method of hot pressing technique (powder produced with a pressure of 300 MPa by using doublemetallurgy). The microstructure and hardness effect hydraulic press (Dim-Net WP-45SA, Korea). After
properties of these composites were investigated.
that, AlCuNiFeCr-TiC were placed within graphite dies
and hot pressed under vacuum atmosphere by a PLC
controlled direct hot pressing machine (Zhengzhou
2. Experimental studies
Golden Highway, SMVB 80, China). Following that
In the starting matrix powders, Al, Cu, Ni, Fe, Cr ve TiC production process was completed by applying a
an average particle size 44 μm were used. The matrix sintering to the samples in a furnace (Prothem, PLF
in produced segments that was sintered by hot 120/27, Turkey) under argon atmosphere at 900 ℃ and
pressing process. Powder mixtures were weighed by under pressure 35 MPa and for 4 minutes. Composite
using precision scales and mixing process was applied parameters of production were given in the Table 1.
for 30 minutes by using a turbula mixer (Celmak Group
Table 1. Hot Pressing Production Parameters.
Sample

Pressure (MPa)

Temperature (℃)

Time (min.)

AlCuNiFeCr – 5 % TiC

1
2

Chemical Composition

35

900

4

AlCuNiFeCr – 10 % TiC
AlCuNiFeCr – 15 % TiC

3

The
producted
compsite
samples
were
characterized for hardness, SEM and EDS. Surface
of the samples were polished with 200, 400, 600,
800, 1000 and 1200 mesh wet sandpaper by using
grinding device (Metkon Forcimat, Turkey).
Hardness of the samples were measured in Brinell
hardness terms (HB10) by using a 2,5 mm diameter
tip with 62,5 kg of load. Surface of the samples were
etched by a special etcher which consists of 2 ml
HF + 3 ml HCI + 5 ml HNO3 + 190 ml H2O after
polishing and then microstructure investigations
were performed. 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.

3. Results and discussion
The SEM images of the AlCuNiFeCr-TiC
composites produced by the powder metallurgy
method (Figure 1) were taken and evaluations were
made according to the obtained images. When the
SEM images are examined, it is seen that TiC
particles are distributed homogeneously in the
interior of the sample containing AlCuNiFeCr-TiC.
Samples produced are non-cracked and partially
porous. As the addition of TiC increases, the pore
amount decreases and it is seen from SEM
photographs. The homogeneous dispersion may be
sufficient due to the sintering temperature [6].
Represents the TiC powders are uniformly
separated on the AlCuNiFeCr in the figure 1 [7].
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(a)

(b)

(c)

Figure 1. SEM images AlCuNiFeCr –TiC composites produced: (a) AlCuNiFeCr – 5 % TiC, (b) AlCuNiFeCr – 10
% TiC, and (c) AlCuNiFeCr – 15 % TiC
EDS analyzes of the samples produced are shown
in Figure 2. The EDS analysis given in Figure 2a
shows that the structure is AlCuNiFeCr – 5 % TiC.
The EDS analysis given in Figure 2b is the result of
EDS analysis of AlCuNiFeCr – 10 % TiC alloy and

supports the produced sample. Figure 2c is the
result of EDS analysis of the AlCuNiFeCr – 15 %
TiC composite and contains 7.88% C, 19.30% Al,
9.41% Ti, 18.14% Cr, 8.56% Fe, 18.02% Ni and
18.69% Cu in the structure.
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(a)

Element

(b)

(c)

Weight %

C

3.45

Al

24.16

Ti

0.12

Cr

19.10

Fe

15.77

Ni

19.67

Cu

17.73

Element

Weight %

C

6.84

Al

18.12

Ti

6.58

Cr

18.19

Fe

10.09

Ni

20.40

Cu

19.77

Element

Weight %

C

7.88

Al

19.30

Ti

9.41

Cr

18.14

Fe

8.56

Ni

18.02

Cu

18.69

Figure 2. EDS analysis of samples produced: (a) AlCuNiFeCr – 5 % TiC, (b) AlCuNiFeCr – 10 % TiC, and (c)
AlCuNiFeCr – 15 % TiC
Figure 3 shows hardness as a function of the TiC
content in the composites. Hardness values were
determined by taking the average of six different
measurements on each composite. Hardness of the
composites increased with increasing TiC content.
This may be explained by rule of mixture, applied to

composite
Materials
[8].
The
hardness
measurement values were 88 HB for AlCuNiFeCr –
5 % TiC, 89 HB for AlCuNiFeCr – 10 % TiC and 87
HB for AlCuNiFeCr – 15 % TiC. They are almost
identical in the hardness of composites by addition
of TiC.
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Figure 3. Hardness graph of produced samples.
Batraev, I. S. (2018). Synthesis of nickel
boride by thermal explosion in ball-milled
powder mixtures. Journal of materials
science, 53(19), 13592-13599.
[7] Amar, A., Li, J., Xiang, S., Liu, X., Zhou, Y.,
Le, G., ... & Li, Q. (2019). Additive
manufacturing
of
high-strength
CrMnFeCoNi-based High Entropy Alloys
with TiC addition. Intermetallics, 109, 162166.
[8] Kim, H. S. (2000). On the rule of mixtures
for the hardness of particle reinforced
composites. Materials
Science
and
Engineering: A, 289(1-2), 30-33.

4. Conclusions
The effects of TiC on the microstructure and
mechanical properties of composites fabricated by
hot pressing were investigated. The following
conclusions are made:


Microstructure observation demonstrates a
relative
homogenous
distribution
in
AlCuNiFeCr of TiC particulates.



TiC particles formed at the grain boundary
of AlCuNiFeCr, and were surrounded by
AlCuNiFeCr.



They are almost identical in the hardness
of composites by addition of TiC. The
highest hardness value was 89 HB,
obtained by adding 10% TiC.
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Abstract
In this study, AlCuNiFeCr-WC composite materials
were produced using powder metallurgy. The powder
mixture which consists of AlCuNiFeCr-WC was
produced by using the method of hot pressing
technique. In the AlCuNiFeCr-WC powder mixture and
WC were added at a rate of 5 %, 10 % and 15 %. In
order to produce and control to produce parameters
have been produced having automation systems type
of laboratory a hot pressing machine. Graphite molds
are used in production and sintering processes were
carried out in protective argon gas atmosphere.
Composites were produced via powder metallurgy, in
composition AlCuNiFeCr-WC, in sintering temperature
900 ℃ and under pressure 35 MPa and for 4 minutes.
In order to understand the microstructure and
mechanical properties of produced specimens their
hardness, SEM and EDS analysis have been
investigated. As a result, have been identified that
belong to AlCuNiFeCr- 15 % WC, samples of the great
features. Results showed that by increasing the amount
of WC, the mechanical properties of produced
specimens increased.
Keywords: Hot press, Sintering, Composite materials,
WC reinforced, Powder metallurgy.

1. Introduction
Alloy is a compound composed of at least two elements
provided that one of them is metal and is the greatest
contribution of metallurgy to humanity. Although the
definition of alloy is limited to metals, the power of the
idea of alloying is not limited to metals but also applies
to polymers and ceramics. The increasing need for
secondary properties as well as the basic properties of
materials has required a move beyond the traditional
path for the development of new materials. This has led
to the study of many successful multi-component
materials with a good balance of engineering
properties, such as nickel superalloys and corrosionresistant stainless steels. With increasing interest in
multi-component materials, the focus of the studies is
on high entropy alloys (HEA); is defined as solid
solution alloys containing more than five basic elements
having an equal or close proportion of atoms.
Definitions are also multiplied by the names of multielementary alloys, equimolar alloys, isotonic alloys,
displacement alloys, multi-component alloys. Many high
entropy alloys with promising properties such as high
strength, high abrasion and corrosion resistance are

being studied in order to meet the increasing needs
with the developing technology in aviation and nuclear
fields.
The traditional strategy for the development of
metallurgical alloys involves first the selection of the
main component on the basis of the desired property,
followed by the alloying with other auxiliary components
in meeting the secondary properties. This strategy has
led to the development of many successful alloys, such
as high-temperature Ni superalloys, forged Al alloys
and corrosion resistant stainless steels, which provide
the desired properties in a balancing manner under
operating conditions. However, this design concept also
limits the number of alloys that can be improved. In
order to overcome this limitation, Prof. In 2002, Yeh, Z.
and his team developed a new alloy system called
high-entropy alloy (HEA).
Along with high entropy alloys, composite materials are
of increasing interest. A composite material is a group
of materials produced to combine the properties of two
or more materials into a single material. After the
production of polymer matrix composites in 1960, the
relationship of composite materials with the industry
began, and following this development, composite
materials became engineering materials with wide
range of applications from automobile parts to aviation
and marine vehicles. High structural capability,
abrasion resistance and thermal and electrical
characteristics have paved the way for the use of metal
matrix composite materials in very important technology
fields. With the composite approach, the amounts of the
components in the composition are changed and
controlled improvements are made on the properties of
the materials.
In order to obtain high hardness and high strength
materials, the effect of composite materials obtained by
addition of SiC reinforcing compound in nanoscale to
the high entropy metal matrix of CoCrFeNi was
investigated in this study. The term high entropy alloy
(HEA) was first described and named by Yeh et al. [1].
Unlike conventional alloys, which consist of one or two
basic constituents, high entropy alloys contain more
than one major element in atomic percentages equal or
close to each other [1,2]. The concept of High Entropy
Alloy, which emerged from new research and
development studies on metallurgy, materials science
and alloying, paved the way for the development of
alloys which cannot be obtained with the traditional
alloying approach based on one or two main metals.
[3].
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The different compositions of high entropy alloys, the
different microstructures exhibited and the striking
properties of these new types of alloys are functional,
which have attracted worldwide attention and increased
the number of studies carried out on these alloys [4].
High entropy alloys have a wide range of applications
today with high thermal and chemical stability, creep
resistance, excellent corrosion and abrasion resistance,
high hardness and magnetic properties [5].
In this study, AlCuNiFeCr-WC alloys were prepared by
adding WC into AlCuNiFeCr matrix in different ratios by
using the method of hot pressing technique (powder
metallurgy). The microstructure and hardness
properties of these composites were investigated.

2. Experimental studies
In the starting matrix powders, Al, Cu, Ni, Fe, Cr ve WC
an average particle size 44 μm were used. The matrix

in produced segments that was sintered by hot
pressing process. Powder mixtures were weighed by
using precision scales and mixing process was applied
for 30 minutes by using a turbula mixer (Celmak Group
7T, Turkey). PEG 400 (Polyethylene Glycol) at a rate of
1,5 wt% was added in the powder mixture in order to
reduce friction forces during hot pressing and to provide
a homogenized mixture. Previously, powders were
weighed 20 grams, and then AlCuNiFeCr-WC were
produced with a pressure of 300 MPa by using doubleeffect hydraulic press (Dim-Net WP-45SA, Korea). After
that, AlCuNiFeCr-WC were placed within graphite dies
and hot pressed under vacuum atmosphere by a PLC
controlled direct hot pressing machine (Zhengzhou
Golden Highway, SMVB 80, China). Following that
production process was completed by applying a
sintering to the samples in a furnace (Prothem, PLF
120/27, Turkey) under argon atmosphere at 900 ℃ and
under pressure 35 MPa and for 4 minutes. Composite
parameters of production were given in the Table 1.

Table 1. Hot Pressing Production Parameters.
Sample

Pressure (MPa)

Temperature (℃)

Time (min.)

AlCuNiFeCr – 5 % WC

1
2

Chemical Composition

35

900

4

AlCuNiFeCr – 10 % WC
AlCuNiFeCr – 15 % WC

3

The
produced
composite
samples
were
characterized for hardness, SEM and EDS. Surface
of the samples were polished with 200, 400, 600,
800, 1000 and 1200 mesh wet sandpaper by using
grinding device (Metkon Forcimat, Turkey).
Hardness of the samples were measured in Brinell
hardness terms (HB10) by using a 2,5 mm diameter
tip with 62,5 kg of load. Surface of the samples were
etched by a special etcher which consists of 2 ml
HF + 3 ml HCI + 5 ml HNO3 + 190 ml H2O after
polishing and then microstructure investigations
were performed. 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.

3. Results and discussion
The SEM images of the AlCuNiFeCr-WC
composites produced by the powder metallurgy
method (Figure 1) were taken and evaluations were
made according to the obtained images. When the
SEM images are examined, it is seen that WC
particles are distributed homogeneously in the
interior of the sample containing AlCuNiFeCr-WC.
Samples produced are non-cracked and partially
porous. As the addition of WC increases, the pore
amount decreases and it is seen from SEM
photographs. The homogeneous dispersion may be
sufficient due to the sintering temperature [6]. WC
grain growth can be considerable inhibited by the
multi-element alloy [7].
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(a)

(b)
WC
WC

AlCuNiFeCr

AlCuNiFeCr

(c)

AlCuNiFeCr
WC

Figure 1. SEM images AlCuNiFeCr –WC composites produced: (a) AlCuNiFeCr – 5 % WC, (b) AlCuNiFeCr – 10
% WC, and (c) AlCuNiFeCr – 15 % WC.
EDS analyzes of the samples produced are shown
in Figure 2. The EDS analysis given in Figure 2a
shows that the structure is AlCuNiFeCr – 5 % WC.
The EDS analysis given in Figure 2b is the result of
EDS analysis of AlCuNiFeCr – 10 % WC alloy and

supports the produced sample. Figure 2c is the
result of EDS analysis of the AlCuNiFeCr – 15 %
WC composite and contains 6.32% C, 15.93% Al,
14.37% W, 15.57% Cr, 5.04% Fe, 21.22% Ni and
21.54% Cu in the structure.
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(a)

(b)

(c)

Element

Weight %

C
Al
W
Cr
Fe
Ni
Cu

10.25
14.20
6.77
26.37
5.89
22.65
13.38

Element

Weight %

C
Al
W
Cr
Fe
Ni
Cu

13.91
19.63
2.95
11.37
9.54
15.49
27.12

Element

Weight %

C
Al
W
Cr
Fe
Ni
Cu

6.32
15.93
14.37
15.57
5.04
21.22
21.54

Figure 2. EDS analysis of samples produced: (a) AlCuNiFeCr – 5 % WC, (b) AlCuNiFeCr – 10 % WC, and (c)
AlCuNiFeCr – 15 % WC
The hardness of the composites gradually increases
with the increase of WC content from 91 HB to 94
HB. The strengthening mechanism is probably
attributed to the hard WC particle and the
precipitation of Cr/C-rich carbides [9]. The hardness
measurement values were 91 HB for AlCuNiFeCr –
5 % WC, 93 HB for AlCuNiFeCr – 10 % WC and 94

Figure 3 shows hardness as a function of the WC
content in the composites. Hardness values were
determined by taking the average of six different
measurements on each composite. Hardness of the
composites increased with increasing WC content.
This may be explained by rule of mixture, applied to
composite Materials [8].
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HB for AlCuNiFeCr – 15 % WC. They are almost
identical in the hardness of composites by addition

of WC.

Figure 3. Hardness graph of produced samples.

4. Conclusions
[5]

The effects of WC on the microstructure and
mechanical properties of composites fabricated by
hot pressing were investigated. The following
conclusions are made:


Microstructure observation demonstrates a
relative
homogenous
distribution
in
AlCuNiFeCr of WC particulates.



WC particles formed at the grain boundary
of AlCuNiFeCr, and were surrounded by
AlCuNiFeCr.



They are almost identical in the hardness
of composites by addition of WC. The
highest hardness value was 94 HB,
obtained by adding 15% WC.

[6]

[7]

[8]

[9]
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DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ(VAV) KLİMA SANTRALİNİN FARKLI HAVA
DEBİLERİNDE DENEYSEL İNCELENMESİ
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Klima santralleri son yıllarda, insanların kapalı
mekânlarda konfor şartlarının sağlanmasında önemli bir
cihaz olarak yer almaktadır. Bu nedenle kapalı
mekânlarda ortam havasının şartlandırılmasında yaygın
olarak klima cihazları kullanılmaktadır. Fakat bu
cihazların tükettikleri elektrik enerjisi miktarı bir hayli
fazla
olduğunda
herkes
tarafından
tercih
edilmemektedir. Bundan dolayı bu cihazların üretilme
aşamasında elektrik tüketimi miktarı daha az olan klima
cihazları tercih edilmektedir. Bu çalışmada klima
santrallerinde elektrik enerjisi tüketimini azaltan
Değişken Hava Debili (VAV) cihaz klima santraline
bağlanarak deneylerin yapılması sağlanmıştır. Deneyler
esnasında farklı hava debileri ayarlanarak dersliğin
ihtiyacı olan taze hava ortama gönderilerek enerji
tasarrufu yapılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle Klima
santralinde, PLC kontrolü yardımıyla dersliğe farklı
günlerde önce 2000 m3/h taze hava, sonra 4000 m3/h
taze hava ve son olarak 6000 m3/h taze hava
gönderilerek deneyler yapılmıştır. Yapılan deneyler
sonucunda derslikte 4000 m3/h taze hava gönderildiği
durumda daha az enerji tüketildiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Klima Santrali, Değişken Hava Debisi,
Taze Hava

Abstract
In recent years, air handling units have been an
important device in providing comfort conditions for
people indoors. For this reason, air conditioners are
widely used in indoor air conditioning. However, these
devices are not preferred by everyone when the
amount of electrical energy they consume is quite high.
Therefore, air conditioners having less electricity
consumption are preferred in the production stage of
these devices. In this study, Variable Air Flow (VAV)
device which reduces electrical energy consumption in
air handling units is connected to air handling unit and
experiments are provided. During the experiments,
different air flow rates were adjusted and fresh air
required by the classroom was sent to the environment
to save energy. For this reason, the experiments were
3
carried out by using 2000 m /h fresh air, then 4000
3
m /h fresh air and finally 6000 m3/h fresh air in the air
handling unit with PLC control. As a result of the
experiments, it is seen that less energy is consumed
when 4000 m3/h fresh air is sent in the classroom..

1. Giriş
İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü (%80-%90)
evler, okullar, ofis binaları ve alış veriş merkezi gibi
kapalı mekânlarda geçirmektedirler[1,2]. Bundan dolayı
kapalı ortamdaki hava kalitesi değerleri, dış ortam hava
kalitesi değerlerine kıyasla daha az olduğu
bilinmektedir[3,4). Kapalı ortamdaki konfor şartları kişi
sayısıyla ve ortamda bulunan cihazların kullanımı ile
doğru orantılı olarak zamanla azalmaktadır. Bu nedenle
günümüzde kapalı ortamların konfor şartlarını
sağlamak için klima cihazları kullanılmaktadır.
Klima santralleri ve ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme (HVAC) sağlayan sistemler, binaların
toplam enerji kullanımının % 40'a varan kısmını
sağladığı bilinmektedir[5]. Günümüzde Ülkemizde ve
dünya da nüfus oranları artış göstermesinden dolayı
enerji tüketimlerinin arması beklenmektedir. Bu
nedenden dolayı klima sistemleri üreticileri, termal
konfordan ve iç mekan hava kalitesinden (IAQ) ödün
vermeden enerji kullanımını azaltmak için yeni arayışlar
içinde olmaktadırlar[6-8]. Bu arayışlar içerisinde mevcut
sistemlerin yenilenmesi ve yönetimi, gelişmiş kontrol
stratejileri geliştirilmesi ve alternatif sistemlerinin
tasarlanması yer almaktadır. Son zamanlarda, enerji
sistemi değerlendirmesi ve yaşam döngüsü açısından
optimizasyon [9,10] da büyük ilgi görmüştür. Özellikle
klima santrallerine alternatif olarak son zamanlarda
VRF sistemleri kullanılmaya başlamıştır. VRF
sistemleri; montaj, bakım ve devreye alma işlemlerinde
diğer klima santralleri ve HVAC sistemlerine göre
avantajlara sahiptir. VRF sistemlerindeki iç ünitelerin
yerinde montaj yapılması nedeniyle kanal kayıpları
azaltılabilir[11]. Bununla birlikte klima santrallerinde ısı
geri kazanımlı cihazlar ve karışım damperi kullanılarak
enerjinin bir kısmı egzoz havasından karışım havası ile
sisteme kazandırılabilir. Ayrıca kişi sayısına göre
sistem çalıştırıldığında enerji tüketiminde azalma
sağlanabilir.
Klima santralleri, HVAC, VRF, v.b gibi ısıtma, soğutma
ve iklimlendirme cihazlarına VAV kutusu bağlandığında
iç hava kalitesindeki yeterli miktardaki temiz havanın
tedarik edilmesini sağlayabilir. Aynı zamanda akıllı
(optimum) sistemler kullanarak VAV cihazlarının
çalıştırılması iç hava kalitesinden ve konfor şartlarından
ödün vermeden enerji tüketimini azaltılabilmektedir.
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Özellikle PLC kontrolü ile çalışan klima santralleri son
yıllarda yaygın olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte
klima santrallerinin merkezi soğutma, havalandırma ile
hava akışı ve dağıtımının sağlanması ve VAV cihazı
kullanarak enerji tüketiminin azaltılması, uygun PLC
kontrolü
kullanılarak
sistem
performanslarının
iyileştirilmesini gerçekleştirilebilir[12-16].
.

2. Metaryel ve Metod
Klima santralleri belirli standartlara göre uygulanması
gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndaki belirlenen
büyük bir dersliğe, ısı geri kazanımlı klima santrali EN (
European Norm ) tarafından geliştirilmiş olan EN 14511
standartına göre bağlanmıştır. Dersliğin ısıtma,
soğutma ve havalandırılmasını sağlayan klima
santralinin kapasitesi yapılan hesaplamalar sonucunda
6000 m3/h’lik bir sistem kurulmuştur. Klima santrali
%100 taze havalı ve karışım havalı çalışmaktadır.
klima santralinde aynı zamanda ısı geri kazanım ünitesi
ve değişken hava debili (VAV) cihazı bulunmaktadır.
Aynı zamanda klima santrali üzerinde deney verilerini
almak için; sıcaklık- nem ölçer, fark basınç sensörü,
CO2 sensörü, VAV cihazları ve damper motorları
bağlanmıştır.

çıkış bağıl nemi, B5. Derslik egzoz havası bağıl nem
B6.Derslik havası bağıl nem, H1. Hava kalitesi sensörü
P1. Üfleme havası fark basınç sensörü, P2. Dönüş
havası fark basınç sensörü.
2.1. Metod
Klima santrali çalıştırıldığında; dersliğin sıcaklığı 22°C
olarak ayarlanmıştır. Deneyler farklı hava debilerinde
sınıfta 15 öğrenci varken yapılmıştır. Klima santralinden
veriler her 5 dakikada bir 150 dakika süresince
bilgisayar üzerinden alınmıştır. Klima santrali ile farklı
günlerde sisteme bağlı potansiyometre yardımıyla VAV
cihazı önce 2000m3/h, sonra 4000m3/h ve son olarak
6000m3/h olarak çalıştırılmıştır. VAV cihazının dersliğe
göndereceği hava debisinin doğruluğu ise anemometre
yardımıyla test edilmiştir. Testler TS ISO 5221
standardında belirtilen dikdörtgen en kesitler yöntemi ile
kanaldan farklı noktalardan anemometre yardımıyla
hava hızı ölçülerek yapılmıştır. Yapılan ölçümler
sonucunda istenilen hava debilerine ulaşıldığı
görülmüştür. Bununla birlikte klima santralinde, farklı
hava debilerinde ortam şartlarındaki sıcaklık değişimleri
ve harcadıkları enerji tüketimleri izlenmiştir.

3. Bulgular ve Tartışmalar
Grafik 1.’de derslik 2000 m3/h hava debisinde
çalıştırılmıştır. Deneyler esnasında dersliğin istenilen
konfor şartlarına 22ºC’ye yaklaşık 1 saat içinde geldiği
görülmektedir. Derslik konfor şartlarına ulaştıktan sonra
klima santralinde bulunan karışım damperi devreye
girerek taze hava belli oranlarda karıştırılarak sistemin
daha az çalıştırılması sağlanmıştır.
.

Resim 1. a ) Klima santrali “AHU”, b ) Derslik
Klima santralinde kullanılan otomasyon sisteminin
senaryosu Şekil.2 de gösterilmiştir.

Grafik 1. Dersliğin 2000 m3/h hava debisinde sıcaklık
değişim grafiği
Grafik 2.’de derslik 4000 m3/h hava debisinde
çalıştırılmıştır. Klima santrali konfor şartlarına ulaştıktan
sonra karışım damperinin 2000 m3/h hava debisinde
çalışan klima santralinden daha fazla devreye girdiği
Şekil 1. Klima Santrali Otomasyon Şeması. T1. Temiz görülmektedir. Dersliğin sıcaklığı genel olarak sistem
hava giriş sıcaklığı, T2. Isı geri kazanım giriş sıcaklığı, rejime ulaştıktan sonra 22ºC’ de tutulduğu grafikte
T3. Egzoz havası çıkış sıcaklığı, T4. Isı geri kazanım görülmektedir.
üfleme çıkış sıcaklığı, T5. Derslik egzoz hava sıcaklığı,
T6. Derslik havası sıcaklığı, B1. Temiz hava girişi bağıl
nemi, B2. Isı geri kazanım girişi bağıl nem, B3. Egzoz
havası çıkışına bağıl nem, B4. Isı geri kazanım üfleme
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m3/h hava debisinde çalıştırıldığında ise 16,7 kW/h
enerji tükettiği görülmektedir.

7. Sonuç
Yapılan çalışmada klima santrali farklı hava debilerinde
çalıştırılmıştır.
Öncelikle Klima santrali VAV ayarlanarak 2000 m3/h
hava debisinde çalıştırılmıştır. Sistem devrede olduğu
süreçte istenilen konfor şartlarına diğer hava debilerine
oranla daha geç sürede ulaştığı görülmüştür. Fakat
sistem zorlanmadan çalıştığı için ve klima santralinde
Grafik 2. Dersliğin 4000 m3/h hava debisinde sıcaklık bulunan karışım damperi daha az devreye girdiği için
santralin harcadığı enerji tüketim miktarı diğer iki hava
değişim grafiği
debisinde santralin tükettiği enerji miktarından fazla
Grafik 3.’de derslik 6000 m3/h hava debisinde olduğu görülmüştür.
çalıştırılmıştır. Klima santrali diğer çalıştırılan hava
3
debilerine göre daha kısa sürede rejime ulaşmıştır. Sistem 4000 m /h hava debisinde çalıştığında ise
3
3
Klima santrali 2000 m /h ve 4000 m /h hava debilerinde konfor şartlarına ve istenilen iç hava kalitesi değerine
3
çalıştığında yaklaşık 1 saat içerisinde konfor şartlarına 2000 m /h hava debisinde çalıştığı süreden önce
3
3
hava
ulaşırken, 6000 m /h hava debisinde 35 dakikada ulaşmıştır. Fakat karışım damperi 2000 m /h
debisinde çalışan klima santralinden daha fazla
konfor şartlarına ulaştığı görülmüştür.
devreye girmiştir. Bundan dolayı klima santralinin enerji
tüketim miktarı 2000 m3/h hava debisinde çalışan
sistemden daha az olmuştur.
Sistem son olarak 6000 m3/h hava debisinde çalıştığı
sürede istenilen konfor şartlarına diğer sistemlere göre
daha kısa sürede ulaşmıştır. Fakat sistem çalıştığı süre
zarfı içerisinde daha fazla %100 taze hava destekli
çalıştığı için sistemin tükettiği enerji miktarı diğer
çalışma debilerinden fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Klima santralleri, VRF, HVAC, v.b gibi ısıtma soğutma
ve iklimlendirme cihazları değişken hava debili
cihazlarla desteklendiği takdirde istenilen konfor
şartlarına göre hava debisi şartlandıracak alanlara
gönderilebilir. Bu durumda sistemin gereksiz yere
3
Grafik 3. Dersliğin 6000 m /h hava debisinde sıcaklık
çalışmasının önüne geçilerek enerji tüketim miktarının
değişim grafiği
düşürülmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca sistemdeki kişi
sayıları dikkate alınarak gerekli hava debileri sisteme
gönderildiğinde sistemdeki mekanik cihazların daha
verimli çalışması sağlanarak Klima santralinin aşırı
zorlanmasının önüne geçilmiş olur ve klima santralinde
kullanılan cihazların kullanım süreleri artırılabilir.
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Grafik 4. Klima santrali farklı hava debilerinde enerji
tüketim miktarı
Klima santrali farklı hava debilerinde çalıştığında
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Abstract
In this study, in the range of 0.2% to 0.5% Nd elements
were added to AZ31 alloys produced by low pressure
die casting method. Hot rolling process was applied to
these produced alloys at 400 °C with 4,7 m/min and 10
m/min rolling speeds at 30% deformation rate per pass.
Micro arc oxidation (MAO) were applied to produced
alloys. The wear resistance of samples extracted from
sheets that have included different surface morphology
after various Nd adding were investigated at dry
condition according to ASTM G-133 of standard test
method for linearly reciprocating ball-on-flat sliding
wear. The effect of MAO coating and Nd addition on
wear resistance of investigated alloys was studied
sistemically on the base of microstructure analysis.

350°C in low 2-3 atm pressure under protection
CO2+1vol% SF6 mixed gas. Chemical compositions of
alloys were determined by X-ray fluorescence (XRFMachine: Rigaku ZSX Primus II) and were listed in
Table 1. The homogenization treatment was conducted
at 400°C for 24 hours. Rolling billets with the size of
12x36x60 mm have machined from ingots. The billets
were preheated at 450°C for 30 min before rolling and
were heated for 5 min between all passes. The
temperature of the samples was measured with infrared
thermometer through rolling. The rollers were neither
heated nor lubricated. Rolling parameters are following;
deformation rate per pass is 30% and speed of rolling
are 4.7m/min and 10 m/min.
Table 1. Chemical Composition of Materials

Keywords: AZ31, Nd, Wear, Hot rolling, MAO.

Alloys

Al

Zn

Mn

Nd

Mg

1. Introduction

AZ31-%0,2Nd

2,91

0,97

0,10

0,19

Bal.

AZ31-%0,5Nd

2,93

1,03

0,12

0,40

Bal.

Magnesium alloys have attracted a lot of interest from
producer of light materials due to their excellent low
density, superior specific strength and moderate
corrosion resistance [1]. However, the tribological
properties of Mg alloys still is under poor conditions that
limits the application areas of their [2]. To enhance the
wear resistance of Mg alloys, many attempts such as
alloying, ion implantation and laser direct melting
employed by researches. However, micro arc oxidation
(MAO) is an alternative method to develop the
corrosion and wear properties of Mg alloys [3]. The
formed ceramic coating on the surface of metal
develops the surface properties effectively where the
wear loss is less than uncoated sample [4]. moreover,
rare earth metals like yttrium and lanthanum were
utilized to augment the tribological properties of Mg
alloys at dry and corrosive conditions [ 5 and 6].
Further, to improve the high temperature mechanical
properties or corrosive resistance, the Nd can be used
as an alloying element which introduces secondary
phases such as Al11Nd3 are stable at high temperature
[7]. On the other hand, how the effect of different Nd
amount on dry wear properties of AZ31 Mg sheet alloys
is still unclear. This study contains the dry wear test of
0.2% and 0.5% (%wt) Nd added AZ31 Mg sheets
deformed at two different rolling speeds with 30%
deformation rate per pass following MAO process was
applied.

2. Experimental Studies
Experimental materials were prepared in an electric
resistance furnace under protection of Ar gas. Pure Mg,
Al and Zn metals and Mg-30wt%Ca and Mg-10wt%Mn
master alloys were melted at 775°C. The melted alloys
were injected into the steel mold with a temperature of

The microstructures of the alloys were observed by
light optical microscopy (LOM-Machine: Nikon Eclipse
MA200 with Clemex software), scanning electron
microscopy (SEM- Machine: Carl Zeiss Ultra Plus
Gemini Fesem) equipped with and energy dispersive
spectroscopy (EDS) and X-Ray Diffraction (XRDMachine: RIGAKU Ultima IV). The samples of LOM and
SEM analysis were grinding with abrasive SiC paper
and polished with 1µm diamond suspension solution
and then were etched in an aqueous solution of 70 ml
ethanol, 5 ml acetic acid, 5 g picric acid and 10 ml
deionized water for 10-20 s. The average grain size
was measured by using the standard linear-intercept
method for LOM images. Micro arc oxidation was
applied on samples of rolled AZ31 Mg alloys listed in
Table 1 with dimensions of 25mm*25mm*12mm. The
surface of all the samples were ground using silicon
carbide papers # 600 up to # 1200 to certain uniform
surface roughness and subsequently cleaned
ultrasonically with acetone and rinsed with distilled
water to eschew any surface contamination prior to the
MAO coating process. A hole of 2 mm diameter was
made on the corner of the samples and a thin
aluminium rod was utilized to hold the sample and to
ensure proper electrical contact. The electrolytic
solution was prepared by adding 4g/L of sodium silicate
(Na2SiO3), 1g/L of potassium hydroxide (KOH) and
3g/L of disodium hydrogen phosphate (Na2 HPO4) to 4
L of distilled water. The AZ31 Mg alloy samples
prepared for MAO treatment were connected to the
positive terminal of the power source (anode), whereas
the negative terminal was connected to the stainlesssteel bath containing electrolyte solution (cathode).
During the MAO process, the electrolyte solution was
stirred constantly by a magnetic stirrer to ensure proper
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dissipation of heat from the electrolyte. Also, to
maintain the temperature constant, the complete
electrolyte setup was enclosed in a customized bath
through which cold water was circulated by an external
chiller. An indigenously designed pulsed DC power
supply was employed for MAO treatment, which can
deliver voltage up to 800 V and current upto20A. With
experimental trials, the parameters were decided under
constant current and voltage mode at current density of
85 mA/cm2, frequency of 250 Hz and duty cycle of
10%. A constant voltage regime at a positive voltage
550 and a negative voltage of 100 V. MAO treatment
was performed on the specimens for time duration of 5
minutes. The surface roughness, Ra, of the rolling Fig.2. Surface roughness of alloys
direction on samples was measured using surface
profilometer (Mitutoya- SVC3200S4 model machine)
according to ISO 1997 and the measured line was 3.3. MAO Coating
about 0.08mm and three repetitions were conducted for
an average value.
SEM images were obtained from surface areas of
alloys after MAO process illustrate the holes, cracks
and islands (see Fig. 3.). The difference of rolling speed
3. Experimental Studies
changes the size of holes as seen Fig.3 where
diameter size is larger of rolled samples at 4,7m/min,
3.1. Microstructure
whereas samples of rolled at 10m/min have finer size
holes. The islands of samples 10m/min have less holes
The LOM images of investigated alloys were showed at than 4,7m/min. furthermore, the formation of cracks
Fig. 1. As seen Fig.1, both alloys include equiaxed more observed at 0,2 Nd added alloys.
grains however size of some of them is larger of
samples deformed at 4,7m/min rolling speed than 10
m/min. Further, the DRXs is a dominant mechanism of
rolled samples at 10m/min speed. The CDRXs was just
formed at 0,2Nd alloy deformed at 10 m/min speed.
However, the shear band was introduced on 0,5Nd
added alloy that deformed at 4,7 m/min.

Fig.3. SEM images of MAO coated a) 4.7m/min, b) 10
m/min of AZ31-0,2Nd and c) 4.7 m/min and d) 10
m/min of AZ31-0,5Nd.

3.4. Wear Test
Fig.1. LOM images a) 4.7m/min, b) 10 m/min of AZ31- The wear test results of 0,2 Nd added alloys for
0,2Nd and c) 4.7 m/min and d) 10 m/min of AZ31-0,5Nd deformed at different rolling speeds were showed at
Fig. 5. As seen this Fig.5, the metal loss of 4,7m/min
3.2. Surface Roughness
alloy occurred excessively more than 10 m/min.
As presented this Fig.3 the surface roughness is higher
for 0,2 Nd added alloys than 0,5 Nd ones (See Fig. 3).
However, high speed of rolling increased the Ra values
of both alloys.
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Fig. 4. Wear test result of 0,2 Nd added alloys.
The wear test results of 0,5 Nd added alloys for
deformed at different rolling speeds were showed at
Fig. 5. As seen this Fig.5, the metal loss of 4,7m/min
alloy occurred excessively more than 10 m/min at lower
loads. However, the 5N load changed the metal loss
amount to increased values for 10 m/min speed rolled
sample.

Fig. 7. Wear test result of alloys deformed at
10m/min rolling speed.
4. Conclusions
The result of this study was sequenced as following;
1.

2.

Fig. 5. Wear test result of 0,5 Nd added alloys

The rolling speeds effect the surface
properties of MAO applied Mg alloys as
regards surface roughness that have higher
values at higher speeds. Similarly, alloying
amount of Nd prone change surface
roughness to higher values when the amount
is higher.
Wear rate is proportional to surface roughness
for 0,2 Nd alloy which have more metal loss
when it’s Ra values is higher. However, this
situation is correct to lower loads for 0,5Nd.
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The wear test results of 0,2 Nd and 0,5 Nd added alloys
for deformed at 4,7m/min rolling speed were showed at
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Abstract
were injected into the steel mold with a temperature of
350°C in low 2-3 atm pressure under protection
CO2+1vol% SF6 mixed gas. Chemical compositions of
alloys were determined by X-ray fluorescence (XRFMachine: Rigaku ZSX Primus II) and were listed in
Table 1. The homogenization treatment was conducted
at 400°C for 24 hours. Rolling billets with the size of
12x36x60 mm have machined from ingots. The billets
were preheated at 450°C for 30 min before rolling and
were heated for 5 min between all passes. The
temperature of the samples was measured with infrared
thermometer through rolling. The rollers were neither
heated nor lubricated. Applied rolling schedules were
given in Table 2.

In this study, in the range of 0.2% to 1.0% Ce elements
were added to AZ31-1Ca alloys produced by low
pressure die casting method. Hot rolling process was
applied to these produced alloys at 400 °C with 1.5
m/min rolling speed at 15% deformation rate per pass.
The corrosion resistance of samples extracted from
sheets that have included different twins fraction after
various Ce adding were investigated at 3.5% NaCl
solution for 72 hours according to ASTM G31 of
Standard Practice for Laboratory Immersion Corrosion
Testing of Metals. The effect of secondary phases,
grain size and twins on immersion corrosion resistance
of investigated alloys was studied systemically on the
Table 1. Chemical Composition of Materials
base of microstructure analysis.
Keywords: AZ31, Ca, Ce, Hot rolling, immersion
corrosion.

Alloys

Al

Zn

Mn

Ca

AZ31-%1Ca

2.69

0.92

0.14

0.80

1. Introduction

AZ31-%1Ca0,2%Ce

3

1.08

0.16

1.18

0.18

Bal.

Mg alloys have many advantages such as low density,
high specific strength and excellent damping capability
for structural applications of automotive and space
industry. However, the using of Mg alloys was limited
by their poor corrosion properties especially that is
more correct sheet alloys including many deformation
mechanism such as twinning, shear bands and particle
stimulated crystallization (PSN) during rolling process
due to corrosion resistance can be changed with based
on microstructure properties [1-4]. Moreover, the
corrosive environment behaviour of AZ31 Mg alloys is
known as poorly due to their lower aluminium content
[4]. However, Ca and Ce were utilized to enhance the
corrosive properties of Mg alloys containing new
secondary phases in matrix or on grain boundaries [5].
Further, the microstructure of rolled Mg alloys forms
during rolling process according to rolling speed, strain
rate and deformation rate per pass. Some studies
about rolling speed on microstructure shows that the
twins more occupy than dynamic recrystallized grains
at low rolling speeds [6-7]. The twins that can make a
role to provide higher mechanical properties of Mg
alloys providing grain boundary strength [1]. However,
the effect of Ca on twins fraction and formation of
secondary phases during rolling at low rolling speeds is
still under unclear. This study is aimed to research
microstructure of Ca added AZ31 that hot rolled at 1.5
m/min speed at 400°C.

AZ31-%1Ca0,5%Ce

2.99

0.90

0.24

0.96

0.43

Bal.

AZ31-%1Ca1,0%Ce

2.82

1.11

0.35

1.02

1.05

Bal.

2. Experimental Studies

Ce

Mg
Bal.

The microstructures of the alloys were observed by
light optical microscopy (LOM-Machine: Nikon Eclipse
MA200 with Clemex software), scanning electron
microscopy (SEM- Machine: Carl Zeiss Ultra Plus
Gemini Fesem) equipped with and energy dispersive
spectroscopy (EDS) and X-Ray Diffraction (XRDMachine: RIGAKU Ultima IV). The samples of LOM and
SEM analysis were grinding with abrasive SiC paper
and polished with 1µm diamond suspension solution
and then were etched in an aqueous solution of 70 ml
ethanol, 5 ml acetic acid, 5 g picric acid and 10 ml
deionized water for 10-20 s. The average grain size
was measured by using the standard linear-intercept
method for LOM images. Immersion tests were applied
with 3.5% NaCl solution at room temperature.
Corrosion products were removed using 180 g l-1 CrO3
for 1 minute in ultrasonic cleaning machine and dried
by ethonal before mass loss measure. Morphology of
the alloys was examined by SEM after immersion test.
The surface roughness, Ra, of the rolling direction on
samples was measured using surface profilometer
(Mitutoya- SVC3200S4 model machine) according to
ISO 1997 and the measured line was about 0.08mm
and three repetitions were conducted for an average
value.

Experimental materials were prepared in an electric
resistance furnace under protection of Ar gas. Pure Mg,
Al and Zn metals and Mg-30wt%Ca and Mg-10wt%Mn
master alloys were melted at 775°C. The melted alloys
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3. Experimental Studies
3.2. Twins Fraction
3.1. Microstructure
The LOM images of investigated alloys were showed at
Fig. 1. In addition, the average grain size of alloys was
illustrated at Fig.4. As seen Fig.1, grains are almost
similar when the amount of Ce in the range of 0,2% to
0,5% although, the more Ce than %0,5 increased the
size of grains (See Fig.4).

As presented this Fig.3 twins more occurred when the
amount of Ce is 0,2%, however the more Ce addition
limited the twins formation on microstructure. Further,
twins fraction is obtained by addition of 1.0%Ce as a
minimum amount (See Fig. 3).

0,300

0,250

Twin Fraction %

0,200

0,150

Fig.3. Twins Fraction of samples
3.3. Average Grain Size

Average Grain Size , µm

Fig.1. LOM images of sample a) AZ31-1Ca, b) AZ31- Average grain size of samples was presented at Fig.4. As
1Ca-0.2Ce, c) AZ31-1Ca-0.5Ce and d) AZ31-1Ca- seen Fig.4, Ce addition does not make an important
1.0Ce
difference on size of grains when it is in the range of 0.2% to
0.5%. However, as Ce is 1.0%, the average size of grains is
The SEM images of investigated alloys were showed at the biggest [8].
Fig.2. The secondary phases distribution was similar for
all samples as seen Fig.2. Same of them are inside of
grains and the others on the grain boundaries.
30,0
However, the size of the secondary phases was
different. AZ31-1Ca alloy includes finer secondary
phases which mostly distributed separately on the grain
25,0
boundaries partially inside of grains. However, when
the 0.2%Ce is added to AZ31-1Ca alloy, the secondary
20,0
phases clearly are becoming larger and majority of
them located on grain boundaries. Moreover, as the
15,0
amount of Ce is 0.5%, same secondary phases that
formed finer and placed inside of grains. On the other
hand, many of the secondary phases dissolved in Fig.4. Average
10,0 grain size of samples.
matrix when the amount of Ce is 1.0%.

3.4. Immersion Corrosion Test
The immersion test results of studied materials were
showed at Fig. 5. As seen this Fig.5, the metal loss of AZ311Ca-1Ce alloy occurred excessively. However, the lowest
metal loss was observed at AZ31-1Ca-0,5Ce alloy.

Fig.2 SEM images of sample a) AZ31-1Ca, b) AZ311Ca-0.2Ce, c) AZ31-1Ca-0.5Ce and d) AZ31-1Ca1.0Ce
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1.

2.

The average grain size is more dominant to
determine of corrosion resistance than twins
fraction.
The distribution and size of secondary phases
effect the corrosion resistance effectively
where the larger and located on grain
boundaries are desirable properties to obtain
stronger corrosion resistance.
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3.5. After Immersion Corrosion Test
Fig. 6 illustrates the SEM images of 0.2%Ce and
0.5%Ce added alloys after immersion test in 3.5% NaCl
solution for 72 hours. As seen this Fig.6, corroded
section of samples mostly occurred on matrix material.
However, the secondary phases resist the corrosion
and protect their stable condition. The main and
important difference of secondary phases of 0.2%Ce
and 0.5%Ce is the location and size of them. 0.2%Ce
added alloy have bigger sized secondary phases and
they are accumulated on grain boundaries. However,
0.5%Ce added alloy includes finer ones and they
mostly distributed inside of grains [9].
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Fig.6. SEM images a) AZ31-1Ca-0.2Ce and b) AZ311Ca-0.5Ce after immersion corrosion test

4. Conclusions
The result of this study was sequenced as following;
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Abstract
studies (1-3). Different studies have been made
In this study, the wear behavior of metal matrix on bronze and cast iron which are the subject of
composite materials produced at different mixing this study. While there are many uses of cast iron
ratios were investigated. In the production of used as reinforcement material, bronze materials
composite materials, the reinforcement material are mostly used as bearing material in machine
GGG40 was added to CuSn10 in waste state by elements (4-10). Bronze materials are widely
adding 10-20-30-40%. After the production of used due to their thermal conductivity, elasticity,
composite materials, block on disc abrasion tests corrosion resistance, abrasion resistance and
were carried out based on ASTM (G77-05) electrical conductivity advantages (8-10). After the
standard.

After

the

abrasion

tests,

surface abrasion tests of composite materials, surface

roughness, weight loss and friction coefficient roughness changes, instantaneous measured
changes of composite materials were determined friction coefficient changes and weight loss due to
and the effect of reinforcement material GGG40 wear were determined. As a result of the data
obtained, the effect of the amount of reinforcing

was investigated.

material on the wear behavior of the composite
Keywords: Recycle, waste metals, composites, wear, materials was investigated.
bronze

1.Introduction
Recycling of waste metals is very important for a
sustainable world. Due to the limited natural
resources and the continuous increase of the 2. Materials and Methods
world's population, studies on recycling of waste
metals are increasing. These studies generally In this study, CuSn10 was used as the matrix
focus

on

materials

such

as

aluminum, material

and

GGG40

was

used

as

the

magnesium, copper, bronze and brass as they reinforcement material. The production of the
are widely used (1). In addition, mechanical composite materials

was

carried out at a

properties of materials obtained from waste temperature of 450 C and a pressure of 820 MPa
metals were generally investigated in these
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and the reinforcement material was added in 4 Friction
different mixing ratios.

coefficient

changes

were

measured

instantaneously during the wear process and

Powder metallurgy is generally used in the weight losses were measured regularly before
production of metal matrix composite materials. and after the test.
However, in this study, double action hot pressing
method was used in the production of composite
materials. By using the double-acting hot pressing
method, significant amount of time and energy
was saved during production. Hot work tool steels
and resistors were used in the production
process. In the production of composite materials,
reinforcement material GGG40 was used in ratios
of

10-20-30-40%

by

weight.

The

chemical

composition of the material components is shown

Figure.1 Block on disc test unit

in Table 1 (1).

Table.1 The chemical composition of Materials (wt%)
Material

Cu

CuSn10

89,25

Sn

Pb

3. Results and discussion

Zn

The abrasion tests of the composite materials

9,33 0,01 0,41

produced at different rates of reinforcement were
Material

C

Si

Mn

S

Mg

GGG40

3,4

2,5

0,13 0,01 0,046

P

Fe

0,08

Balance

carried out at a constant speed of 1.06 m / sec
and under a constant load of 30 N. After the tests,
the wear test results of pure cast iron and pure

Post

production

geometries

of

composite

materials may vary depending on production
parameters. In order to determine the wear
properties after the production of composite
materials, composite materials were brought to
the appropriate geometry based on the block on
disc test device shown in Figure.1. As specified in
ASTM (G77-05) standard, the abrasion test
specimens cut to a width of 10 mm were
machined and then ground for a bearing test with

bronze were evaluated together with composite
materials. Figure 2 shows the weight loss of
materials after wear tests. As shown in the figure,
the weight losses vary with the amount of
reinforcing material. This is due to the fact that
cast iron is a harder and harder material to wear.
Weight losses decreased with increasing amount
of reinforcing material. In addition, the amount of
abrasion of the composite material in the 90B10D
mixing ratio is very close to pure bronze.

an internal radius of 69.05 mm (3). In all
production parameters, the surface roughness of
the inner surfaces of the composite materials
before wear was adjusted to be approximately the
same. The abrasion tests of the composite
materials were then carried out at a speed of 1.06
mm / s and a constant load of 30 N for 2,000 m.
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Figure.3 Surface roughness changes

Figure.2 Weight losses after wear

During the abrasion tests, the deterioration
caused by contact occurs on the surface of the
composite materials. As a result, the surface
roughness values obtained from the surface of
composite materials change. Figure 3 shows the
surface roughness values of composite materials
produced at 450 C and 820 MPa pressure after
abrasion tests. The surface roughness values
obtained by increasing the amount of reinforcing
Figure. 4 Friction coefficient changes

material increased. The amount of pores of the
composite materials and the fact that the cast iron
was a hard material were effective in this (1).
Figure 4 shows the instantaneous changes in the
coefficient of friction during the abrasion tests of

4. References
(1)Aslan, A., Güneş, A., Salur, E., Şahin, Ö.S.,

composite materials. It has been observed that Karadağ, H.B., Akdemir, A., Mechanical Properties and
the curves obtained depending on the amount of Microstructure of Composites Produced by Recycling

Metal Chips, International Journal of Minerals,
Metallurgy and Materials, 25:9, 1070-1079, 2018.
structures in the reinforcing material provide (2)Chmura, W. ve Gronostajski, J., Mechanical and
tribological properties of aluminium-base composites
significant lubrication in the later stages of wear.
produced by the recycling of chips, Journal of Materials
Processing Technology, 106 (1-3), 23-27, 2000.
(3)Güneş A., Investıgatıon of Wear Propertıes of
Composıte Materıals Produced by Recyclıng of Cast
Iron/Bronze, Konya Technical University, 2019
(4)Güneş, A., Şahin, Ö.S., Düzcükoğlu, H., Aslan, A.,
Salur, E., Wear Behavior of Metal Matrix Composites
by Recycling Metal Chips, Australian Journal of Basic
and Applied Sciences, 10(15), 78-81, 2016.
(5)Chmura, W. ve Gronostajski, Z., Bearing composites
made from aluminium and aluminium bronze chips,
Journal of Materials Processing Technology, 178 (1-3),
188-193, 2006.
(6)Chmura, W. ve Gronostajski, Z., Bearing materials
obtained by diffusion bonding of aluminium and

reinforcing material change and spherical graphite

161

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

aluminium bronze chips, Archives of Civil and
Mechanical Engineering, 7 (2), 53-66, 2007.
(7)Fogagnolo, J. B., Ruiz-Navas, E. M., Simon, M. A.
ve Martinez, M. A., Recycling of aluminium alloy and
aluminium matrix composite chips by pressing and hot
extrusion, Journal of Materials Processing Technology,
143, 792-795, 2003.
(8)Hutchings, I. M., Tribology-Friction and wear of
engineering materials, University of Cambridge, 1992.
(9)Justino, J. G., Bernardini, P. A. N.,, Self-Lubricating
bearings: Microstructural and dimensional evolution
under industrial processing conditions, Materials
Science Forum, 299, 356-363, 1999.
(10)Unlu, B. S. ve Atik, E., Evaluation of effect of alloy
elements in copper based CuSn10 and CuZn30
bearings on tribological and mechanical properties,
Journal of Alloys and Compounds, 489 (1), 262-268,
2010.

162

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

TEMPERATURE CHANGE OF CONTACT AREA DURING WEAR OF
COMPOSITE MATERIALS OBTAINED FROM WASTE METAL CHIPS
Aydın Güneşa*, Abdullah Aslanb, Emin Salurc, Hayrettin Düzcükoğlub, Ömer Sinan Şahind
a*

Abdullah Gul University, Dept. of Mechanical Eng., Kayseri, Turkey, E-mail: aydingns@hotmail.com
b
Selçuk University, Dept. of Mechanical Eng., Konya, Turkey
c
Selçuk University, Dept. of Met. and Mat. Eng., Konya, Turkey
d
Konya Technical University, Dept. of Mechanical Eng., Konya, Turkey

Abstract
In this study, temperature changes in the contact
area during friction process of metal matrix
composite materials obtained by recycling of
waste metals were investigated. In the
experimental studies carried out on the block on
disc wear test device, temperature changes in the
contact zone were monitored with the help of
thermal imager. The maximum temperature
values obtained in the contact zone of the
composite materials vary depending on the
different production parameters. In addition, it was
determined that the amount of pore and
reinforcing material in the material affects the
reached temperature value.

mechanical properties of the composite materials,
the change in the contact zone temperature is
very important in the wear process (7-10). In this
study, abrasion tests of composite materials
produced at different mixing ratios and two
different temperatures were carried out and
contact zone temperature changes were
evaluated depending on the material.

2. Materials and Methods

In this study, composite materials with different
mixing ratios and two different temperatures were
produced. In the production of composite
materials, the materials shown in Table 1 are
used. CuSn10 was used as matrix material,
Keywords: Waste metal chips, composites, wear, spherical
graphite
cast
iron-GGG40
as
block on disc, temperature of contact area.
reinforcement material. Productions were carried
out by using double-acting hot pressing method at
400 °C and 450 °C temperature and 640 MPa
1.Introduction
pressure (2).
Today, the world population is constantly
increasing and the amount of raw material needed
is increasing due to the increasing population.
Recycling of existing materials is very important
due to limited access to natural resources (1-2).
Different recycling
methods
are studied
intensively and efficient methods are developed.
Recycling of metal materials is very important due
to the limited supply of raw metal materials.
Melting is generally used in the recycling of
metals, but the hot pressing method is
increasingly used today due to the inefficient
aspects of this method (3). In this study, the use
of metal matrix composite materials obtained by
recycling of waste metals as self-lubricated
bearing materials was investigated. For this
purpose, block on disc wear tests were carried out
and during these tests the temperature changes
of the contact zone were observed with the help
of thermal camera. Temperatures increase due to
friction between the surfaces in contact (4-6). It is
undesirable that this increase in temperature
exceeds certain values because these elevated
temperatures
cause
permanent
plastic
deformation and wear of the surfaces of the
materials.
Therefore,
depending
on
the

Table.1 The chemical composition of Materials (wt%)
Material

Cu

CuSn10

89,25

Sn

Pb

Zn

9,33 0,01 0,41

Material

C

Si

Mn

GGG40

3,4

2,5

0,13 0,01 0,046

S

Mg

P

Fe

0,08

Balance

During production, spherical graphite cast iron
(GGG40) was used in 10-20-30-40% by weight. In
addition, the results obtained from pure CuSn10
and pure GGG40 were evaluated together with
composite materials. After the productions,
porosity and density tests were performed to
determine the mechanical properties of the
composite materials and it was observed that the
production temperature and mixing ratio were
effective in the pore amounts of the materials (3).
In addition, the amount of pores of the composite
materials will affect the abrasion test results as it
affects the surface structure during abrasion. The
high amount of pores affects the results obtained
because the wear surface reduces the contact
zone and the wear particles are filled into these
zones. Abrasion tests were performed in the block
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on disc wear test unit shown schematically in
Figure 1 (2). Experimental studies were carried
out at a constant speed of 1.06 m / sec and under
a constant load of 30 N. In addition, during the
wear tests, the temperature changes in the
contact area were monitored by continuous
measurements with the help of FLIR brand
thermal camera.

Figure.2 Specific wear rate a)400 °C b)450 ℃

Figure.1 Wear test unit

3. Results and discussion
Abrasion tests of composite materials were
carried out at a distance of 2,000 m with a
constant speed of 1.06 m / sec and a load of 30
N. Weights were measured regularly before and
after abrasion tests. The previously determined
porosity and density values of the composite
materials (3) were evaluated together with the
obtained weight losses and the specific wear
amounts of the composite materials after wear
were determined as shown in Figure 2. It has
been observed that the specific wear amounts are
less in the composite materials in which the
reinforcing material is added with high pore
amounts. This was due to the fact that the amount
of abraded material in the unit volume was less in
the composite materials where the pore amount
was high. Furthermore, the specific wear amount
changes of the composite materials produced at
higher temperatures are more pronounced than
those of the composite materials produced at low
temperatures. This is due to a better bonding
between the chips as the temperature increases
and the effect of the reinforcing material to be
more easily observed. In addition, varying pore
ratios in composite materials are also effective in
this.

In addition, during the wear test process,
temperature measurements of the contact zone
were made by means of thermal imager. The
abrasion test takes approximately 31 minutes.
Measurements were taken at every minute during
this period and the temperature changes in the
contact area were monitored. The obtained data
were formed into curves as shown in Figure 3 and
the results of pure CuSn10 and pure GGG40 as
well as materials with different mixing ratios are
presented. The temperature increases in the
contact zone due to the continuous increase in
temperature during the wear process and the
porous structures affect the heat transfer. With the
decrease of the pore and the increase in the
mixing ratio of CuSn10, which has high heat
conduction coefficient, more regular temperature
increases were obtained. In addition, the
maximum steady-state temperature values
reached were lower.
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Figure.3 Temperature change of contact area
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Abstract
In this study, bioethanol produced from sugar beet and
methanol purchased from a chemical manufacturer firm
were blended in 10% with gasoline. The gasoline,
bioethanol and methanol blend fuels were tested in a
single-cylinder, four-stroke, natural aspirated spark
ignition engine under different engine speed and full
engine load. Besides, important fuel analyses of test
fuels have been performed. It was found that bioethanol
and methanol use resulted in slightly increment on
break specific fuel consumption (up to 15.22% and
27.1% respectively). However, 10% bioethanol and
methanol addition resulted in slightly reduction on CO
emission (up to 25% and 45% respectively). The
bioethanol and methanol addition also decreased HC
emissions by average 21.9% and 18% respectively.
Keywords: Bioethanol, Methanol, Engine performance

1. Introduction
Due to growing energy consumption and associated
environmental consequences of petroleum and other
nonrenewable fuel types, bioenergy as a form of
renewable energy has received much interest in all
world. Therefore, Biomass as a potential low-carbon
emitting, renewable energy source, is receiving
increasing attention and is being developed around the
world. Using crop residue for bioenergy production
entails the production of gaseous, biomass pellets,
solid fuels, and liquid fuel. Among these fuel types,
bioethanol and methanol could become a popular
alternative automotive fuel throughout the world for
internal combustion engines [1-6]. However, both
alcohols are also more suitable for spark ignition
engines.
Currently ethanol and other fermentation products are
mainly produced from various foodstuffs such as
sugarcane or corn, and such ethanol is called firstgeneration bioethanol. However, because of economics
as well as concerns of human food resource and
sustainability issues the first-generation biofuels have
been increasingly questioned, especially if the biofuel
systems are not sustainably managed [7, 8].
Methanol plays an integral role in the global economy
as a starting material form any chemical industries. The
applications range from the further processing to bulk
chemicals, e.g., formaldehyde and acetic acid, to the
production of synthetic fuels. Besides, methanol is a
versatile chemical for producing olefins, ethanol,
gasoline and dimethyl ether, all of which can be used
as fuels or fuel additives [9-11].
Methanol and ethanol have many preferred
physiochemical proper-ties as a gasoline-type fuel: (1)
high octane rating; (2) high heat of vaporization; (3)

high oxygen content, leading to low particle emissions
during combustion [12].
According to study of Sebayang et al., bioethanol
increased engine torque and power values, while it
decreased brake specific fuel consumption owing to its
improved combustion by high oxygen content and
octane. Besides, use of bioethanol decreased
significantly CO and HC emission, while it caused a rise
in NOx emissions [13]. Costagliola et al. presented that
bioethanol has high oxygen content, and therefore its
CO and HC emissions are lower than gasoline. But,
bioethanol caused a decrease engine performance due
to its lower calorific value [14]. In study of Renzi et al.
proved that bioethanol addition decreased engine
torque and power parameters due to its lower calorific
value. Besides, this low calorific value caused higher
specific fuel consumption compared to gasoline [15-18].
Although, there are many studies observed of decrease
performance by methanol due to its low calorific value,
some researcher presented methanol increased engine
performance owing to high octane [19].
In this study, effects on engine performance and
exhaust emission parameters both bioethanol and
methanol addition 10% were investigated.

2. Materials and Methods
The test set-up consists of test engine, an eddy current
dynamometer,
exhaust
gas
analyzer
and
thermocouples have been placed at appropriate points
to measure ambient and fuel temperature (the range of
0-100 º C) and exhaust manifold (the range of 0-1000 º
C). engine tests were performed at different engine
speeds (1000 rpm – 3000 rpm, ranges of 100 rpm) at
full throttle condition. The technical specification of the
single cylinder, four stroke engine is given in Table 1.
Table 1. The technical specifications of test engine.
Engine Brand

GUNT CT152

Engine type

Four stroke

Number of cylinders

1

Diameter x Stroke (mm x mm)

65.1 x 44.4

Cooling Type

Air cooled

Compression ratio

7:1

Maximum motor power

1.2 kW

Bioethanol used in the tests was produced from sugar
beet. The methanol purchased from a chemical
manufacturer firm. The abbreviated codes of fuels were
determined as E10 (90% gasoline + 10% bioethanol),
M10 (90% gasoline + 10% methanol). Table 2 has
showed some fuel properties of test fuels.
Table 2. Some properties of test fuels.
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Gasoline

E10

M10

0.729

0.738

0.736

0.566

0.618

3.08

42.58

40.9

40.32

3. Results
For the use of gasoline, E10 and M10 fuels, in
experiments conducted at different engine speeds in
the full load condition, the changes of the engine torque
and brake specific fuel consumption (BSFC) values
obtained on according to engine speeds are seen in
Fig. 1. Maximum engine torque values were obtained at
2500 rpm for each fuel. Maximum torque values of E10
and M10 fuels are lower than gasoline by 5.77% and
9.47% respectively. Besides, methanol addition
decreased maximum torque value by 3.92% compared
to E10 fuel.

Lower calorific values of both bioethanol and methanol
caused a negatively affect for engine performance
parameters. Even, methanol has worse performance
values according to bioethanol due lower calorific
value.
The carbon monoxide emission values at full load and
at different engine speeds are shown in Fig. 3.
Bioethanol and methanol addition within gasoline
decreased CO emission values by average 25% and
45% respectively according to gasoline. Even, E10 fuel
has higher CO emission values by average 26.6%
compared to M10 fuel due to higher oxygen content of
M10 fuel.

5
3,0

Gasoline
E10
M10

4

7

6

CO Emission (%)

Fuels/Properties
Density (g/m3,
at 15oC)
Viscosity (mm2/s,
at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
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Figure 3. CO emission values of test fuels

1,0
1

Both bioethanol and methanol addition decreased HC
emissions compared to gasoline as seen also Fig 4.
0
While E10 fuel dropped HC emission values by
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
average 21.9%, HC emission values of M10 fuel was
Engine Speed (rpm)
lower by average 18% compared to gasoline. Besides,
Figure 1. Torque and BSFC values of test fuels
HC emission values of M10 was higher by average 5%
Similarly, both bioethanol and methanol addition within than E10 fuel due to decreasing combustion
gasoline increased BSFC values by average 15.22% temperature with its high latent evaporation heat.
and 27.1% respectively according to gasoline. Even,
550
methanol has higher BSFC values by average 10.3%
compared to E10 fuel.
500
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Figure 4. HC emission values of test fuels
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Alcohols have a single boiling point. Therefore, they
can evaporate completely and, can form more
homogeny blends according to gasoline. Thus, they
Fig. 2 shows, in the use of all test fuels, the variation of burn more clean. Besides, oxygen within bioethanol
engine power values depending on engine speed at full and methanol improve combustion and, thus they have
load. Maximum engine torque values were obtained at lower exhaust emissions.
2800 rpm for each fuel. The maximum power values of
gasoline, E10 and M10 fuels are 1.17 kW, 1.1 kW and
1.03 kW respectively.
Engine Speed (rpm)

Figure 2. Power values of test fuels
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4. Conclusion
Results obtained from tests according to aims and
targets of study are following:
 While bioethanol and methanol were decreased
both engine torque and power values, they
increased BSFC values compared to gasoline.
According to these results, both bioethanol and
methanol addition within gasoline caused negatively
engine performance parameters due to their lower
calorific values.
 Alcohol's high oxygen content caused a more clean
combustion. Besides, they have more homogeny
blend forms owing to their constant boiling point.
Therefore, they have lower CO and HC emission
values than gasoline.
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Abstract
In this study, copper, tin and nickel elements were
doped to zinc oxide acculator and thin films growth by
Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction
(SILAR) method for 40 cycles on the palladium
interdigital contact. For morphological properties, SEM
analysis was investigated. The gas sensing properties
of
the
Zn0.90Cu0.10O,
Zn0.90Sn0.10O
and
Zn0.90Ni0.10O thin films were measured at different
H2S gas concentrations (0,1-50 ppm) in air. The
selectivity measurements are also taken for different
gases at the same gas concentrations. The results
showed that Zn0.90Cu0.10O thin film exhibited good
sensing performances to low-level H2S gas
concentration against the Zn0.90Sn0.10O and
Zn0.90Ni0.10O thin films.
Keywords: Hydrogen sulfide, sılar, palladium

1. Introduction
In order to prevent human health and environmental
pollution, it is very important to detect harmful gases.
One of the toxic gases, H2S is toxic, colorless,
flammable acid gas with a rotten egg odor at low
concentrations, while at high concentrations, it could
paralyze the human olfactory nerve system. Because
H2S is toxic gas, even inhaling a small amount of high
concentration can result in fatality in a short period of
time. Even the low concentrations of hydrogen sulfide
could be dangerous for eyes, respiratory and central
nervous system [1~5]. It is therefore very important to
enhance sensors capable of detecting H2S gas,
especially at low gas concentrations. For detecting toxic
gases, gas sensors become the more and more
important. It’s known that metal oxide gas sensors have
for detection especially toxic gases. For producing the
high quality gas sensors there are various techniques
such as physical vapor deposition method, spray
pyrolysis, sol gel, etc. Many of these techniques require
high temperatures and pressures, hence using these
techniques sensor magnification becoming very costly.

Beside this growth methods, SILAR is capable of
producing metal oxide films at relatively low
temperature, is relatively simple, does not require
expensive equipment, and there is minimal waste of
chemicals as compared with other methods. The
deposition rate and thickness of the film can be easily
controlled by changing the deposition cycle [5].
In this work, we prepared the Zn0.90Cu0.10O,
Zn0.90Sn0.10O and Zn0.90Ni0.10O nanostructures grown by
SILAR method. Gas sensing properties of these
nanostructures towards to H2S gas are investigated

2. Experimental Methods
Cu, Sn and Ni-doped ZnO thin fılms were grown by
Succession Ionic Layer Adsorption and Reaction
(SILAR) method to the palladium coated of on glass
substrate with 40 cycle. The palladium metal contacts
for the samples were generated using the thermal
evaporation system. Then all doped thin films were
grown by SILAR metod.
To prepare thin films, one SILAR preparation cycle
involves the four following steps: (1) immersing the
substrate in the precursor solution on the substrate; (2)
immersing the withdrawn substrates in hot water to
form a nanostructure layer; (3) drying the substrate in
the air; and (4) rinsing the substrate in a separate
beaker to remove large and loosely bonded particles.
Thus, one SILAR cycle of nanostructure thin films
preparation was completed. Figure 1 shows the
schematic diagram of one SILAR cycle [6].
The gas sensing properties of the sensors has been
tested with a gas sensing measurement system. The
gas measurement system working principle that we
used is given in our previous work [7-8].
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pathway leading to breakage occurs [10]. Working
temperature of sensor materials with different doping
materials produced by Pd electrode is calculated as
105 ᵒC.
Sensitivity measurements of the produced sensors to
H2S gas were taken after determination of the operating
temperature. Figure 3. shows that sensing responses
versus time of Zn0.90Cu0.10O, Zn0.90Sn0.10O and
Zn0.90Ni0.10O thin films at working operating
temperature.
The sensitivities were calculated for 50 ppm H2S as
57%, 33% and 14% for Zn0.90Cu0.10O, Zn0.90Sn0.10O and
Figure 1. The schematic diagram of SILAR cycle
Zn0.90Ni0.10O
sensor
materials,
respectively.
Sensitivities for 0.1 ppm was calculated as 8.14%,
6.80% and 3.79% for Zn0.90Cu0.10O, Zn0.90Sn0.10O and
3. Results and Discussions
Zn0.90Ni0.10O sensor materials, respectively.
As a result maximum sensitivities were obtained in
Surface morphology was studied using the FEI Quanta copper doped sample.
FEG 450 model SEM and results are given Figure 2.
SEM images show that crystallization quality and
surface morphology of the nanostructures are changed
with the doped materials. It’s clearly seen that
Zn0.90Cu0.10O thin film has nanoflower structure.

Figure 3. Sensing responses versus time of
Zn0.90Cu0.10O, Zn0.90Ni0.10O and Zn0.90Sn0.10O thin films
at 105 ᵒC
Figure 2. SEM images for thin films: (a) Zn0.90Cu0.10O, The sensitivities were obtained against H2S gas for all
(b) Zn0.90Ni0.10O and (c) Zn0.90Sn0.10O
produced sensors at 50 ppm. The highest sensitivity
was established for Zn0.90Cu0.10O thin film and gas
It is known that gas sensing sensitivity of nano-flower measurements were taken against CO, CH4, NO2, H2
structures is higher than other structures. Nanoflower
and CO2 gases too. Figure 4 shows the selectivity
structures are comprised of numerous thin nanosheets, measurements of Zn0.90Cu0.10O thin film against target
so that this feature increases effective specific surface
gases. The highest sensitivity was found in H2S gas.
area and provides more convenient channels for
adsorption and desorption of oxygen and target gases
[9]
The working temperature and selectivity are critical for
metal oxide gas sensors. Sensor surface content,
factors
that
accelerate
adsorption,
chemical
decomposition and other reactions vary depending on
temperature. If the temperature is too low, the reaction
between the gas molecules and the oxygen ions is very
slow and insufficient detection achieve. On the other
hand, if the temperature is too high, the reaction can be
very rapid and diffusion of gas molecules to the surface
is not sufficient due to the excess kinetic energy gained
by the gas molecules. At high temperature, the load
carrier concentration increases and Debye length
decreases. A decrease in sensitivity is observed.
Determining the operating temperature of the metal
oxide sensors is an important step since it must be
operated within the temperature range in which an Figure 4. The selectivity measurements of
alternate chemical bonding occurs or an alternate
Zn0.90Cu0.10O thin film against target gases.
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3. Conclusion
Zn0.90Cu0.10O, Zn0.90Sn0.10O and Zn0.90Ni0.10O thin films
were produced by SILAR method. The effect of doping
materials properties for H2S gas were studied. The
responses of the sensors have been significantly
improved doping materials. As a result, Zn0.90Cu0.10O
thin film was performed the highest sensivity for H2S
gas.
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Abstract
1. Introduction
Aluminium alloys are kind of materials that have
extensive using areas on automotive applications. In
order to extend the usage areas of them, great
numbers of research studies have been conducted for
over than a few decades. Improved sustainability,
performance efficiency, strength and formability are the
key
characteristics
for
automobile
dedicated
researches.
6063 and other 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 order to achieve desired mechanical properties,
chemical composition arrangements have to be done
for aluminium liquid metals. After adding enough
additive elements casting operation of billets could be
started. Direct chill casting method is using for
producing aluminium billets and circular cross
sectioned aluminium billets could be produced with this
method. After homogenising these billets, they could be
used as raw material for aluminium extrusion.
Aluminium extrusion is a temperature effected solid
state shaping mechanism and its raw material is
aluminium billets. 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.
In this study, different temperature and heat treatment
time combinations were conducted to extruded 6063
profiles for artificial aging. 29 MN press was used to
produce specimens and after extrusion specimens
were cooled with forced air. After cooling artificial aging
trials have been done to extruded profiles to achieve
suitable bending performance.
Keywords:
bending

Aluminium,

extrusion,

artificial

In plastic deformation of aluminium alloys, dislocation
intensity increases due to interaction of dislocations
with atoms, other dislocations and non shearable
precipitations. This increase in dislocation intensity
leads a strengthening mechanism that is called as
“deformation strengthening”.
A sufficiently deformed ductile alloy, leads an increase
on dislocation density. This behaviour, while prevents
another dislocation movement, also increases internal
stresses at dislocation bulks. This bulk regions act as a
microvoid under another deformation on pre deformed
material. Bending operation is a deformation induce
process that is affected the current status of materials
chemical structure and microstructure.
Alloying elements such as Fe, Mn and Si are eager to
precipitate at earlier phases of casting operation.
During casting of aluminium billets, due to low solubility
of aluminium on Fe, coarse Fe based grains occur. This
grains also rich by Mn and Si, if they already in
chemical composition of casting liquid. This coarse
grains act very brittle on deformation action and called
as β. If this β grains don’t be transformed into more stiff
α grains deformation affected microvoids also could be
seen like dislocation intensity increase. In order to
achieve α grains homogenisation studies are applying
on DC casted aluminium billets. Both in commercial
and academic literature nearly 550°C degrees are
selecting for homogenisation temperature to achieve
β→α transformation of Fe rich coarse grains and also
segregation free billets. After homogenisation operation
was conducted to aluminium billets they could be
extruded with desired deformation ratio.
Lean aluminium alloys such as 6063 is an alloy
composition that is showing a recrystallised
microstructure after heat affected deformation process.
In extrusion, enough heat and deformation could be
achieved for these kind of aluminium alloys with the
extrusion temperatures like 500°C. After applying this
preheating and deformation affected excess heat, work
pieces heats above the solvus temperature on the
Figure 1. Because of this generated heat partially
solutionising operation could be achieved. Because of
this extrusion is a cost efficient operation that is
eliminating additional solution heat treatment operation
in such cases, while the sufficient cooling must be
applied directly after extrusion.

Mg and Si elements in 6XXX series alloys are forming
the main precipitation phase Mg2Si and these particles
aging,
are generating the precipitation hardening mechanism
that is the main driven force for the mechanical
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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 [1]. 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 [2]. These routes could be classified as T5, T6
and T7.

Industrial type casting equipment was used to cast 8”
billets and these billets were homogenised for a few
hours on nearly 550°C. After homogenisation operation
is completed, billets’ microstructres have been checked
with Zeiss EVO MA 015 electron microscope to see the
transformations on Fe rich grains. After that
homogenised billets were heated in gas furnace with
465°C set value to be extruded. A piece of billet to be
extruded was loaded in to the heated container and 29
MN press was used to extrude hollow cross sectioned
profile.
Die exit temperature was measured 530°C with contact
thermometer and profiles were cooled with air
quenching. After 2 days of delay time from extrusion,
profiles were heat treated on 175°C and 205°C to
achieve both peak aged and over aged samples.

Figure 2 Heat effected processes during production
Heat treatment applications were done in Nabertherm
laboratory type furnace on both 175°C and 205°C,
detailed aging routine could be tracked from Table 2.
After artificial aging studies have been performed,
tensile tests For mechanical characterisation tensile
test was performed with Zwick Universal Tensile
Testing Machine. Bending performance of artificially
aged samples were evaluated with VDA 238-100
testing routine.
Figure 1 Phase diagram of aluminium & Mg2Si system
[3]

Table 1 Heat treatment procedures as a combination of
temperature and time (numbers in parentheses are
indicating the experimental code of samples)

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
Temperature
Time
hardness. Despite the definition of T6 condition,
extrusion companies are looking for a solution to
175°C
5 Hours (1)
eliminate the solution aging step and continiue with
directly aging. EN ISO 755 standart is adressing T5
205°C
3 (2), 5 (3) and 8 (4) Hours
condition like, hot proccessing & rapidly cooling &
artificially aging [4]. In order to provide T6 strength with Bending test is an indicator for formability of aluminium
T5 route, artificial aging parameters must be well alloys that are going to be used in automotive
defined.
applications. In that manner VDA 238-100 is a bending
dedicated standart which is prepared for automobile
In order to decrease the results of microvoid effects of oriented alloys. Testing procedures of VDA 238-100
coarse Fe rich grains and dislocation intensities, could be described as 30 N pre force with 10 mm/min
overaging operations could be done for improving pre force velocity and 20 mm/min punch velocity until
deformation capability of aluminium alloys. In this study 30 N force shut off. This shut off is an indicator of the
effects of different artificial aging combinations were bending limit of material due to losing its rigidity against
observed to achieve high bending performance for bending force. After exceeding the end limit of test
6063 alloy. Casting, homogenising, extrusion and outer angle of tested specimens were measured. The
artificially
aging
operations
were
conducted, outer angle could be seen in Figure 3.
respectively to the specimens which are tested with
tensile & bending testing while also microstructural
analysis were done.

2. Materials and Methods
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Figure 3 Orientation of the bending angle α [VDA]
In order to conduct the VDA 238-100 bending test
bending apparatus were also manufactured. The
images of ma nufactured testing apparartus is given on
Figure 4.
Figure 5 SEM image of casted billets before
homogenisation

Figure 4 Bending test knife (on left) and mounted rollers

3. Results and Discussions
The chemical composition of casted billet has got a
Figure 6 SEM image of casted billets after
sharp effect on the later properties of processed
homogenisation
material. In order to examine the effect of chemical
composition, optical emission spectroscopy analysis
was done. As a nature of the chemical composition Effects of the homogenisation operation was
limits of the EN AW 6063 alloy, nearly balanced Mg/Si investigated with SEM device. The main differancies
between non homogenisated and homogenisated
ratio was preffered as it can be seen on Table 2.
samples were precipitation structures and changes in
Si contents of coarse Fe rich precipitates. After
Table 2 Chemical composition of extruded EN AW
homogenisation, dissolution like mechanisms were
6063 alloyed billet.
detected on Fe rich contents. It is indicating that Si
atoms wee dissolved in the aluminium matrix with the
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Ti
effect of homogenisation heat. This dissolution was
0,55 0,22 0,01 0,07 0,53 0,01 0,01 0,02 also tracked from EDS analysis of coarse Fe rich
grains. In order to detect the atomic concantration
With the effect of chemical composition, different fracture of grains, EDS signals from aluminium martix
preicipitates can be occur on 6XXX series of aluminium was dismissed. Atomic ratio of Fe, Mn and Si contents
alloys. Fe-Mn-Si based intermetallics are one of the were calculated and given on Table 3.
preicipitates of 6XXX series and it is the most coarse
one that could be seen with conventional microscopy Table 3 Chemical compositions of coarse Fe rich grains
techniques. On the Hata! Başvuru kaynağı
%atomic
Fe
Mn
Si
bulunamadı. the coarse Fe-Mn-Si based intermetallics
could be seen, before homogenisation operation. While
non Homogenised
%40
%18
%42
coarse Mg2Si grains could be seen on grain boundries,
main precipitation phase of β particles couldn’t be
Homogenised
%45
%20
%35
examined with optical microscope or SEM analysis.
After homogenisation operation in 550°C for 4 hours,
SEM investigation was repeated to examine the As it could be seen on Table 3 Si content on the coarse
differencies between homogenisated and non and Fe rich grains are decreasing after homogenisation
process. As it said before it can be correlated with the
homogenisated samples.
dissolution or decomposing mechanism like actions on
both 2 SEM micrographs. If it needs to be figured out
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with a plot, Figure 7 could be used as for understanding
the mechanism.

Figure 9 Images of samples after bending test (top left
175°C - 5 h, top right 205°C - 3 h, bottom left 205°C - 5
h and bottom right 205°C - 7h)
Figure 7 Schematic composition changes of Fe rich
grains in homogenisation process

4. Conclusion

With the motivation of determining the appropriate heat
treatment parameters for improved bendability of
extruded EN AW 6063 alloy experimental and
characterisation studies have been conducted. Two
different heat treatment temperature was selected to
achieve final mechanical properties according to
industrial needs. 175°C is seemed to more appropriate
to achieve peak strength at lower aging time and 205°C
is more appropriate to achieve improved formability
Effects of aging temperatures were investigated with while having enough mechanical properties which are
both bending and tensile testing. Results of these two enough for EN AW 755-2 limit about 6063 T6.
test could be seen in Figure 8.
After extrusion of homogenisated billets, artificial aging
studies has been conducted. In previous studies of
authors about artificial aging experiments, any
overaging mechanism couldn’t be tracked at lower
aging temperatures like 175°C with 6063 alloy. In order
to achieve overaging performance to improve bending
ability of materials, higher aging temperatures were
conducted.
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1. Giriş

Özet

A5 B6 C7 yarıiletken katıların bir grubunu karakterize
ederler. Buradaki A (Sb, Bi, As), B (S, Se, O), C (I, Br,
Cl) elementlerini sembolize eder. A5 B6 C7 grubunun en
iyi bilinen bileşiği antimon sülfür iod (SbSI)’dir. Bu
bileşikler; değişik faz geçişleri altında lineer olmayan,
dielektrikt özellikler ve güçlü piezoelektrikt etkiye
sahiptirler [1]. Bu üçlü bileşikler aynı zamanda yüksek
duyarlıklı foto-iletkendirler. SbSI malzemesini cazip
yapan, yarıiletken özelliğinin yanında ferroelektrikt (FE)
özellik göstermesidir. Audzijonis ve arkadaşları
(2008)’nın bildirdiğine göre SbSI kristali; (T < 295 K) FE
fazda ve Pna21 uzay grubunda , (295 < T < 410 K)
antiferroelektrikt fazda ve P212121 uzay grubunda, (T >
410) paraelektrikt (PE) fazda ve Pnam uzay grubunda
olmak üzere üç faza sahiptir [2]. Bu bileşik, yüksek
sıcaklıkta PE fazda bulunurlar. SbSI bileşiği, oda
sıcaklığının üzerinde PE faz olarak tanımlanmıştır [3].
Sıcaklık düşürüldüğü zaman SbSI bir faz geçişine
uğrayarak FE faza geçer. Ferroelektrikt özelliği
Anahtar kelimeler: Hidrostatik Basınç, Quantum gösteren malzemelerin, holografide ve optik hafıza
sistemlerinde önemli uygulamaları vardır. Bu bileşikler,
Espresso, SbSI, Yapısal parametreler.
fiziksel özelliklerinin yanı sıra lineer ve lineer olmayan
optik, elektro-optik etkileri, piezoelektrikt, elektroAbstract
manyetik ve dielektrikt özellikleri de dikkate alındığında
teknolojik olarak önemli özelliklere sahip malzemelerdir
Using ab initio methods, it is possible to calculate the
4].
properties of the material with great accuracy. It may be
material that has been studied by any theoretical or
Peng ve ark. (2018) bildirdiğine göre, bulk A5 B6 C7 yarı
experimental study before, or it may be material which
iletkenler, toprakta bol miktarda bulunan malzemelerdir
has not been synthesized yet. In this study, SbSI
[5]. Mooser ve Person’un 1958 yılında A5 B6 C7 sınıfı
5
6
7
compound which is a member of A B C group was
bileşiklerin yarıiletken özelliğini keşfetmesinden sonra
preferred. Calculations were made in the Local Density
bu bileşikler araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir [4].
Approach (LDA) using Quantum Espresso (QE)
Bu sınıfın bir üyesi olan SbSI bileşiğinin ortam
software. Crystalline atomic position, lattice constants,
basıncında yapısal, optik, elektronik, mekanik, dinamik
volume and density of the compound were determined
ve termodinamik özellikleri farklı araştırmacılar
by geometric optimization at ambient pressure and
tarafından araştırılmıştır [2-12].
under hydrostatic pressure of 4, 8, 12, 16, 40, 80, 120,
160, 200 KBar. Pressure dependence of structural
Ab initio metotlar kullanarak malzemenin yapısal,
parameters is visualized with MATLAB software.
mekanik, elektronik ve optik özelliklerini büyük bir
Ultrasoft pseudopotential files obtained from the QE
doğruluk ile hesaplamak mümkündür [13]. Bu
website were used in the calculations. The results were
çalışmada, Quantum-Espresso (QE) [14] yazılımı
observed to be compatible with the experimental and
kullanarak, FE SbSI kristallerinin yapısal özellikleri 200
theoretical data.
KBar hidrostatik basınç altında incelenmiştir. FE SbSI
bileşiğinin
yüksek basınç altında yapısal özellikleri daha
Keywords: Hydrostatic Pressure, Quantum Espresso,
önce herhangi bir deneysel veya teorik çalışmaya konu
SbSI, Structural parameters
olmamış ilk kez bu çalışma ile incelenmiştir.
Ab initio metotlar kullanılarak malzemenin özelliklerini
büyük doğruluk oranı ile hesaplamak mümkündür.
Hesaplamalara konu olan malzeme; daha önce
herhangi bir teorik veya deneysel çalışma ile çalışılmış
olabileceği gibi, henüz sentezlenmemiş malzemeler de
olabilir. Bu çalışmada A5 B6 C7 grubunun bir üyesi olan
SbSI bileşiği tercih edilmiştir. Hesaplamalar Quantum
Espresso (QE) yazılımı ile Yerel Yoğunluk Yaklaşımı
(LDA)’nda yapılmıştır. Bileşiğin, ortam basıncında ve 4,
8, 12, 16, 40, 80, 120, 160, 200 KBar hidrostatik basınç
altında geometrik optimizasyon yapılarak kristalin
atomik pozisyonu, örgü sabitleri, hacim ve yoğunluğu
belirlenmiştir.
MATLAB
yazılımı
ile
yapısal
parametrelerin basınç bağımlılığı görselleştirilmiştir.
Hesaplamalarda QE internet sitesinden temin edilen
ultra soft psödo-potansiyel dosyaları tercih edilmiştir.
Bu çalışma ile elde edilen sonuçların, mevcut deneysel
ve teorik verilerle de uyumlu olduğu görülmüştür.
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değerlerdir. Ortam basıncında ve 4, 8, 12, 16, 40, 80,
120, 160, 200 KBar hidrostatik basınç altında geometrik
optimizasyon yapılarak kristalin atomik pozisyonları,
FE SbSI, orthorormbik yapıda olup Pna21uzay
örgü sabitleri, hacim ve yoğunlukları teorik olarak
grubundadır. Birim hücrenin şekli, ortam basıncındaki belirlenmiştir.
yapısal parametreler kullanılarak XCrySDen yazılımı
[15] ile çizilerek Şekil 1.’de verilmiştir. SbSI bileşiğinin Çizelge 1. FE SbSI birim hücresinin örgü sabitleri [16]
birim hücresinde 4 molekül vardır. Şekil 1.’de ve atomik pozisyonları.
gösterildiği gibi; bu moleküllerde 4 Sb, 4S ve 4 I atomu
olmak üzere toplam 12 atom vardır. Tüm atomlar 4a
a=8.52
b=10.12
c=4.11
Wyckoff pozisyonunda bulunurlar [11]. Yapısal
parametre hesaplamalarına Çizelge 1.’de verilen örgü
Atom
x
y
z
parametreleri ve atomik pozisyonlar kullanılarak
başlanmıştır.
Sb
0,120
0.275
0,123

2. Materyal ve Metot

S

0,845

0,255

0,047

I

0,509

0,250

0,828

3. Bulgular ve Tartışma
Hesaplamalarda ilk önce, FE SbSI kristalinin ortam
basıncında geometrik optimizasyonu yapılmıştır. Kristal
yapının örgü parametreleri ve atomların konumları
belirlenmiştir. Ortam basıncında elde edilen değerler
kullanılarak 4, 8, 12, 16, 40, 80, 120, 160 ve 200 KBar
hidro statik basınç altında malzemenin ayrı ayrı yapısal
optimizasyonu yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda
elde edilen örgü parametrelerinin optimize edilmiş
değerleri Çizelge 1.’ de verilmiştir. Çizelgelerde ortam
basıncı 0 KBar olarak gösterilmiştir. Hesaplamalar
sonucu elde edilen veriler, mevcut deneysel ve teorik
değerler ile Çizelge 1.’de kıyaslanmıştır. Bu çalışma ile
elde edilen örgü parametrelerinin, deneysel ve teorik
sonuçlarla uyum içerisinde olduğu Çizelge 1.’den
açıkça görülmektedir.
Şekil 1. FE SbSI kristalinin ortam basıncında şekli.
Bu çalışmada, FE SbSI kristalinin yapısal parametreleri
psödo-potansiyel yöntem ile LDA yaklaşımı kullanılarak
yoğunluk fonksiyoneli teorisi çatısı altında QE yazılımı
[14] ile hesaplanmıştır. Hesaplamalarda internet
sitesinden (https://www.quantum-espresso.org/) temin
edilen ultra soft tipi psödo-potansiyel dosyalar
kullanılmıştır. Düzlem dalga cutoff enerjisi olarak 80 Ry,
yük yoğunluğu için kesilim kinetik enerji değeri 200 Ry
ve k-noktaları için 5×10×4 Monkhorst-Pack[17] örgü
ağı seçilmiştir. Seçilen bu değerler optimize edilmiş

Farklı basınçlar için elde edilen a, b ve c örgü
parametreleri MATLAB yazılımı ile %95 güven
aralığında dördüncü derecen polinoma fit edilerek, takip
eden eşitlikler elde edilmiştir. Bu eşitlikler yardımı ile
ara basınç değerlerinde de örgü parametre değerleri
kolayca tahmin edilebilmektedir. Eşitlikte geçen P
değeri basıncı (KBar), a, b ve c değerleri örgü
parametreleri (Å)’ni temsil etmektedir.

a= 7,808e-10 P4 – 4,243e-07 P3 + 9,061e-05 P2 - 0,012160 P + 8,282
b= 9,77e-11 P4 – 5,189e-08 P3 + 9.893e-06 P2 - 0, 001286 P + 4,004
4

3

2

c= 1,33e-09 P – 6,831e-07 P + 0,0001385 P - 0,01745 P + 9,931

SbSI kristalinin örgü sabitleri (a, b, c, Å), hacim (V,
1/100 Å3) ve yoğunluk (d, g/cm3) değerlerinin basınç ile
değişim grafiği MATLAB yazılımı ile oluşturularak Şekil
2.’de verilmiştir. Beklenildiği gibi örgü sabitleri ve hacim
basınç ile azalmış, yoğunluk ise artmıştır. Örgü
sabitlerinden c değerinin a ve b değerlerine göre
basınca daha hassas olduğu, b değerinin neredeyse
sabit kaldığı görülmektedir. Yoğunluk ve basınç
değerlerinde 20 KBar basınçtan sonra yaklaşık olarak
lineer artış(yoğunluk) ve azalış(hacim) gözlenmiştir.
Şekil 2. FE SbSI kristalinin örgü, hacim ve yoğunluk
değerlerinin basınç bağımlılığı.
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Çizelge 1. FE SbSI kristalinin yapısal parametreleri

Ref.

Basınç
( KBar )

0

4

8

Bu çalışma

12

16

40

80

120

160

200

Örgü parametreleri (Å)
a
b
c

8.287

8.238

8.185

8.145

8.108

7.921

7.705

7.554

7.433

7.330

4.006

3.993

3.997

3.992

3.988

3.963

3.943

3.923

3.903

3.884

9.929

316.315

9.674

312.752

9.427

295.956

9.128

277.346

8.918

264.291

8.764

254.246

8.643

4,140

10,170

Deney [16]

0

8,525

4,097

10,137

4,014

320.188

9.727

8,580

8,284

325.285

9.788

0

0

329.646

9.889

Deney [10]

Teorik [11]

Hacim
(Ang3)

246.050

9,945

Yoğunluk
(g/cm3)

5.657

5.732

5.824

5.895

5.962

6.300

6.723

7.055

7.334

7.578

Atom

Atomik konumlar
x
y

z

Sb

0,127 0,260 0,125

S

0,840 0,260 0,048

I

0,512 0,260 0,831

Sb

0,128 0,260 0,125

S

0,840 0,260 0,049

I

0,512 0,260 0,832

Sb

0,133 0,260 0,124

S

0,840 0,260 0,052

I

0,508 0,260 0,833

Sb

0,135 0,260 0,124

S

0,840 0,260 0,053

I

0,506 0,260 0,833

Sb

0,137 0,260 0,123

S

0,840 0,260 0,055

I

0,505 0,260 0,834

Sb

0,148 0,260 0,120

S

0,841 0,260 0,061

I

0,498 0,260 0,836

Sb

0,161 0,260 0,116

S

0,842 0,260 0,067

I

0,491 0,260 0,837

Sb

0,170 0,260 0,113

S

0,844 0,260 0,071

I

0,487 0,260 0,837

Sb

0,176 0,260 0,111

S

0,844 0,260 0,074

I

0,485 0,260 0,836

Sb

0,180 0,260 0,110

S

0,844 0,260 0,075

I

0,484 0,260 0,836

Sb

0,128 0,250 0,124

S

0,841 0,250 0,049

I

0,512 0,250 0,831

4. Sonuç ve Değerlendirme
Ortam basıncı, 4, 8, 12, 16, 40, 80, 120, 160 ve 200
KBar hidro statik basınç altında FE SbSI kristalinin ab
initio (ilk prensip) hesaplamaları ile yapısal
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optimizasyonu yapılmıştır. Her bir basınç değerinde
kristalin örgü sabitleri ve atomların pozisyonları
belirlenmiştir. Elde edilen bulgular literatür değeri ile
Çizelge 1’de kıyaslanmıştır. Çizelge 1.’den de
görüleceği üzere sonuçlar literatür ile uyumludur.
Hesaplanan örgü parametreleri, MATLAB yazılımı ile
%95 güven aralığında dördüncü dereceden polinomlara
fit edilerek ampirik bağıntılar önerilmiştir. Önerilen bu
bağıntılar yardımı ile istenen herhangi bir basınç
değerinde örgü parametreleri kolayca tahmin edilebilir.
Örgü parametreleri, hacim ve yoğunluk değerlerinin
basınç bağımlılığını gösteren grafik, MATLAB yazılımı
ile çizilmiştir. Kristalin c yönünde basınca daha hassas
olduğu, 20 KBar basınç değerinden sonra hacim ve
yoğunluğun yaklaşık olarak lineer değişim gösterdiği
görülmüştür.

Teşekkür
Bu çalışma OKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
tarafından OKÜBAP-2018-PT2-001 proje numarası ile
desteklenmiştir.
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Abstract
CaCO3, which is essential material in industry, has many
application like biomedical, drug/gene delivery, design of
biosensor, water treatment system, chemistry and food
industry and as a filling material. The aim of this study is to
produce hydrophobic nano calcium carbonate by using
carbonization method. Reaction was occured by bubbling
CO2 through solution of calcium hydroxide (Ca(OH)2) and
sodium stearate (C18H35O2Na) which is used for obtaining
hydrophobic properties. In experiments, CO2 flow rate and
initial concentration of Ca(OH)2 was kept constant. On the
other hand, temperature and stirring speed were changed
systematically. CaCO3 which was obtained at the end of
the reaction was characterized to investigate size of
particule, morphology and hydrophobic properties by
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), scanning
electron microscope (SEM), surface area measurement
device (BET), contact angle measurement instrument.
Results of FTIR proved that C18H35O2Na covered on
CaCO3 successfully. SEM analysis showed that CaCO3
with nano size and different morphology was synthesised.
In addition, when the temperature of reaction was
increased, BET surface area decreased. According to the
contact angle measurement analysis, CaCO3 gained
hydrophobic property and the highest contact angle was
obtained nearly 146o
Keywords: Hydrophobic, nano CaCO3, calcium carbonate,
sodium stearate

In this method, while CaCI2 is utilized as a source of
calcium (Ca+2), for procuring carbonate ion (CO3ˉ) Na2CO3
is used. In carbonization method which is the second
method, Ca(OH)2 and CO2 are used for supply of Ca+2 and
CO3ˉ ions respectively. However, one of the disadvantages
of the chemical method is that size of the CaCO3 particule,
produced by using this method, is larger than 3 micron
(µm). Therefore, to produce nano sized CaCO3 on
industrial scale by using chemical method is almost
impossible. On the other hand, carbonization method is
more appropriate than chemical method for obtaining nano
sized CaCO3. [19] Besides, carbonization method for
manufacturing nano CaCO3 is more preferable method
because of using mineral source effectively and being
environmental friendly method. Although carbonization
method is advantageous, it is difficult to control crystal
shape and modification of particule. [11] In recent years,
synthesis of CaCO3 with different morphology has been
investigated. CaCO3 particles were obtained in different
shapes such as spherical, cubic, rhombus shaped, spindleshaped, pyramid, rod, hollow sphere, multi-leaf flower and
etc [2,8,14,20,21].
In this study it is aimed to synthesize hydrophobic nano
sized CaCO3 particles in the presence of sodium stearate
by utilizing carbonization method at different temperature
and stirring rate.

2. Materials and Methods

CO2 gas was obtained in high purity (99.99%) and Ca(OH)2
and C18H35O2Na were procured in technical quality. The
1. Introduction
experimental setup includes a 3-neck jacketed reactor with
500 ml which the reaction occurs, a circulating water bath
CaCO3 is used at many different fields in industry due to
for adjusting the temperature, a mechanical stirrer and a
the being one of most abundant minerals and inexpensive
thermometer.
material. CaCO3 is utilized at catalyst, electronic, cosmetic
and drug release areas addition to as a filling material in
C18H35O2Na by weight of 1.5% (wC18H35O2Na/w CaCO3) that is
surface coating, polymer, ceramic, paint, paper, rubber,
used for providig hydrophobic characteristic was mixed
ink, plastic and elastomeric fields. [1–10]. However,
with 50 ml of pure water in magnetic stirrer for 1 hour.
hydrophilic property of CaCO3 limits the usage area of its
Later, the solution prepared by mixing of 1 gram Ca(OH)2
[11,12]. Possesing the hydrophobic surface of CaCO3 will
with 75 ml of water was added to a preprepared 50 ml
contribute to the increase in the usage area because the
solution of C18H35O2Na and stirred for 2 hours by the
particles could disperse more in the polymer matrix [11].
magnetic stirrer at a stirring rate of 500 rpm. After 2 hours
Surface active agent is usually applied in order to obtain
mixing, the solution was fed to the reactor which was filled
hydrophobic surface on the materials. Stearic acid, oleic
with 75 ml amount of pure water with the flow rate of 26,5
acid, tween 80, sodium stearate, polyacrylic acid, sodium
ml/min. While solution was mixed by mechanic stirrer, CO2
oleate, Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), sodium
gas was fed to the reactor at the same time. During the
dodecil sulphate (SDS), polyethylene glycol phosphate
reaction, pH of the solution was controlled and when the
(PEG) and etc are used as surface active agent to produce
pH of the solution became 7, the reaction was stopped.
CaCO3 in literature. [8, 11–18]
Then, aging process for 1 hour was applied. Precipated
CaCO3 at the end of 1 hour was separated from the
There are two main methods for manufacturing CaCO3.
solution by centrifugation and rinsed 2 times with purified
The first one is production of CaCO3 by chemical method.
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water and 1 time with ethanol. The obtaining product was
dried in an oven at 100 ° C for 24 hours. The reaction was
carried out by applying 4 different stirring rate (500, 700,
900 ve 1000 rpm) and at 3 different temperature value (10,
30 ve 50oC)
The contents of synthesized CaCO3 was analyzed by
Perkin Elmer Spectrum Two FT-IR Spectrometer and SEM
analysis was performed for morphology and size of
particles with Carl Zeiss / Gemini 300 instrument. BET
surface area of the material was examined with
Micrometrics-Tristar II brand device. The contact angle was
measured to observe the hydrophobicity character of the
material. Before the analysis, 1 gram of powder samples
were pelleted by pressing in a mold using a press machine
for 4 minutes under pressure of 15 mPa. Then the analysis
was carried out with Attension / Theta Lite optical contact
angle meter using the static drop method.

In the obtained spectrum, the peaks formed at the
frequencies of 1411 cm-1, 873 cm-1 and 712 cm-1 are
thought to belong to CO3. The peak at the frequency of
1587 cm-1 shows antisymmetric and symmetrical tension
of -COO-. In addition, peaks formed at 2918.4 cm-1 and
2848.8 cm-1 proved the presence of C18H35O2Na. (Fig. 1)
These peaks were not observed in the FTIR spectrum of
CaCO3 synthesized without addition of C18H35O2Na.
Furthermore, as shown in Fig. 2 and Fig. 3, the surfactant
was covered on CaCO3 at all different temperature and
stirring rate.

3. Results and Discussion
The aim of this study is to produce hydrophobic CaCO3
with nano sized at different temperature and stirring rate.
For this purpose 500, 700 900 1000 rpm as stirring rate 10
o
C, 30 oC and 50oC as temperature values were
investigated. Carbonization method which is more suitable
for obtaining nano sized CaCO3 was preferred. [19]
C18H35O2Na was selected as surface active agent to
provide hydrophobic property to particles. FTIR, SEM, BET
and contact angle analyzes were performed for the
characterization of the obtained CaCO3.
Figure 2. FTIR spectrum of synthesized CaCO3 at different
stirring rates

3.1 FTIR Analysis
FTIR analysis were performed to confirm synthesis of
CaCO3 and the presence of the layer formed by surfactant
on CaCO3

Figure 1. FTIR Spectrum of CaCO3 synthesized at 10oC and 900 rpm
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Figure 5. SEM images of hollow cubic shape of CaCO3
particles synthesized at 10oC and 500 rpm
Figure 3. FTIR spectrum of synthesized CaCO3 at
different temperatures
3.2 SEM Analysis
Scanning electron microscopy was used to determine
the morphological properties and particle sizes of the
hydrophobic CaCO3 samples obtained at the end of the
experiment. In Fig. 4 and Fig. 5, SEM images of CaCO3
synthesized at 10oC and the stirring rate of 500 rpm
indicate that CaCO3 was synthesized in nano-sized
laminated cubes and hollow cubes. Different
morphologies CaCO3 were synthesized from the same
sample. In Fig. 6, CaCO3 synthesized by using same
stirring rate but different temperature was analyzed.
Rice shaped particles were obtained at 50oC.

Figure 6. SEM images of rice shape of CaCO3 particles
o
synthesized at 50 C and 500 rpm
This is because the morphology of the particles
changes during crystallization process. Throughout this
process, the particles turn into close to cubic form in the
first stage, hollow particles in the next stage and then
the filled cubic CaCO3 particles in the last stage.[19] it
was observed that when the temperature of reaction
increases, size of the particles also increase. This case
is also studied by Wang and coworkers. [14]
3.1 BET Analysis

Figure 4. SEM images of laminated cubic shape
CaCO3 particles synthesized at 10oC and 500 rpm

In order to observe the effect of temperature on the
surface area of CaCO3 particles, BET analysis was
performed using CaCO3 samples synthesized at three
different temperatures, 10 oC, 30 oC and 50oC and at a
stirring speed of 500 rpm. According to the results,
surface area of CaCO3 particles which were produced
at 10 oC, 30 oC and 50oC are measured as 7,9654 m²/g,
5,3034 m²/g and 3,4015 m²/g respectively. As seen in
Fig. 7, BET surface area decreased with increasing
temperature. It was estimated that shape of the particle
has a significant effect on the BET surface area.
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However, more research is required to find out the
reasons of changing in surface area.

Figure 9. Surface contact angle of CaCO3 particles
containing %0 C18H35O2Na
4.

Figure 7. BET surface area of CaCO3 synthesized at
different temperature
3.4 Surface Contact Angle Analysis

Conclusion

One of the major disadvantages of CaCO3 material
which has wide range application is its hydrophilic
property. In this study, nanoscale hydrophobic CaCO3
production was aimed. For this purpose, CaCO3 was
synthesized at 4 different stirring rates (500, 700, 900
and 1000 rpm) and 3 different temperatures (10 oC, 30
o
C and 50oC) by utilizing carbonization method.
C18H35O2Na was used to provide hydrophobic character
to material. FTIR, SEM, BET and contact angle
analyzes were performed to characterize the obtained
hydrophobic nano size of CaCO3. As a result of the
study, it was observed that the surface active agent
was coated with CaCO3 at all temperatures and stirring
rates. In addition, nanoscale and highly hydrophobic
CaCO3 were obtained. However, detailed studies are
required to show the effects of experimental conditions
for the production of uniform particles.

In order to analyze the hydrophobicity on the surface of
CaCO3 particles which was formed by surface active
agent, the contact angles of CaCO3 particles containing
1.5% by weight of C18H35O2Na and without C18H35O2Na
were measured. Accordingly, the contact angle of the
CaCO3 particle containing 1.5% by weight of
C18H35O2Na is at high and determined as nearly 146o.
(Fig. 8) Also, CaCO3 without using C18H35O2Na is
observed to be highly hydrophilic. (Fig. 9) Thus, as a
result of the modification of hydrophilic CaCO3 particles
with C18H35O2Na, CaCO3 particles gained hydrophobic
property.
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IMPROVING THE DETERGENT RESISTANCE OF HARD PORCELAIN
GLAZES BY CHANGING THE ALKALI OXIDE AMOUNTS
ALKALİ OKSİT MİKTARLARINI DEĞİŞTİREREK SERT PORSELEN
SIRLARININ DETERJANA DAYANIMINI GELİŞTİRİLMESİ
a
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Özet
Bu çalışmanın amacı 1380 0C’de 6 saat süreyle
redüksiyon atmosferinde pişirilen sert porselen sırının
deterjana dayanımını arttırmaktır. SiO2/Al2O3 molar
oranı 10,1 olacak şekilde ve bunların CaO+MgO,
Na2O+K2O toplam miktarlarını sabit tutularak farklı
molar miktarda CaO, MgO, Na2O ve K2O içeren sırlar
hazırlanmıştır. Sırların deterjana dayanımları EN12875-4 standardına göre test edilmiştir. XRD analizi
ile test edilmemiş sırlı yüzeylerde az miktarda kuvars ve
kristobalit fazları gözlenmiştir. Sırların tümü büyük
oranda camsı faz içermektedir. Test edilmiş
numunelerin SEM görüntüleri, korozyonun kuvars
tanelerinin etrafındaki tane sınırı fazında oluştuğunu
göstermiştir. Sırların alkali oksit miktarlarının uygun
şekilde ayarlanmasının deterjan direncini arttırdığı
sonucuna varılmıştır. En iyi deterjan direnci 0,83 mol
CaO ve 0,12 mol K2O içeren A-A3 kodlu sır ile elde
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Deterjana dayanım, sert porselen,
sır

Abstract
The aim of this study was to improve detergent
resistance of hard porcelain glazes, for tableware
products obtained in a 6-h firing cycles at a maximum
0
temperature of 1380 C in reduction atmosphere.
Glazes with different CaO, MgO, Na2O and K2O molar
amounts were prepared as SiO2/Al2O3 molar ratio of
10,1 and their CaO+MgO, Na2O+K2O total amounts
kept constant. Detergent resistances of glazes were
tested according to the EN 12875-4 standard. Small
amount of quartz and cristobalite phases were
observed on the untested glazed surfaces of the
samples by XRD analyses. All of the glazes had large
amount of glassy phase. SEM images of tested
samples showed that corrosion occured at the
surrounded boundary phase of quartz grains. It was
concluded that proper adjustment of alkali oxides
amounts of glazes improved the detergent resistance.
The best detergent resistance was obtained with the AA3 coded glaze which containing 0,83 mol CaO and
0,12 mol K2O.

bu ürünler sürekli kullanma-yıkama çevrimine maruz
kalmaktadır. Zamanla yüzey korozyona uğramakta ve
matlık oluşmaktadır. Matlaşan yüzeylerde yağ ve metal
izleri daha fazla görünmekte ve temizlenmesi
zorlaşmaktadır. Kullanım ömrünün uzatılması için ürüne
uygulanan sırın deterjana dayanımının yüksek olması
gerekir.
Deterjana dayanımın tanımlanması için seramik sofra
eşyalarına yönelik uluslararası standartlar mevcuttur [13]. Sofra eşyası üreticileri bu standartlarda belirlenen
kriterlere uygun ürün üretmekle mükelleftirler. Bu
standartlar üründen beklenen minimum gerekliliklerdir.
Ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet koşulları
düşünüldüğünde, bu gerekliliklerden daha iyisini
üretmek üreticiler için her zaman avantajdır.
Korozyon malzemenin yapısal karakterine bağlıdır.
Daha sıkı bağlı malzemeler camsı veya kristalin yapıda
olursa olsun daha az korozyona uğrar [4]. Literatürde
karo ve saniteride kullanılan farklı sırların (transparan,
mat, opak, cam-seramik sırları) kimyasal korozyon
direnci ve temizlenebilirliklerine yönelik yapılmış çeşitli
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda 1200 - 1250
0
C’de ve oksidif ortamda pişirilen karo ve saniteri
sırlarının oluşan fazları ve bu fazların korozyon
dirençleri, yüzey pürüzlülüğü-temizlenebilirlik ve kir
tutma özellikleri incelenmiştir. Genel olarak daha iyi ve
düzgün yüzeyli ürünlerin korozyon dirençlerinin daha
yüksek olduğu ve sırda oluşan kristallerin kimyasal ve
fiziksel özelliklerinin korozyon direncinde etkili bir
parametre olduğu sonucuna varılmıştır[5-13].
Sert porselen sırları 1380 – 1400°C’de redüktif
atmosferde pişirilirler ve genellikle transparandırlar.
Sıcaklık yüksek olduğu için firit kullanımına ihtiyaç
duyulmaz. Kalsit, kaolen, dolomit, feldspatlar, talk,
wollastonit, spodumen gibi doğadan çıkarılan
hammaddelerle ham olarak üretilirler.
Bu çalışmada üretimdeki mevcut sırın SiO2/Al2O3
oranını
değiştirmeden,
bazik
oksit
oranlarını
değiştirerek deterjana dayanım direncinin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu sayede otel ve restoranlar için
matlığını yitirmeden daha uzun süreli kullanım sağlayan
ürün geliştirilecektir.

2. Materyal ve Metot

Keywords: Detergent resistance, hard porcelain, glaze

Kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri Çizelge
1’de verilmiştir.

1. Giriş
Otel ve restoranlar için üretilen porselen sofra
eşyalarının mekanik dayanımlarının dışında deterjana
dayanımlarının da yüksek olması gerekmektedir. Çünkü
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Kuvars

Albit

Kalsit

Dolomit

SiO2 45,61

66,63

97,71

67,26

0,04

0,00

Al2O3 39,24

18,31

1,19

20,76

0,18

0,00

Fe2O3

0,70

0,25

0,16

0,01

0,01

0,01

CaO

0,08

0,28

0,22

0,39

56,21

34,64

MgO

0,11

0,19

0,03

0,02

0,14

18,70

Na2O

0,26

2,67

0,11

11,17

0,10

0,00

K2O

1,84

11,04

0,32

0,07

0,03

0,00

TiO2

0,04

0,02

0,01

0,04

0,01

0,01

A.Z 12,06

0,56

0,22

0,17

43,20

46,22

Kaolen

K-Feldispat

Hammadde
Adı

Çizelge 1 Kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri

Çalışmada Kütahya Porselen’de kullanılan sır standart
sır olarak alınmıştır. Seger formülüne göre CaO+MgO
mol toplamı sabit kalacak şekilde (0,84) kalsit ve
dolomit oranları değiştirilerek ve Na2O+K2O mol toplamı
sabit kalacak şekilde (0,16) K-feldispat ve albit miktarı
değiştirilerek yeni reçeteler hazırlanmıştır. SiO2/Al2O3
mol oranı 10,1 olacak şekilde tüm reçetelerde sabit
tutulmuştur. Hazırlanan reçetelerin seger formülleri
Çizelge 2’de verilmiştir.

A-A2

A-A3

A-A4

A-B1

A-B2

Na2O 0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,15

0,10

K2O 0,11

0,12

0,12

0,12

0,11

0,02

0,07

Std

A-A1

Reçete
Kodu

Çizelge 2. Hazırlanan reçetelerin seger formülleri

Şekil 1 Destek ayağı üstünde sır akış levhası (fotoğraf
fırından çıktıktan sonra çekilmiştir).
Fırın çıkışı ve deterjana dayanım testi sonrası numune
tabakların rengi Konika Minolta CM-600d cihazı ile
ölçülmüştür. Pişmiş sırların XRD analizleri Eskişehir
SAM’da Rigaku Rint 2000- H serisi XRD cihazında
2°/dk hızda 2Ө = 5°’den 70°’ ye tarama yapılarak
gerçekleştirilmiştir. Oluşan fazların miktarsal analizleri
MAUD (Material Analysis Using Diffraction) yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MAUD programı, XRD
kırınım paternlerini kullanarak fazların miktarlarını
Rietveld yöntemine dayalı olarak hesaplayan bir
bilgisayar yazılımıdır.
2.1. Deterjana Dayanım Testi

CaO 0,60

0,70

0,65

0,83

0,48

0,60

0,60

MgO 0,24

0,14

0,19

0,01

0,36

0,24

0,24

Al2O3 0,50

0,51

0,51

0,52

0,51

0,51

0,50

Fe2O3 0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

SiO2 5,09

5,18

5,14

5,30

5,14

5,10

5,06

Si/Al 10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

Na+K 0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Ca+Mg 0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

Numunelerin deterjana dayanımları EN 12875-4
“Dishwashing Resistance of Utensils - Part 4: Rapid
Test for Domestic Ceramic Articles” standardına göre
test edilmiştir (75 0C’de deterjan çözeltisinde 32 saat
bekletme). Standartta test sonrası numune yüzeyleri
yalnızca
gözle
kontrol
edilmektedir.
Matlığın,
çatlamanın ya da renk farkının oluşma durumuna
bakılır. Sayısal veri olması için ağırlık kayıpları
hesaplanmıştır. Bunun için teste tabi tutulmadan önce
numunelerin başlangıç ağırlıkları ölçülmüştür (m1).
Test sonrası ağırlıklar da ölçülerek (m2) 1 nolu formüle
göre sırda meydana gelen kayıp % olarak
hesaplanmıştır:
Kayıp = (m2 – m1)/m1*100

(1)

Reçetede kullanılan hammaddelerin nemleri Sartorius
3. Sonuçlar ve Tartışma
MA150 nem cihazı ile kontrol edilmiştir. 3kg’lık kuru
madde üzerinden hesaplanarak reçeteler değirmenlere
yüklenmiştir. 1/3 su, 1/3 kuru madde ve 1/3 alumina Fırından çıkan sırların mm cinsinden ölçülen sır akış
bilya olacak şekilde yükleme yapılmış ve 2 saat süreyle değerleri ve deterjana dayanım testi sonrası sırda
öğütülmüştür. Değirmenlerden alınan sırlar 45µ’luk meydana gelen ağırlık kayıpları Çizelge 3’de verilmiştir.
elekten süzülerek litre ağırlıkları 1350gr/l olacak şekilde
ayarlanmıştır. Numune tabaklar sırlanarak 1380 0C, 5,5
saatlik (soğuktan soğuğa) işletme fırınında redüktif
ortamda pişirilmiştir. Sır akışı kontrolü için hazırlanan
sırdan bir miktar alınıp suyu çektirilmiş ve bisküvi sır
akış levhasının gözlerine 4-5gr sır doldurulmuştur.
450’lik açıyla işletme fırınında pişirilmiştir. Fırın çıkışı
sırın ne kadar aktığı kumpas yardımıyla ölçülmüştür.
Sır akış levhası örneği Şekil 1’de verilmiştir.
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Çizelge 3 Sırların sır akış değerleri ve deterjana Çizelge 4 XRD analizine göre MAUD programında
dayanım testi sonrası kayıp yüzdeleri
hesaplanan faz oranları (D: hesaplanan değer; T:
tolerans)
Sır Akışı
mm

Deterjan Testi Sonrası
Kayıp %
(32 Saat Sonra)

Std

50

2,65

A-A1

55

2,8

A-A2

48

3,05

A-A3

52

2

A-A4

40

2,45

A-B1

20

3,05

A-B2

48

2,85

Sır Kodu

Sır
Kodu

Kuvars

Kristobalit

Amorf
Faz

D

T

D

T

Std

0,76

0,06

1,67

0,14

97,56

A-A1

0

-

0,24

0,01

99,76

A-A2

0,53

0,12

1,06

0,21

98,41

A-A3

0

-

1,24

0,14

98,76

A-A4

0,3

0,24

2,29

0,24

96,41

A-B1

0

-

2,34

0,13

97,66

A-B2

0,67

0,28

2,11

0,21

97,22

Sır akış değerleri ve CaO, K2O mol miktarı arasındaki K O miktarı 0,12 mol olan reçetelerin CaO-kütle kaybı
2
ilişki Şekil 2’de verilmiştir.
ilişkisine bakıldığında (Şekil 3) 0,60 mol’a kadar olan
sırlarda CaO miktarı arttıkça deterjana dayanım testi
sonrası kütle kaybının azaldığı görülmüştür. Bununla
birlikte CaO miktarı 0,70’in üstüne çıkıldığında kayıp
miktarının azalma eğilimine girdiği görülmüştür.

Şekil 2 Ölçülen sır akış değeri ve CaO-K2O mol miktarı
arasındaki ilişki
Sır akışı ile CaO miktarı arasında doğrudan bir ilişki
vardır. CaO arttıkça sır akışında da yükselme olmuştur.
CaO miktarı 0,48’e düştüğünde (minimum değer), akış
da 40mm değerine gerilemiştir. Sırda CaO miktarının
artması sır viskozitesini düşürür, buna karşılık MgO
miktarının artışı viskoziteyi yükseltir [14-15]. CaO
değeri standart sırla aynı olmasına rağmen, K2O miktarı
en düşük olan (0,02 mol) sırın akışı 20mm değerine
kadar düşmüştür. K2O değeri 0,07'ye çıktığında akış
48mm’ye yükselmiştir. Reçeteler Seger formülüne göre
ayarlandığından, Na- Feldispat ağırlıklı bu sırda KFeldispat ağırlıklı sırlara göre kullanılan feldispat miktarı
daha az olmuştur. SiO2/Al2O3 oranı da sabit tutulduğu
için daha fazla kuvars kullanılması gerekmiştir. Camsı
fazda daha fazla SiO2 bulunması eriyiğin viskozitesini
yükseltmiştir. Sır viskozitesinin artması camsı fazın
daha zor hareket etmesi anlamına gelir, dolayısıyla sır
akış testinde daha düşük akış değerleri elde edilir.

Şekil 3 Deterjana dayanım testi sonrası sırda meydana
gelen kütle kaybı – CaO miktarı ilişkisi
CaO miktarı 0,60 mol olan sırlarda K2O-kütle kaybı
ilişkisine bakıldığında (Şekil 4) K2O miktarı arttıkça
deterjana dayanım testi sonrası kaybın azaldığı
görülmüştür.

Sırların XRD analizi sonrası MAUD programı ile
hesaplanan fazları Çizelge 4’de verilmiştir. Tüm sırlar
yüksek oranda amorf camsı faz içermektedir. Kristal faz
olarak kuvars ve kristobalit fazları dışında başka bir faz
bulunmamaktadır. Camsı faz silika ile doyduğunda
kuvars kristalleri görülmeye başlar. Kuvars-kristobalit
dönüşüm hızı kuvars çözünüm hızını aşarsa Kristobalit
fazı oluşmaya başlar [16].
Şekil 4 Deterjana dayanım testi sonrası sırda meydana
gelen kütle kaybı – K2O miktarı ilişkisi
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Deterjana dayanım testi öncesi ve test sonrası sırların
kromatik koordinat değerleri Çizelge 5’de verilmiştir. E
değeri 1’den küçükse bu iki renk arasında fark yoktur,
2’den büyükse renk arasındaki farkı ayırt edebilir. 1’den
büyük ve 2’den küçük değerler gözlemci tarafından %
50 ihtimalle ayırt edilebilir [17-19]. Geliştirilen sırların
test öncesi ve test sonrası renk kaybı olmamıştır. Gözle
yapılan
kontrollerde
sır
yüzeylerinde
matlık
gözlenmemiştir. Meydana gelen kayıplar yüzeyde
matlığa sebep olacak miktarda değildir.

b*

a*

L*

A-B2

A-B1

A-A4

A-A3

A-A2

A-A1

(a)
Std

Reçete Kodu

Çizelge 5 Geliştirilen sırların deterjana dayanım testi
öncesi ve test sonrası ölçülen kromatik koordinat
değerleri (TÖ: Test Öncesi, TS: Test Sonrası)

TÖ

86,97 86,97 85,82 86,55 86,53 86,85 86,63

TS

86,86

87,0

85,89 86,54 86,51 86,83 86,67

TÖ

-2,16

-2,1

-2,02

-2,18

-1,90

-1,82

-2,23

TS

-2,14

-2,1

-1,99

-2,17

-1,87

-1,82

-2,22

TÖ

-0,15

0,1

-0,28

0,58

-0,18

0,04

-0,12

TS

-0,07

0,1

-0,24

0,59

-0,14

0,05

-0,10

0,14

0,01

0,08

0,02

0,05

0,02

0,04

E

(b)

Standart sırdan daha düşük kütle kaybı olan A-A3 kodlu
sırın ve en yüksek kütle kaybı olan A-B1 kodlu sırın
SEM görüntüleri Şekil 5’de verilmiştir. Test öncesi A-A3
kodlu sırın yüzeyi düzgün görünmektedir. A-B1 kodlu
sırda hafif göçük olan bölgeler görülmektedir. Bu
bölgeler Şekil 5c’de işaretlenerek gösterilmiştir. A-B1
sırının sır akış değeri tüm sırlardan daha düşüktür
(20mm). Akışın düşük olması sırın pişme sırasında
yüzeyde düzgün bir şekilde yayılamamasına neden
olur. Test sonrası numunelerde boşluklar ve kuvars
taneleri görünmeye başlamıştır (Şekil 5b, 5d). İri taneli
kuvarsların etrafında derin boşluklar görülmektedir.
Deterjan çözeltisi iri kuvars taneleri etrafındaki ara fazın
çözünmesine sebep olmaktadır.

(c)

(d)
Şekil 5 Test öncesi ve test sonrası numunelerin
SEM görüntüleri (a) test öncesi (b) test sonrası AA3 sırı; (c) test öncesi (d) test sonrası A-B1 sırı

188

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

3.1 Tartışma
Çalışmada endüstriyel olarak kullanılan sert porselen
sırının
deterjana
dayanımının
geliştirilmesi
hedeflenmiştir. CaO ve K2O miktarları sırasıyla 0,85
mol ve 0,12 mol olan A-A3 kodlu sır hedefi sağlayan ve
en az ağırlık kaybının görüldüğü sırdır.
XRD analizine göre geliştirilen tüm sırların yüksek
oranda camsı fazla birlikte bir miktar kuvars ve
kristobalit içerdiği tespit edilmiştir. SEM görüntülerine
göre test sonrası kütle kaybının kuvars taneleri
etrafındaki tane sırı fazının korozyona uğramasından
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak 1380 0C’de redüktif ortamda pişirilen sert
porselen sırlarında deterjana dayanımın geliştirilmesi
için alkali dengesinin doğru ayarlanmasının önemli
olduğu görülmüştür. Çalışmanın devamında farklı alkali
kaynaklarının etkisi gözlemlenecektir.

Kaynaklar
[1] EN 12875-4 “Mechanical dishwashing resistance of
utensils. Rapid test for domestic ceramic articles”
[2] ASTM D 3565-89 “Standard Test Method for
Tableware Pattern Removal by Mechanical Dishwasher
Detergents.
[3] TS 10850 “Porcelain Tableware Standard”
[4] Ronald A. McCauley, Corrosion of Ceramic
Materials, Third Edition, Taylor & Francis Group,
(2013).
[5] Gülsüm Topateş, Baran Tarhan, Müge Tarhan,
Chemical durability of zircon containing glass-ceramic
glazes, Ceram. Int., 43 (2017) 12333–12337.
[6] Janusz Partyka, Jerzy Lis, Chemical corrosion of
sanitary glazes of variable grain size composition in
acid and basic aqueous solution media, Ceramics
International 38 (2012) 553–560.
[7] Leena Hupa, Roger Bergman, Linda Fröberg, Stina
Vane-Tempest, Mikko Hupa, Thomas Kronberg, Eija
Pesonen-Leinonen, Anna-Maija Sjöberg, Chemical
resistance and cleanability of glazed surfaces, Surface
Science 584 (2005) 113–118.
[8] M.Piispanen, J.Määttä, S.Areva, A.-M.Sjöberg,
M.Hupa, L.Hupa, Chemical resistance and cleaning
properties of coated glazed surfaces, Jour.Eur. Ceram.
Soc. 29 (2009) 1855–1860.

[9] I. Atkinson, M.E. Smith, M. Zaharescu, Examining
correlations between composition, structure and
properties in zircon-containing raw glazes, Ceram. Int.
38 (2012) 1827–1833.
[10] Mahmood Sheikhattar, Hooyar Attar, Shahriar
Sharafi,William M. Carty, Influence of surface
crystallinity on the surface roughness of different
ceramic glazes, Materials Characterization 118 (2016)
570–574.
[11] Janusz Partyka, Jerzy Lis, The influence of the
grain size distribution of raw materials on the selected
surface properties of sanitary glazes, Ceram. Int. 37
(2011) 1285–1292.
[12] J. Määttä, M. Piispanen, R. Kuisma, H.-R.
Kymäläinen, A. Uusi-Rauva, K.-R. Hurme, S. Areva, A.M. Sjöberg, L. Hupa, Effect of coating on cleanability of
glazed surfaces, Jour. Eur. Ceram.Soc. 27 (2007)
4555–4560.
[13] Thomas Kronberg, Anne-Christine Ritschkoff, Riitta
Mahlberg, Juha Mannila, Marke Kallio, Anne Vesa,
Leena Hupa, Soil-resistant surfaces for traditional
ceramics, Jour. Eur. Ceram. Soc. 27 (2007) 1775–
1780.
[14] L. Řehačkova, S. Rosypalova, R. Dudek, J.
Kukutschova, J. Dobrovska, Effect of CaO/SiO2 Ratio
on Vıscosity and Structure of Slag, Metalurgija 54
(2015) 3, 455-458.
[15] R.C. da Silva, S.A. Pianaro, S.M. Tebcherani,
Preparation and characterization of glazes from
combinations of different industrial wastes, Ceram. Int.
38 (2012) 2725–2731.
[16] William M. Carty, Udayan Senapati, “PorcelainRaw Materials, Processing, Phase Evolution, and
Mechanical Behavior”, J. Am. Ceram. Soc., 81 (1998)
1, 3-20
[17] Uludag, B., Usumez, A., Sahin, V., Eser, K.,
Ercoban, E., The effect of ceramic thickness and
number of firings on the color of ceramic systems: An in
vitro study, The Journal of Prosthetic Dentistry, 97 (1),
25-31, 2007.
[18] Andreola, F., Barbieri, L. Karamanova, E.,
Lancellotti, I., Pelino, M., Recycling of CRT panel glass
as fluxing agent in the porcelain stoneware tile
production, Ceram. Int., 34, 1289–1295, 2008.
[19] Özturk, Ö. Uludag, B., Usumez, A., Sahin, V.,
Celik, G., The effect of ceramic thickness and number
of firings on the color of two all-ceramic systems,
Clinical Implications, 100 (2), 99-106, 2008.

189

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

HEALTH EFFECTS OF WELDİNG
KAYNAĞIN SAĞLIĞA ETKİLERİ
a,*

Bekir GÜNEYa,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye, E-posta: guneyb@kmu.edu.tr

Özet
Kaynak, metal ve alaşımlarının birleştirilmesi için
endüstride en çok tercih edilen bir üretim yöntemidir.
Ark kaynağı işlemleri, potansiyel olarak tehlikeli metal
duman ve gazlarından oluşan karmaşık aerosoller
üretir. Kaynak dumanındaki karmaşık yapılı çeşitli
toksik metaller solunduğunda zararlı sağlık etkilerine
sebep olabilir. Kaynaklı imalat esnasında kaynak işçileri
birçok mesleki tehlike ile karşı karşıya gelmektedir.
Dünya çapında milyonlarca işçi günlük olarak kaynak
aerosollerine maruz kalmaktadır. Bu işçiler, kirli, yağlı
ve kimyasal madde kapları gibi değişken malzemelerin
kaynaklarını açık veya kapalı alanlarda yaparken çok
farklı kaynak şartlarına maruz kalmaktadırlar. Kaynak
dumanının sağlığa etkileri üzerine bir çok çalışma
yapılmıştır. Ancak kimyasal karekterizasyon temelli
çalışmaya fazla rastlanmamıştır. Bu amaçla, kaynak
dumanındaki partiküllerin mikro yapı ve kimyasal analizi
için taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağıtıcı
spektrometre
(EDS)
cihazı
yardımıyla
deney
yapılmıştır. Deneylerde; kaynak dumanında Be, O, F,
Fe, Si, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn elementlerinin atomik
olarak % 1 den daha fazla olduğu tespit
edilmiştir.Tespit edilen bu elementlere, bunların molekül
ve bileşiklerine uzun süre maruz kalan işçilerde farklı
sağlık etkilerinin geliştiği literarür araştırması ile tespit
edilmiştir. Kaynak işçileri; elektrik çarpması, yüksek
kaynak ısısı, kaynak radyasyonu, kaynak gürültüsü,
kaynak dumanı, düşmeler, yaralanmalar, kas ve iskelet
sistemi problemleri ve hatta ölüm gibi mesleki
tehlikelere maruz kalmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kaynak dumanı, Sağlık etkisi,
Mikro yapı.

Abstract
Welding is the most preferred industrial production
method for joining metals and alloys in the industrial
field. The arc welding consisting of potentially
dangerous metal fumes and gases produce complex
aerosols. Various toxic metals of complex nature in
welding fumes may cause harmful health problems
when it is exposed. During welding, welding workers
face many occupational hazards. Millions of workers
around the world are affected to welding aerosols daily.
These workers are exposed to very different welding
conditions, when they work with containers including
dirt, oil, and chemical, in open or closed areas. Many
studies have been conducted on the health effects of
welding fumes. However, the study based on chemical
characterization is still rare In this study, the micro and
chemical structures of the particles in welding fumes
were analyzed with, scanning electron microscopy
(SEM) and energy dispersing spectrometer (EDS). Our
results show that the atomic percentages of the
elements Be, O, F, Fe, Si, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn in

the welding fume were found to be higher than 1%. The
reported studies determined that
workers show
different health issues when they are exposed with
molecules and compound of those elements. Welding
workers is exposed to professional hazards such as
electric shock, high welding heat, welding radiation,
welding noise, welding smoke, falls, injuries,
musculoskeletal problems and even death.
Keywords:
structure.
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Micro

1. Giriş
Metallerin
birleştirilmesi
Tunç
çağından
beri
yapılmaktadır. Ark kaynağı, 20. yüzyılın başlarından
buyana metallerin birleştirilmesi için yaygın olarak
kullanılan endüstriyel bir teknoloji uygulamasıdır. 1940'lı
yıllardan bu yana, uygulamadaki kolaylığı, çeşitliliği ve
alanındaki önemli gelişmeler kaynağın oldukça yaygın
hale gelmesini sağlamıştır. Düşük ve orta karbonlu
çelikler, yüksek performanslı çelikler, alaşımlı çelikler,
paslanmaz çelikler ve bakır, alüminyum gibi çeşitli
metallerin birleştirilmesini sağlayan birçok farklı kaynak
işlemi vardır. Bütün dünyada, yüz milyondan fazla
işçinin kaynak işlemleri ile muhatap olduğu tahmin
edilmektedir.
Bu gün sanayide seksenden fazla kaynak çeşidi
uygulanmaktadır. Bunlar arasında gazatı kaynağı, toz
altı kaynağı, manuel örtülü elektrot kaynağı, sürtünme
kaynağı, difüzyon kaynağı, plazma kaynağı ve oksijen
kaynağı
gibi
kaynaklar
daha
yaygın olarak
kullanılmaktadır [1].
Kaynak arkı oluşturma işlemi, kaynak elektrodu ve
taban malzemesi arasında bir elektrik arkı oluşturarak,
metalleri birleşme noktasında ergiterek biriktirme
işlemidir [2, 3]. 4000 °C'nin üzerindeki ark sıcaklıkları
birleştirilecek olan ana metal parçaları ve sürekli olarak
kaynağa beslenen tüketilebilir elektrot telini veya
çubuğunu ısıtır [4]. Ark'tan gelen bu ısı, havada
elektrotun bir kısmını buharlaştırır, kalan kısım ergiyen
taban malzemesi ile ergiyik banyosunda karışarak
kaynak arkını oluşturur.
Literatüre göre, kaynakla ilişkili sağlık etkileri, işlemin
bir yan ürünü olarak üretilen aerosol parçacıklarının
tam olarak analiz edilmesini gerektirir. Duman
partiküllerini yeterince karakterize eden, hem fiziksel
hem de kimyasal birçok teknik mevcuttur. Kaynak
dumanının ne kadarının solunabilir aralıkta olduğunu
belirlemek için kütle veya miktar dağılımları gibi fiziksel
karakterizasyon yöntemleri veya partikül boyutlama
teknikleri kullanılabilir. Elektrot bileşiminin karmaşık
duman bileşimini nasıl etkilediğini belirlemek için
kimyasal analiz yöntemleri kullanılabilir. Kütle olarak,
dumanın
yaklaşık
yüzde
doksanı
solunabilir
boyutlardadır. Kaynak yoluyla üretilen duman partikülü
genellikle manyetit yapıdadır. Elelktrot çekirdeği ve
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örtüsünde
mevcut olan elementlere bağlı olarak birincil partiküllerin <0.10 µm ultra ince boyut aralığında
dumanda diğer bileşikler de oluşur [3].
olduğu gözlenmiştir [12]. Parçacıkların kütlelerinin
dışında, boyutları da sağlıkla ilgilidir. Bu, özellikle büyük
parçacıklara kıyasla yüzey alanı-kütle oranının artmış
2. Kaynak dumanı karakterizasyonu
olduğu nano boyuttaki partiküller (<100 nm) için
geçerlidir [13-15]. Parçaçık kütlesi yerine [16], nano
2.1. Kaynak dumanı
partiküllerin geniş yüzey alanı ile toksisiteleri arasında
Her malzeme, yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında güçlü bir ilişki vardır [17]. Ayrıca, nano boyuttaki
potansiyel bir duman kaynağıdır. Kaynak dumanı partiküller de dahil olmak üzere tüm kaynak dumanı
yüksek sıcaklıkta metalurjik reaksiyon sonucu oluşur. partiküllerinde çoğu kanserojen veya potansiyel olarak
Üretilen dumanın çoğu, kaynak işleminde kısmen kanserojen olarak sınıflandırılan bir çok metal tespit
uçucu olan tüketilebilir elektrottan türetilir. Elektrot ile edilmiştir [18, 19]. Kaynak işlemindeki parametrelerdeki
kaynama derecesinin çok üzerine ısıtılan metal (örneğin; voltaj) küçük değişiklikler, oluşan çok ince
bileşenlerinin bir kısmı atmosfere yanarak veya kaynak parçacıklarının sayısını etkileyebilir [20].
buharlaşarak gaz olarak yayılır. Buhar halindeki Aglomeratlar, birincil partikül - birincil partikül, birincil
bileşenler yeniden yoğunlaşarak, 100 nm'den daha partikül - aglomerat ve aglomerat-aglomerat arasındaki
küçük ultra ince duman partiküleri haline gelir ve bu çarpışmalardan sonra oluşur [11]. Bu çarpışmalardan
partiküller havada uçacak kadar hafif, nefes ile sonra, topakların van der waals, elektrostatik ve
manyetik kuvvetler tarafından bir arada tutulduğu
solunacak kadar küçüktür.
Duman, buharlaşmış metal çok küçük parçacıklara düşünülmektedir. Çoğu ark kaynağı dumanının,
yoğunlaştığında oluşan havada uçabilen katı metal kaynakçının solunum bölgesine ulaştığında, kütlesel
olarak ifade edilir. Buharlaşmış metal, havadaki çapı ortalama 0.20-0.50 mm arasında ince boyuttadır.
oksijenle temas ettiğinde oksitlenir [5]. Böylece
dumanın ana bileşenleri, ana metal ve kaynağı 2.3. Gaz ve dumanın kimyasal özellikleri
besleyen tüketilebilir elektrot telinin üretiminde
kullanılan metallerin oksitlerinden meydana gelir. Kaynak işlemi sırasında maruz kalan işçilerin sağlığını
Dumanların bazı metal bileşenleri, doğal toksisitelerine etkileyebilecek çeşitli gazlar oluşur. Kaynak koruma
arkta
üretilen
ultraviyole
radyasyonu
bağlı olarak diğerlerinden daha fazla potansiyel tehlike gazları
oluşturabilir. En tehlikeli kaynak dumanı bileşenleri; yoğunlaştırabilir ve bu da O3 ve azot oksitlerin (NO,
krom, demir, molibden, silisyum, nikel, vanadyum, NO2) fotokimyasal oluşumuna neden olur. Ozon, ark
kadmiyum, bakır, berilyum, alüminyum flor, kurşun tarafından yayılan ultraviyole ışığının havadaki etkisiyle
manganez, magnezyum, silisyum titanyum ve çinko [3, üretilir. Karbondioksit gazı (CO2) kimyasal olarak daha
5, 6] oksitleri ve gazlardan (örneğin, karbon monoksit kararlıdır ve azaltılabilir, ancak potansiyel olarak
(CO), hidrojen florürü, azot oksit, ozon (O3)) oluşan ölümcül CO gazına dönüşebilir. Buharların, kaynaktan
önce ana metalleri temizlemek için kullanılan yağ
karmaşık aerosollerden oluşur [3].
ajanlarının
(örneğin,
trikloretilen)
Kaynak dumanının kimyasal bileşimi ve oranı; kaynak temizleme
oksidasyonu;
pulmoner
tahriş
edici
gaz,
fosgen
üretir.
tekniğine, kaynak parametrelerine, ergime derecesine,
kaynak metaline ve temelde metalin bileşimine sahip Gazlara ek olarak, ark kaynağı, kaynak elektrotunun
kaynak elektrotuna bağlıdır. Ayrıca, koruyucu gazlar, tüketiminden veya bir elektrotun içine veya dışına
elektrot örtüsü, boya ve yüzey kaplamaları da kaynak eklenen örtü malzemesinin tüketiminden uçucu hale
aerosolün bileşimini etkiler [6, 7]. Kaynak işleminde, gelen karmaşık metal oksit parçacıkları açığa çıkarır
genellikle kapalı bir alanda kaynak dumanı, gazlar ve [8]. Koruyucu gazlar; ana metal bileşimi ve kaplama;
boya; yağ alma, temizleme veya cüruf önleyici
elektromanyetik enerji (radyasyon) açığa çıkar [5].
Kaynak malzemelerin bileşenleri, kaynak bölgesinde kimyasalların varlığı; ve kaynak işlem parametrelerinin
termokimyasal olarak veya kaynak sırasında yayılan tümü, ortaya çıkan dumanın kimyasal bileşimini
ultraviyole ışıkla tahrik edilen fotokimyasal işlemlerle etkileyebilir. Kaynak işlemrinde yaygın olarak yumuşak,
değiştirilebilir. Buharlaşmış metaller hava ile reaksiyona karbonlu ve düşük alaşımlı çelikler kullanır. Yumuşak
girerek yoğunlaşan ve esasen solunabilir büyüklükteki çelik (MS) elektrotları, çoğunlukla düşük ve değişken
parçacıklardan oluşan duman oluşturan metal oksitler miktarlarda Mn içeren demirden (Fe) esaslıdır.
üretir. Aynı zamanda kaynakçının çevresindeki Paslanmaz çelik (SS), alüminyum (Al), Ni ve diğer
dumanın konsantrasyonu kaynağın yapıldığı alanın alaşımları kullanarak yapılan kaynak, yapılan tüm
hacmine ve havalandırma sistemine bağlıdır [6]. Belirli kaynakların <% 10'unu oluşturur. Paslanmaz çelik
bir teknolojinin seçimi, kaynaklanacak ana metalin elektrotları, Fe, Mn ve Ni'ye ek olarak önemli miktarda
kalınlığı ve tipi, yapılan kaynağın büyüklüğü ve gücü, Cr içerir. Kaynak metallerine ve kullanılan işlemlere
kaynağın hızı veya hacmi, kaynaklanacak malzemenin bağlı olarak, dumanda diğer birçok elementin oksitleri
konumu (yani, dikey veya yatay) gibi değişkenler de ve tuzları bulunabilir. Kaynak işleminin ve malzemelerin
seçimine dayanarak, ortaya çıkan duman kimyasal
kaynak yoğunluğunu etkişlemektedir [1].
olarak farklı olabilir. Gazaltı kaynak işlemleri sırasında
üretilen dumanlar genellikle suda çözünmez ve işlem
2.2. Parçacık morfolojisi ve büyüklüğü
sırasında tüketilen kaynak telinin metal bileşimine
Ark kaynağı işlemleri sırasında üretilen duman benzer. Elektrot örtülerinin varlığı nedeniyle, örtülü
parçacıkların çoğunluğu, daha küçük, küresel birincil elektrot kaynağı sırasında oluşan dumanın gazaltı
parçacıklar olarak zincir şeklinde topaklanarak kaynağı sırasında üretilen dumandan fiziksel ve
meydana gelmektedir [8-10]. Bu parçaçıklar ark kimyasal olarak daha karmaşık olduğu gözlenmiştir [8,
kaynağı sırasında yüksek sıcaklığa ulaşan metal 9, 21]. Örtülerde alkali metallerin (örneğin potasyum ve
buharlarının
soğuyarak
çekirdekleşmesi
ile sodyum) varlığı nedeniyle, elektrik ark kaynağı
oluşmaktadır. Bu çekirdeklenme birincil partiküllerin işlemlerinde çıkan dumanlar suda çok fazla çözünür
yoğunlaşması işlemidir. Birincil partiküller zincir [22].
2+,
3+
4+
şeklinde topaklanarak daha büyük aglomeratları Üretilen dumanda, Mn Mn ve Mn dahil Mn türleri
gözlenmiştir
ve
farklı
Mn
türlerinin
oranları, kaynak
oluşturmaktadır [11]. Ark kaynağı sırasında üretilen
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işlemine ve ayarlarına bağlı oluşmuştur [23, 24]. Benzer
şekilde, Cr6+ konsantrasyonu, kaynak işlemine ve
koruyucu gaz tipine bağlı olarak önemli ölçüde
değişebilir [25].
Kaynak sırasında üretilen toksik maddeler arasında
ağır metaller, ozon, karbon monoksit, karbon dioksit ve
azot oksitler bulunur. Ozon veya O3, dokuda reaktif
oksijen türlerini üreten ve DNA hasarına neden
olabilecek güçlü bir oksidandır. Ozon, ark gücüne bağlı
olarak kaynak sırasında 30 saniye içerisinde üretilir
[26].
Bu çalışmanın temel amacı, kaynak dumanının
kimyasal kompozisyonunu SEM, EDS, XRD teknikleri
kullanarak tanımlamaktır. İlave olarak kaynak
dumanının insan ve çevre sağlığı üzerine etkilerini
literatür ışığında açıklamaktır.

3. Materyal ve Metod
Kaynak dumanı numunesi düşük ve orta karbonlu
çelikler ve bunların elektrik ark kaynağında kullanılan
elektrotların dumanından elde edilmiştir. Bu partiküller
oda sıcaklığında seramik bir filtreye vakumlanarak
biriktirilmiştir. Çalışmalar Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi,
Malzeme
Karakterizasyon Laboratuarında yapılmıştır.
3.1. Mikroyapı Çalışması
Mikroyapı analizleri 10 kV'da çalışan, EDS ile
donatılmış, alan emisyonlu SEM cihazıyla yapılmıştır.

4. Sonuçlar ve Tartışma
4.1. Mikroyapı ve Kimyasal Analiz
Kaynak dumanı partiküllerinin bileşimi soğuma
mekanizması ve aglomere yönteminden dolayı farklı

yapıları içermektedir. Böyle yapıların görüntülerini SEM
ile analiz etmek zordur. Küçük kaynak dumanı
partikülleri, buhar halinden soğuma mekanizması ile
daha büyük küresel aglomere partikülleri meydana
getirmiştir. Bu aglomeratlar, mikrograflarda köpük veya
ince karışık saçlar gibi (Şekil 1) görünür [27]. Ancak
daha büyük parçacıklar ayrıca kaynak arkından
sıçrayarak parçacıklar üretilebilir. Büyük parçacıklar, Al,
Si, K, Na, F ve suda çözünün bileşikler, küçük
partiküller ise ağırlıklı olarak Fe, Ni, Mo, Mn, Cr ve
bunların oksitleri gibi ağır metallerden oluşur.
Kaynak dumanı bileşimde bulunan metalik elementlerin
bileşik formunda farklı % atomik oranlarıyla temsil
edildiği Tablo 1'de gösterilmiştir. Yapıdaki Be, Ca, Cl,
Cr, F, Fe, Mn, N, K, Si, Ti, ve V gibi elementler,
kaynatılan malzeme ve elektrodun yapısından kaynaklı
atomik olarak 1%' den yüksek konsantrasyonlarda
tespit edilmiştir. Ayrıca, XRD analizi sonuçları ve EDS
analizleri birlikte incelendiğinde yapıda, Ag, Al, B, Ba,
Br, C, Co, Cu, Mg, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pd, S, Se, Zn, Zr,
W gibi elementlerin atomik olarak 1%' den az veya eser
miktarda bulunabileceği düşünülmüştür. Kaynakta
ulaşılan sıcaklık yaklaşık 4000 0C [4] olduğu için bu
sıcaklıkta yapıdaki tüm elementler hemen hemen gaz
halde
bulunur.
Kaynak
dumanının
gazdan
yoğunlaşması sırasında atmosferden bileşime katılan O
miktarı konsantrasyon içinde yüksek miktarda
bulunmaktadır. Metalik nano yapılı partiküller O ile hızlı
bir şekilde bileşik yapma eğilimindedirler. Bu eğilim
duman konsantrasyonun ana elemanı olan metal
oksitlerin yüksek miktarda oluşumuna yol açmaktadır.
Duman morfolojisine ait Şekil 1 (a)'da x500 büyütmeli
SEM mikrografı incelendiğinde yüzeyde oksit birikintileri
ve ağırlıklı olarak küresel partiküllerden oluşan yapı
göze çarpmaktadır. Şekil 1'e ait Tablo 1'deki EDS
analizi incelendiğinde O, Mn, Fe, Ti, Ca, Si, V, Cr, F, N,
Cl, K ve Be elementlerinin yapıda atomik olarak yüksek
miktarda yer aldığı görülmektedir.

Şekil 1. Kaynak dumanını yüzeyinde alınan SEM mikrografları, a) X500 büyütme, b) X100 büyütme, c) X200
büyütme, d) X10000 büyütme.
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Şekil 1 (b)'de x1000 büyütmeli olarak verilen
migrografın yüzeyine ait Tablo 1'deki EDS analizi
incelendiğinde O, F, Ti, Mn, Si, Cr, Ca, K, V ve Be
elementlerinin atomik olarak yüksek miktarda yapıda
yer aldığı görülmektedir. Yapının çoğunluğunu
oluşturan küresel yapılı partiküllere ait duman
morfolojisinden meydana geldiği görülmektedir.
Şekil 1(c)' de x2000 büyütmeli mikrografta üç farklı tip
parçacık göze çarpmaktadır. Mikrografta ağırlıklı olarak
küresel partikülleri görülmektedir. Bunlar yoğunlaşma
esnasında topaklanmış partiküllerdir ve her aşamada
en sık görülenlerdir. İkincisi izole küresel parçacıklar
çok daha düşük bir miktarda mevcut olsa da yaygındır.
Üçüncüsü ise en düşük yoğunlukta olan düzensiz şekilli
parçacıklardır. Şekil 2 (c)'deki migrografın yüzeyine ait
Tablo 1'deki EDS analizi incelendiğinde O, Mn, Br, Ti,
Ca, Si, V, Cr, F, N, K ve Be elementlerinin atomik
olarak yüksek miktarda yapıda yer aldığı görülmektedir.
Şekil 2' de 2 no'lu bölgeye ait Tablo 1'deki EDS analizi
incelendiğinde O, F, Ti, Mn, Si, Cl, Cr, Ca, K, V, Be ve
Pd elementlerinin atomik olarak yüksek miktarda
yapıda yer aldığı görülmektedir.
Şekil 1(d)'de x10000 büyütmeli migrografın yüzeyine ait
Tablo 1'deki EDS analizi incelendiğinde O, Mn, Fe, Ti,
Ca, Si, V, Cr, F, K ve elementlerinin atomik olarak
yüksek miktarda olduğu tespit edilmiştir.
Parçacık morfolojisi, bir parçanın yüzey alanını ve
parçacıkların aerodinamik çapını belirlediği için dikkate

alınması gerekir. Bir topak, aynı kesite sahip olan tek
tek küresel parçacıktan çok daha büyük bir yüzey
alanına
sahiptir.
Bu
aglomeratlar
ayrıca
solunabilecekleri
dereceyi
etkileyebilecek
farklı
aerodinamik özelliklere sahiptir [28].
EDS analizleri genel olarak değerlendirildiğinde yapıda
Be, O, F, Fe, Si, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn elementlerinin
her inceleme noktasında yüksek miktarda bulunduğu
tespit
edilmiştir.
XRD
analizleri
ile
birlikte
değerlendirildiğinde yapının atomik olarak daha çok
tespit edilen elementlere ait molekül ve bileşiklerden
oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Küçük çaplı parçacıklar, ilk duman buharında daha
yüksek derecelerde aşırı soğutmaya maruz kalır. Bu hal
kaynak sırasında üretilen dumanlarda primer parçacık
oluşumunun gerçekleşmesine sebep olur. Böylece
kaynak ergiyiğinden bulunan kimyasal elementler
içerisindeki,
metalik
partiküller
yoğunlaşarak
çekirdekleşmektedir.
Duman
içerisinde
hafif
olan
elementler
çekirdekleşmeye katılmayıp atmosfere karışmış olabilir.
Bu da kaynak dumanı kompozisyonunda Be, O, F, Fe,
Si, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn gibi elementlerin daha
yüksek miktarda oluşmasını sağlar [12]. Diğer yapılar
ise yoğunlaşma esnasında bileşik yapma kapasitesine
erişememiş element veya yapıları ifade etmektedir.

Tablo 1. Kaynak dumanında tespit edilen elementlerin EDS analizlerine göre atomik miktarları
Element Şekil 1(a) Şekil 1(b) Şekil 1(c) Şekil 1(d) Element Şekil 1(a) Şekil 1(b) Şekil 1(c) Şekil 1(d)
Be
14.12
21.25
12.94
2.55
P
0.2
2.75
3.43
3.83
B
0.33
0.65
0.36
Zr
0.13
0.33
0.44
0.61
C
0.97
0.47
0.49
9.99
Nb
0.18
0.04
N
1.1
1.9
1.58
0.15
Mo
0.44
0.61
0.43
0.56
O
43.91
32.2
38.67
43.56
S
0.02
0.03
0.02
0.05
F
3.55
0.99
1.33
3
Cl
0.95
0.6
0.78
1.46
Fe
3.23
3.64
3.34
9.94
Pd
0.25
0.29
0.58
0.57
Co
0.04
0.03
0.01
0.33
K
3.02
1.5
2.45
Ni
0.01
0.16
0.03
0.12
Ca
4.82
4.64
6.96
0.34
Cu
0.04
0.17
0.17
0.24
Ti
4.16
4.09
10.95
0.1
Zn
0.15
0.15
0.36
0.85
V
2.73
3.62
1.89
0.9
Na
0.45
0.41
0.4
0.09
Cr
3.34
4.68
3.99
3.53
Mg
0.54
0.73
1.1
Mn
4.1
6.59
5.36
6.63
Se
0.24
0.74
0.13
Ag
0.13
0.97
Br
0.8
0.96
0.91
0.96
Ba
0.02
2.38
Al
0.02
0.03
0.02
0.05
W
0.03
0.04
0.02
0.03
Si
6.12
5.97
7.73
3.3
4.2. XRD Analizi
X ışını kırınım çalışmaları, dumanın yaklaşık % 90
yakın
bölümünün
kristal
yapıda
olduğunu
göstermektedir. Kaynak dumanı partiküllerinin önceki
çalışmalarda yapılan Şekil 2'de verilen XRD fazı
analizine [3, 21] ait çok sayıda pikler elde edilmiştir.
Şekil 2 (a)' daki XRD spektrumundan, gazaltı kaynak
dumanının ağırlıklı olarak manyetit (demir baskın,
ancak manganez safsızlıkları içerebilen bir oksit spinel
fazı) olduğu ve elektrik ark kaynağı dumanının hem
kompleks bir alkali-alkali toprak florür fazı hem de demir
manganez karışımı içeren bir oksit spinel fazı olduğu
açıktır [21].
Önceki X-ışını difraksiyon çalışmaları, kaynak
dumanında birçok faz bildirmiş ve her bir duman

partikülünün üç veya daha fazla faz içerdiğini
önermiştir. Esasen, ultra ince parçacıklar için durum
böyle değildir. Çapı mikrometreden küçük olan bir
parçacık birçok faz içeremez. Çünkü küçük hacmi çok
hızlı bir şekilde homojenleşir. Ayrıca, XRD'nin 50
nm'den küçük kristalleri tespit etmesi zor olduğundan,
bir partikülün birden fazla tespit edilebilir faz içerecek
şekilde en az yarım mikrometre olması gerekir. Kaynak
dumanı parçacıklarının çoğu bundan daha küçüktür
[21].
Bu nedenle, eğer XRD beş faz olduğunu bildirirse, bu,
en az beş farklı tipte parçacık olduğu anlamına gelir,
beş fazın her birinin aşırı küçük bir hacimde içerdiği bir
parçacık olmadığı anlamına gelir. Küçük parçacıkların
birleşerek veya sinterlenmiş büyük parçacıkların (100
nm'den
büyük)
birden
fazla
faz
içermesi
mümkündür[29]. Bazı büyük parçacıkların, bir metal
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oksit çekirdeği ve bir cüruf dışına sahip bir çekirdek elektrik ark kaynağı dumanında bu olabilir [30]. Ancak,
kabuğu morfolojisine sahip olması da mümkündür; ikiden fazla fazı olan partiküller olduğu şüphelidir.

Şekil 1. Kaynak dumanın X-ışını kırınım spektrumu, a) Örtülü elektrot ile yapılan sade karbonlu çelik [21], b) Özlü
tel ile yapılan düşük alaşımlı çelik [3]
.
X ışını kırınımı ile bildirilen amorf fraksiyon kaynak
dumanındaki
küçük
nanoparçacıklar
tarafından
üretilebilir, çünkü 50 nm'den küçük parçacıklardaki tüm
atomlar esas olarak yüzeydedir ve bu nedenle standart
kristal kafesleri oluşturamazlar. Bu tür parçacıklar
esasen şekilsizdir. Özlü elektrotlarla yapılan çalışmada
örtü bileşiminin, dumanın faz yapısı üzerinde yoğun bir
etkisi olduğunu XRD analizi ile tespit edildi (Şekil 2'(b)).
Yaygın olarak kullanılan E6010 özlü tel malzemesinin
XRD sonuçları manyetit olarak adlandırılan Fe3O4
yapısında Fe için Mn ve Si ikame edildiğini
göstermektedir. E7018 özlü teli ile yapılan kaynak
dumanına ise NaF ve CaF2 bileşiklerine ait ilave XRD
pikleri mevcuttur. E308-16 özlü teline ait XRD pikleri,
Fe3O4 ve K2MO4 bileşiklerini göstermektedir, buradaki
M, Fe, Mn, Ni ve Cr ve NaF'i temsil etmektedir [31].
E70T-1 için bir XRD spektrumu, Şekil 2 (b)'de
gösterilmiştir. XRD spektrumu, dumanın mevcut olduğu
tüm kristalli fazları veya bileşikleri göstermek için
kullanılır. Gazaltı kaynağı dumanındaki en yüksek Mn
miktarı, aşınmaya dayanıklı çeliğin%46 ve alaşımsız
çeliğin %35 olduğu çözünmeyen Mn'dir. Gaz altı
kaynağı dumanları esas olarak çözünür Mn, Mn0 ve
Mn2+, korozyona dayanıklı çelik Mn3+ ve alaşımsız çelik
Mn4+ içerir. Gazaltı kaynağı dumanları oksidik Ni
bakımından zenginken, özlü elektrot tarafından üretilen
Ni bileşikleri çözülebilir formdadır. XRD sonuçları
Gazaltı kaynağı dumanının manyetit (FeFe2O4)
olduğunu gösterdi. Örtülü elektrot kaynağı dumanın ise
bazı manyetit ve jakobitler (MnFe2O4) ile birlikte KCaF3CaF2 içerdiğini göstermektedir [32].
Kaynak dumanı yüksek sıcaklık ürünü bir malzemedir.
Bünyede mevcut olan çok sayıda element veya
molekülün bu yüksek sıcaklıklarda çok farklı bileşikler
meydana getirmesi mümkündür.
Kaynak arkı
oluşturmada kullanılan malzemelerin kimyasal içeriğine
bağlı olarak veya yüksek sıcaklığın etkisiyle
atmosferden kontrolsüz olarak yapıya dahil olabilen
elementler nedeniyle yapının ayrıntılı analiz edilmesi
oldukça zordur. Ancak Fe ve Mn esaslı yapıların
ağırlıklı olduğunu söylemek mümkündür. Yapı içersinde
yüksek sıcaklıktan dolayı NiAl, TiNi gibi intermetaliklerin
oluşabileceği düşünülmüştür. XRD yardımıyla elde
edilen pikler ve EDS analizleri ile birlikte
değerlendirildiğinde yüksek konsantrasyonda bulunan

Be elementi BeO, K elementi K2O, Ca elementi CaO, V
elementi V16O3, Ti elementi Zn2TiO4, Ni2Ti4O, W
elementi W3O8, Cr elementi CrO, CrSiTe3, Si elementi
SiO2 bileşikleri oluşturarak yapıda bulunmaktadır. Yine
atomik olarak yapıda düşük miktarda bulunan
elementlerin oluşturduğu düşünülen bileşiklere ait
bilgiler Tablo 3'de verilmiştir. X ışını kırınımı, tüm
dumandaki baskın fazın, güçlü pikler veren manyetit
yapısında Fe3O4 ve hematit yapısında Fe2O3 bileşikleri
ile yüksek korelasyon olduğunu göstermiştir [27]. Diğer
olası yapılar NaF, CaF, KCaF3, MgO, K2CO3, Na2CO3
ve MnFe2O4 'tür. Alınan analiz sonuçları kaynak
dumanının
çok
kompleks
yapıda
ve
farklı
kombinasyonlarda
çeşitli
oksitler
içerdiğini
göstermektedir.
4.3. Kaynak maruziyeti ve sağlık etkileri
Kaynak dumanı solumanın sağlığa etkilerini araştıran
birçok çalışma mevcuttur. Ançak, çalışan işçi sayısı,
çalışma alanı havalandırması, kaynak işlemleri ve
kullanılan malzemeler ve kaynak dumanının yanı sıra
diğer mesleki maruziyetlerdeki farklılıklar nedeniyle bu
etkilerin değerlendirilmesi oldukça zordur. Kanakçıların
uzun süre maruziyet sonunda çoğunun çalışma
hayatları boyunca en az bir çeşit solunum bozukluğu
yaşadığı bildirilmiştir [1, 5, 33].
Kaynaklı birleştirme yapılırken kaynak operatörü birçok
mesleki tehlike ile karşı karşıya gelmektedir. Bunlar;
elektrik çarpması, yüksek kaynak ısısı, kaynak
radyasyonu, kaynak gürültüsü, kaynak dumanı,
düşmeler, yaralanmalar, kas iskelet sistemi problemleri
ve hatta ölüm gibi mesleki tehlikelerdir. Bu mesleki
tehlikelerin tesirleri farklı süreler sonunda etkisini
göstermektedir. Elektrik çarpmasının tesiri derhal
kendisini gösterirken kaynak dumanı içerisinde bulunan
krom yıllar içerisinde hastalıklara yol açmaktadır.
Epidemiyolojik çalışmalarda, kaynak dumanına maruz
kalmanın kardiyovasküler, nörolojik ve solunum
sistemine etkileri dahil olmak üzere bir dizi olumsuz
sağlık etkisi ile ilişkili olduğu bulunmuştur [7].
Kaynak dumanlarının kimyasal özellikleri kullanılan
kaynak işlemlerine ve kullanılan malzemelere bağlı
olarak oldukça karmaşık olabilir [5, 34]. Kaynak dumanı
partiküllerinde bulunan birçok metal, işçi sağlığı
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üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle
toksikolojik
açıdan
ilgi
çekicidir.
Kaynak
nanoparçacıklarının toksik etkileri, serbest radikal
üreten bileşimlerinden kaynaklanmaktadır [34]. Yaygın
tehlikeler arasında metal partiküller ve zararlı gazlar
bulunur. Bazı metal bileşenler (örneğin, krom, nikel,
manganez)
doğal
toksisitelerine
bağlı
olarak
diğerlerinden daha çok potansiyel tehlike oluşturabilir.
Kaynak
dumanının
morfolojik
karakterizasyonu,
partiküllerin çoğunun ultra ince boyut aralığında
olduğunu ve havada daha uzun birincil partikül zincirleri
oluşturmak üzere toplandığını göstermiştir. Yaygın ark
kaynağı işlemleri sırasında ozon, azot oksitler, karbon
monoksit ve karbon dioksit gibi çeşitli toksik gazlar
üretilir. Kaynak sırasında üretilen bu gazlar, kaynak
işlem çeşidine göre olarak farklılık gösterebilir [5].
Kaynak, akciğerin hassas alveoler bölgesinde birikme
olasılığı yüksek olan çok sayıda nanoparçacık üretir.
Kaynak dumanını solumaktan kaynaklanan olumsuz
sağlık etkilerini azaltmak amacıyla birçok yaklaşım
kullanılmıştır [35]. Koruyucu gaz bileşimindeki
değişiklikler, bir kaynak işlemi tarafından yayılan
nanopartiküllerin fraksiyonunu veya kompozisyonunu
önemli ölçüde etkilemese de, partikül oluşum oranını
değiştirmek için yaygın olarak kullanılır [17, 36].
Akciğere etkileri arasında metal dumanı ateşi, astım,
pnömoni, fibroz, bronşit, sideroz, geri dönüşümlü
akciğer fonksiyonlarında azalma, enfeksiyona karşı
duyarlılığın artması ve akciğer kanseri riskinin artması
vardır. İlave olarak, kaynak dumanına maruz kalan
işçilerde çeşitli pulmoner olmayan etkiler (örneğin
nörolojik, kardiyovasküler ve üreme) gözlemlenmiştir.
En çok endişe verici olan mesleki sağlık etkileri,
nörolojik
etkilerin,
akciğer
kanserinin,
immün
fonksiyonları ve savunmasistemindeki zayıflama
potansiyelinin gelişimidir [5, 37].
Kaynak dumanına maruz kalma, parkinson hastalığına
benzer nörolojik fonksiyon bozukluğu gelişimi ile
ilişkilendirilebilir. Bu endişenin çoğu, üretilen kaynak
dumanında Mn'ye atfedilmiştir. Kaynak endüstrisi gibi
mesleki ortamlarda kronik insan maruziyetini takiben
yapılan Mn zehirlenmesinin, "manganizm" olarak
adlandırılan bir parkinson hastalığı benzeri sendroma
neden olduğu belgelenmiştir [38-40]. Isı ve ışığı açıkta
yapılan kaynaklarda nöro-davranışsal değişiklikler
bildirilmiştir [41-43]. Ve vaka raporları, yüksek miktarda
kaynak
dumanına
maruz
kalan
kaynakçıların
dopaminerjik beyin bölgelerinde Mn biriktiğini
göstermektedir [44, 45]. İlave olarak, bazı çalışmalar
kaynak ve parkinsonizm arasındaki potansiyel bir
bağlantıyı tanımlamaktadır ve kaynakçılar arasında
erken başlangıçlı bir parkinsonizm olasılığı olduğunu
düşündürmektedir [46-49].
Kaynak dumanı, paslanmaz çelik dumanlarında Cr6+ ve
Ni varlığına bağlı olarak Uluslararası Kanser
Araştırmaları Ajansı tarafından muhtemel kanserojen
olarak sınıflandırılmıştır [18]. Çok sayıda epidemiyoloji
çalışması, kaynakçılar arasında akciğer kanseri gelişimi
için yüksek bir risk olduğunu bildirmiştir [50-53]. Ayrıca,
bu çalışmalar, Cr kanseri içermeyen yumuşak çelik
kaynak dumanına kıyasla, yalnızca Cr içeren
paslanmaz çelik kaynak dumanına maruz kalma ile
akciğer kanseri gelişimini ilişkilendirememiştir[51, 54,
55]. Bununla birlikte, in vitro genotoksisite çalışmaları,
Cr içeren ancak yumuşak çelik olmayan, kaynak
dumanlarının mutajenik olduğunu ve DNA hasarına
neden olduğunu göstermiştir [56, 57]. Elektrik ark

kaynağı ve gazaltı kaynağı dumanlarıyla yapılan son
hayvan çalışmaları, uzun süre maruz kalmanın akçiğer
tümör insidansını artırabileceğini düşündürdüğünü
belirtmektedir [58-61].
Elektron mikroskobu çalışmaları, partiküllerin morfolojik
olarak kompleks olduğunu göstermektedir. Benzer
büyüklükteki partiküllerin uzun zincirleri sık sık oluşur,
bunlar solunum yolunun yüksek neminde küresel veya
boncuk şekilli aglomeralara çökebilir. Elektrik ark
kaynağı seri medyan aerodinamik çaplara sahip
dumanlar üretebilir. Ağırlıklı olarak alt solunum yolunda
biriktirilen, ancak daha büyük parçacıklar ayrıca arkdan
spreyle ya da ergiyik cüruftan sıçrayarak da daha
büyük parçacıklar üretilebilir. Bu daha büyük
parçacıklar, Al, Si, K, Na, F ve suda çözünür bileşikler,
daha küçük partiküller ağırlıklı olarak Fe, Ni, Mo, Mn, Cr
ve bunların oksitleri gibi ağır metallerden oluşur.
Kaynak dumanına maruz kalmak çoğu hematolojik
parametre endekslerinde bir artışa neden olmaktadır
[62].
Kaynak dumanlarına maruz kalan genlerin
sırasıyla parkinson, alzheimer, epilepsi, multipl skleroz,
motor nöron gibi nörodejeneratif hastalıkları ilerlemesi
ile bağlantılı olabilir [63].

5.1. Sonuçlar ve öneriler
Bu çalışmada kaynak dumanının elementel yapısı
incelenerek meydana gelen elementlerin, bileşik
yapıları ve kristal yapıları araştırılmıştır. Çalışma
sonunda; kaynak dumanında atomik olarak Be, O, F,
Fe, Si, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn elementlerinin % 1 den
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya
dayanarak yapının ağırlıklı olarak
Fe2O3, Fe3O4,
MnO2,TiO2, SiO2, Fe3Mn3O8, FeMn2O4, BeO, CrO gibi
oksitlerden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Diğer atomik
olarak %1 den daha az bulunan elementlerinde oksit
fazları oluşturduğu önceki çalışmalardaki XRD
analizileri ile tespit edilmiştir. Kaynak dumanın yüksek
sıcaklık ürünü bir eleman olarak atmosfere dahil olur.
Bu nedenle, kaynak dumanını karakterize eden oksitli
yapı kombinasyonlarının karmaşık morfoloji ve
kimyasal özelliklere sahip olduğu deneysel olarak
açıklanmıştır. Bu özelliklerin etkileşim ve toksisite
mekanizmalarına olası etkileri vardır. Oksitli yapıların
çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği açıktır. Litaratüre
dayalı olarak en çok karşılaşılan sağlık problemnleri,
akciğer etkileri arasında metal dumanı ateşi, bronşit,
sideroz, geri dönüşümlü akciğer fonksiyonlarında
azalma, enfeksiyona karşı duyarlılığın artması ve
akciğer kanseri riskinin artması vardır. İlave olarak,
kaynak dumanına maruz kalan işçilerde çeşitli
pulmoner
olmayan
etkiler
(örneğin
nörolojik,
kardiyovasküler ve üreme) gözlemlendiği bildirilmiştir.
En çok endişe verici olan mesleki sağlık etkileri,
nörolojik
etkilerin,
akciğer
kanserinin,
immün
fonksiyonları ve savunma sistemindeki zayıflama
potansiyelinin gelişimidir [37].
Diğer yandan kaynak dumanı sebebiyle yayılan metal
ve ağır metallerin hala çevreyi kirletmeye ve tehdit
etmeye devam ettiği deneysel olarak tespit edilmiştir.
Kaynak dumanının çevreye yaydığı emisyon değerlerini
azaltıcı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Kaynak
dumanının kontrol edilmesi ve çalışanları maruziyetinin
azaltılması en önemli konudur. Kaynak yapan işçilerin
çalışma ortamlarının, havalandırma, hijyen vs. gibi
şartları iyileştirilmelidir. Çalışma ortamında ve kişisel
kullanımdaki koruyucu güvenlik önlemleri arttırılmalıdır.
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Kaynak dumanlarının tüm toksikolojik etkilerini 24.
araştırmak için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır. Bu
etkileri bertaraf edici yasal düzenlemeler yetkililerce
yapılmalıdır.
25.
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Özet
Bu çalışmada, 55TiO2-Cr2O3 (Metco111) seramik toz,
atmosferik plazma püskürme (APS) kaplama tekniği ile
dökme demir disk üzerine kaplanmıştır. Kaplamanın SAE
J2430 frenleme test standardına göre sürtünme katsayısı
davranışına etkisi incelenmiştir. 55TiO2-Cr2O3kaplamanın
ve kaplanmamış diskin mekanik ve mikro yapısal
karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık ve hızın
artmasıyla birlikte, sürtünme katsayısı (COF) ve aşınma
oranı azalmıştır. Kaplanmış ve kaplanmamış yüzeyler LM,
SEM ve EDS ile analiz edilmiştir. Numunelerin yüzey
pürüzlülüğü ve mikro sertlik testleri yapılmıştır. Krom ve
Titanyum'ca zengin kaplamalarda yük ve sıcaklığın
artmasıyla Cr, Ti yağlayıcı film olarak görev yaptığından
kaplamanın sürtünme katsayısı ve aşınma oranı
kaplamasız diskten düşük çıkmıştır. Kaplamalı diskin daha
düşük aşınması, titanyum ve krom oksitlerin oluşturduğu
yüzey filminin sert yapısına ve yağlayıcılık özelliğine
bağlanmıştır. Mikro yapı analizlerinden kaplamanın
metalürjik olarak problemsiz olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Crom Oksit, Titanyum Oksit, Plazma
Püskürtme, Aşınma, Frenleme Performansı

Abstract
In this study, 55TiO2-Cr2O3 (Metco111) ceramic powder
was coated on cast iron disc by atmospheric plasma
spraying (APS) coating technique. The effect of coating on
friction coefficient behavior according to SAE J2430
braking test standard was investigated. Mechanical and
microstructural characterization of 55TiO2-Cr2O3 coating
and uncoated disc was performed. Friction coefficient
(COF) and wear rate decreased with increasing
temperature and speed. The coated and uncoated surfaces
were analyzed by LM, SEM and EDS. Surface roughness
and micro hardness tests of samples were performed.
Since Cr and Ti act as lubricant film with increased load
and temperature in chromium and titanium-rich coatings,
the friction coefficient and wear rate of the coating were
lower than the uncoated disc. The lower wear of the coated
disc is attributed to the rigid structure and lubricity of the
surface film formed by the titanium and chromium oxides.
Microstructure analysis revealed that the coating was
metallurgically problem-free.
Keywords: Chromium Oxide, Titanium Oxide, Plasma
Spraying, Wear, Braking Performance

1. Giriş

Plazma püskürtme, metalik bileşenlerde koruyucu
kaplamalar üretmek için çeşitli endüstriyel uygulamalarda
yaygın kullanılan teknolojidir. Bu kaplamalar ısıl koruma,
oksidasyon, korozyon ve aşınmaya karşı yüksek direnç
sağlar. Bu teknoloji aynı zamanda, refrakter alaşımlar,
sermetler ve seramikler gibi yüksek ergime noktalarına
sahip çok çeşitli yüksek performanslı malzemelerin
püskürtülmesine de imkan sağlar [1-5]. Plazma püskürtme
Cr2O3 kaplamaların sürtünme ve aşınma özellikleri diğer
kaplamalardan daha üstündür [5, 6].
Krom oksit gibi seramik kaplamalar genellikle mükemmel
mekanik ve kimyasal özellik sergilerler [7]. Bu nedenle,
plazma püskürtme Cr2O3 kaplamalar, ağır hizmet
şartlarında çalışan metalik bileşenlerin aşınma ve korozyon
direncini geliştirmek için yaygın olarak kullanılır [8, 9]. Krom
oksit mükemmel sertliğe sahiptir ve diğer oksit
seramiklerden daha iyi sürtünme, aşınma, oksidasyon ve
korozyon direnci gösterir. Bu kaplamalar, makine, tekstil,
otomotiv bileşenlerinde, mühendislik elemanlarının aşınma
ömrünü artırmak için kullanılır [10-13].
Ayrıca, krom tozlarına eklenen titanya genellikle Cr2O3
kaplamaların biriktirme oranını ve bağlanma gücünü
artırmak için kullanılır [14]. Titanya bu kaplamalar için
önemli bir katkı maddesidir. Monolitik toz kaplamalara
kıyasla daha az gözenekli kaplama üretmek için kullanılır
[15]. TiO2 ilavesi, plazma ile püskürtülmüş oksit bazlı
seramik kaplamalarda, kırılma tokluğu [16, 17]. düşük
gözeneklilik, daha iyi mikro sertlik, tokluk, sürtünme ve
aşınma direnci sağlar [18-25].
Önceki çalışmalar, TiO2'nin Cr2O3 kaplamaya eklenmesinin,
kaplamanın daha iyi bağ yapmasına, kırılma tokluğunun
iyileştirilmesine ve aşınma direncinin artmasına yol açtığını
göstermiştir [26]. Ahn ve Kwon [27], plazma püskürtme
Cr2O3-3TiO2-5SiO2 kaplamanın, oda sıcaklığında ve 450
0
C'de kuru kayma şartlarında sürtünme davranışını
araştırmışlardır. Oksit filmlerinin yüzeye yapışması
sebebiyle sürtünme ve aşınma davranışını etkilediğini
yüksek sıcaklıkta sürtünme katsayısının azaldığını
belirtmişlerdir. Li ve arkadaşları [25], Cr2O3-TiO2
kaplamanın farklı TiO2 içeriği ile sürtünme davranışını
incelediler. Plazma püskürtme ile kaplamada saf Cr2O3'e
göre TiO2 içeriğinin artmasıyla, kaplamanın tokluk ve
aşınma direncinde iyileşme olduğunu bildirmişlerdir. Bagde
ve arkadaşları [28], Cr, Ti oksit tabakalarının yağlayıcılık
etkisiyle, Cr2O3-25TiO2 kaplamanın aşınma ve sürtünme
davranışını etkiledi. Kırılma kaynaklı abrasiv parçaların
etkisiyle mekanik aşınmanın oksidatif aşınmadan daha
yüksek olması, yüksek yüklerde COF'da artışa neden
olduğunu tespit etmişlerdir. Bizim önceki çalışmalarımızda
Cr2O3-%40TiO2, Cr2O3-%2TiO2,kaplamaların frenleme
performansı araştırılmıştır. Kaplamanın aşınma oranını
düşürerek frenleme performansını attırdığı tespit edilmiştir
[29, 30].
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Sürüş esnasında, fren diski aracın en önemli güvenlik
elemanlarından birisidir. Fren diskleri genellikle yüksek
sönümleme kapasitesi, iyi ısı iletkenliği ve yüksek
mukavemeti nedeniyle gri dökme demirden yapılır [31]. Bir
araçtaki fren sisteminin performansını, gri demir disk ve
balatadan oluşan sürtünme çiftinin tribolojik özellikleri
belirler [32]. Sıcaklık, nem, hız, yük ve yol durumu gibi tüm
çalışma şartlarında sürtünme katsayısı nispeten yüksek ve
kararlı olmalıdır. Ayrıca, titreşimi soğurma, uzun ömür,
yüksek konfor tercih edilen diğer özelliklerdir.
Yüksek sıcaklıklara maruz kalan fren diskinin yüzey
özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sürtünme ve
aşınma
mekanizmalarından
doğan
problemlerin
çözümünde en çok başvurulan yöntem yüzeylerin
kaplanmasıdır [33]. Bu çalışmanın amacı, plazma
püskürtme yöntemiyle TiO245Cr2O3 seramik tozunun,
taşıtların fren performansına ve kaplanmış yüzeylerin
mikroyapı, aşınma, sertlik ve yüzey pürüzlülüğüne etkisini
araştırmaktır.

SAE J661’e “Brake Lining Quality Control Test Procedure”
göre 25,4 mm x 25,4 mm ölçülerinde kesilerek
kullanılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Fren balatalarının görünüşü (a: Orijinal disk
balatası, a: Kaplanmış disk balatası)
2.2. Kaplama Malzemesi Özellikleri

55TiO2-Cr2O3 (Metco 111) harmanlanarak 245 ile 1840
μm tane boyutlarında imal edilmiş oksit seramiktir.
Mükemmel aşınma, sıcaklık ve korozyon direnci sağlar.
Yüksek kırılma tokluğu ve yüksek sıcaklık direnci
2. Materyal ve Metot
özelliklerini 540 °C’ye kadar muhafaza eder [34]. Cr2O3
yüksek ergime sıcaklığı (~2300 °C) ve yüksek sıcaklık
2.1. Disk ve Balatanın Özellikleri
oksidasyon direncinden dolayı önemli bir refrakter
Deneysel çalışmada Tablo 1’de fiziksel özellikleri verilen malzemedir [35]. Az miktarda silika ve titanya ihtiva eden
hava kanallı diskin spektral analiz sonuçları Tablo 2’de geleneksel Cr2O3 kaplamalar düşük sürtünme ve iyi
verilmiştir. Disk orjinal ve kaplama yapılarak frenleme aşınma direnci için aday malzemelerdir [36]. Bu
kaplamalar korozyon direnci ve abrasif aşınma direnci
testlerine tabi tutulmuştur (Şekil 1).
istenilen yerlerde tercih edilir. Yüzey bağlanma
mukavemeti yüksektir, yüzeye iyi yapışır ve 2300 HV500
Tablo 1. Fren diskinin özellikleri
gibi yüksek sertlik değerine sahiptir [37]. Plazma
püskürtme ile yapılan seramik kaplamalarda gözeneklilik,
Disk özellikleri
Özellik/değeri
kaplama kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğünün azalması ile
Disk Çapı ( mm )
280,00 mm
korozyon direnci artmaktadır [38].
Fren Diski Kalınlığı ( mm )
24,0 mm
Minimum Kalınlık ( mm )
Disk Tipi
Disk Yüzeyi
Delik Sayısı
Porya Çapı ( mm )
Yükseklik ( mm )
Merkez Çapı ( mm )
İç Çap ( mm )
Bijon Ölçüsü ( mm )

21,8 mm
Hava Soğutmalı Fren Diski
Standart
4 Delik
100 mm
44,0 mm
61,0 mm
140,0 mm
13,6 mm

2.3. Plazma Püskürtme Kaplama Yönteminin
Uygulanması
Disk yüzeyleri 35 grit’lik SiC aşındırıcı toz püskürtülerek
hazır hale getirilmiştir. Yüzeyi pürüzlendirmek amacıyla
kullanılan havanın ve kumlama malzemesinin kuru ve
temiz olmasına dikkat edilmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün en
iyi şekilde elde edilmesi amacıyla, yüzey pürüzlendirme
işlemi 90°’lik bir açı altında, 9 bar basınçta ortalama Ra=89 µm pürüzlülük değerinde gerçekleştirilmiştir. Yağların
yüzeyden uzaklaştırılması amacı ile yağ çözücü kimyasal
maddeler kullanılmıştır. Plazma püskürtme işlemi Tablo
5’te verilen kaplama parametrelerine göre yapılmıştır.

Tablo 2. Disk malzemesinin içeriği
Element
Fe
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo

% Miktarı
93,56
3,61
1,81
0,586
0,025
0,023
0,116
0,021

Element
Ni
Al
Cu
Nb
Ti
V
Mg

% Miktarı
0,033
0,000
0,005
0,000
0,015
0,000
0,003

Tablo 5. Plazma püskürtme kaplama parametreleri

Şekil 1. Fren diskleri (a: Orijinal disk, a: Kaplanmış disk)
Sürtünme malzemesi olarak, otomotiv sektöründe yaygın
olarak kullanılan ticari balatalar piyasadan temin edilerek
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Kaplama parametreleri
Kaplama toz
Kaplanacak ana malzeme
Plazma tipi
Argon akış hızı (lt/dk)
Hidrojen akış hızı (lt/dk)
Plazma akımı (A)
Ark voltajı (V)
Plazma tabancası tipi
Nozul ve elektrod
Nozul çapı (mm)
Enjektör mesafesi (mm)
Enjektör açısı
Toz besleme oranı (gr/dk)
Toz taşıyıcı gaz (lt/dk)

Özellik/değeri
55TiO2-Cr2O3
Dökme demir
Ar+H2
44
15
500
60-70
METCO 3MB
W katod-Cu anod
8
100
90°
42
6
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Yüzeyi hazır hale getirilen dökme demir disk üzerine önce
295 ile 1840 μm tane boyutlarında, atomize edilmiş,
metalik alaşım astar (ara bağlayıcı) Ni20Cr (Metco 43FNS) tozu 30 μm kalınlığında kaplanmıştır. Plazma
oluşturmak amacıyla Ar+H2 gazları kullanılmıştır. Ni20Cr
ara bağlayıcı kaplama esnasında diskte aşırı ısınmayı
önlemek için diskin arkasından 3-5 atm basınçlı hava ile
soğutma yapılmıştır. Daha sonra 55TiO2-Cr2O3 tozu yüzeye
kaplanmıştır.
2.4. Test Cihazının Özellikleri
Test cihazı, BMC (Brake Manufacturers Council) tarafından
geliştirilen “Binek otomobilleri ve kamyonet frenleri için
dinamometre
etkinlik
karakterizasyon
testi-fren
değerlendirme posedürü (SAE J2430)” FMVSS (Federal
Motor Vehicle Safety Standards) frenleme şartlarını
sağlamaktadır (Şekil 3). Cihaz tek diskli dinamometre test
cihazından istenilen teknik özellikleri simüle etmektedir.
Cihazda otomasyonu sağlamak için Windows tabanlı delphi
yazılımında özel program geliştirilmiştir.

2.5 Deney Prosedürü
Fren test cihazı ile disk-balata ikilisinin frenleme
performansını; ön alışma etkinliği, hız hassasiyeti, sıcaklığa
bağlı fren zayıflaması direnci, etkin sürtünme davranışının
yeniden oluşturulması ve sürtünme kararlılığı gibi faktörler
belirlemektedir. Bu faktörlere bağlı olarak performans
davranışını kapsamlı bir şekilde incelemek için “Binek
Otomobilleri ve Kamyonet Frenleri İçin Dinamometre
Etkinlik
Karakterizasyon
Testi-Fren
Değerlendirme
Posedürü - SAE J2430 test standardı seçilmiştir [40-42].
Ağustos 1999'da Warrendale, Pensilvanya, USA’da
yayınlanan SAE J2430 frenleme test posedürünün
hazırlanmasında 400 kadar alanında uzman personel
çalışmış, frenleme performansını simüle etmek için tek
diskli, tam donanımlı otomobil atalet dinamometresi
kullanılmıştır. Cihazın dış hava akımından etkilenmemesi
ve gürültü kontrolü için etrafı kabinle kapatılmıştır. Bu
elektrik motoru ile çalışmaktadır. Link Engineering
laboratuarında yapılan bu çalışmanın sonuçlarını almak
için özel bilgisayar programı yapılmıştır. Yapılan bilgisayar
programı ile test prosedürü basamakları kontrollü olarak
uygulanabilmektedir. Her çeşit balata ve dökme demir disk
cihaza uyarlanarak test edilebilmektedir [43].

3. Deneysel Çalışmalar
3.1. Orijinal ve Kaplanmış Disklerin Frenleme
Performansı Çalışması

Şekil 3. Fren test cihazı şematik görünüşü
Frenleme performansının değerlendirilmesinde tek diskli,
tam ölçekli bir araç atalet dinamometresi kullanılmıştır.
Deney düzeneğini dış hava akımı ile etkilememek ve
gürültüyü kontrol etmek için bir kabin içine alınmıştır.
Kurulumu çalıştırmak için bir elektrikli motor kullanıldı. Test
prosedürü adımları bilgisayar programı ile kontrol edildi.
Her türlü fren balatası ve döküm disk, cihaz ile test
edilebilir. Frenleme performansı toplam 9 basamak, 312
frenleme döngüsü ve yaklaşık 14 saat sürede yapısal
bütünlük içinde yapılmıştır [39]. Test basamakları Tablo
4'te listelenmiştir.
Tablo. 4. Test procedure
1-Deney öncesi
ölçümler

2- Deney
prosedürünün ana test
adımları
(SAE J 2430)

3-Deney sonrası
ölçümler

Yüzey pürüzlülüğü
Sertlik
Ağırlık
Cihaz kontrol (23 tekrar)
Alıştırma (200 tekrar)
Etkinlik (16 tekrar)
Fren zayıflaması (15 tekrar)
Sıcaklık performansı (2
tekrar)
Soğutma (4 tekrar)
Kararlılık Etkinliği (2 tekrar)
Yeniden Alıştırma (35
tekrar)
Final etkinliği (15 tekrar)
Yüzey pürüzlülüğü
Sertlik
Ağırlık

Uygulanan kuvvet, basınç ve hızlara göre oluşan sürtünme
katsayısı ve sıcaklık değerlerine göre kaplanmış diskin
genel karakteristiği sıcaklığın yükselmesi ve sürtünme
katsayısının orijinal diske yakın seyretmesi olarak tespit
edilmiştir. Tam detaylı test adımlarından elde edilen
performans verilerine dayalı çizilen grafik Şekil 4'te
gösterilmiştir.
Test müddetince sıcaklık etkinliğinde temassız termometre
ile ölçülen orijinal diske ait en yüksek sıcaklık 286 °C
gerçekleşirken kaplanmış diskte 338 °C olarak
gerçekleşmiştir. Kaplamalarda yükün artmasıyla sürtünme
katsayısı düşmektedir [44]. Kayma hızı arttığı zaman
aşınma miktarı da artmaktadır [45]. Performans kriterlerine
göre 50-160 km/h arasında uygulanan hızın ve basıncın
artmasıyla sürtünme katsayısı düşmüş, azalması ile
artmıştır. Sıcaklıkta fren zayıflaması, sıcaklık etkinliği,
soğutma etkinliği ve final etkinliği bölümlerinde sıcaklığın
yükselmesi ile orijinal ve kaplanmış diskin her ikisinde de
sürtünme katsayısında bir düşüş olduğu Şekil 4’te
görülmektedir. Bu durum sürtünme yüzeylerinde oluşan
tabakanın
fiziksel
ve
kimyasal
değişiminden
kaynaklanmaktadır [46].
Balata malzemesinin bir fren diski ile beraber çalışması
esnasında sürtünmenin etkisi ile ara yüzey sıcaklığı sürekli
artış gösterir. Yükselen sıcaklığın etkisiyle disk-balata
malzemesinin yapısı ve sergilediği tribolojik özellikler de
değişmektedir. Sıcaklığın artmasıyla disk-balata ara
yüzeyinde ince bir film tabakası meydana gelmektedir. Bu
film yüksek sıcaklıklarda sürtünme katsayısının düşmesinin
başta gelen sebebidir. Soğuk ve sıcak sürtünme katsayısı
arasındaki fark ne kadar fazla ise balatanın sürtünme
kararlığı o kadar düşüktür. Güvenli bir sürüş için sürtünme
katsayısının yüksek olmasının yanı sıra bu katsayının
kararlı olması istenir [47].
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(a)

(b)
Şekil 4. a) Kaplanmamış fren diskinin karakteristik verileri , b) 55TiO2-Cr2O3 kaplanmış fren diskinin karakteristik verileri
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Orjinal diskin sıcaklık etkinliğinde ortalama sürtünme
katsayısı 0,58 gerçekleşirken, kaplanmış diskte 0,33 olarak
gerçekleşmiştir. Soğutma etkinliğinde orijinal disk 0,62
sürtünme katsayısı üretirken, kaplamalı disk 0,34 sürtünme
katsayısı üretmiştir. Alıştırma sonrası etkinliğinde orijinal
disk 0,53 sürtünme katsayısı üretirken, kaplamalı disk 0,36
sürtünme katsayısı üretmiştir. Final etkinliğinde orijinal disk
0,53 sürtünme katsayısı üretirken, kaplamalı disk 0,29
sürtünme katsayısı üretmiştir. Kullanılan balataların GG
sınıfı balatalar olduğu düşünüldüğünde Krom oksit
kaplamalar 0,8 gibi yüksek bir sürtünme katsayısı üretebilir
[37]. Final etkinliği bölümünde bu faktörlere bağlı olarak
sürtünme katsayısı 0,56 değerinden 0,35 seviyelerine
kadar gerilemiştir.
Kayma hızının yükselmesi ile birlikte aşınmış partikül
miktarında artış olmaktadır ve dolayısı ile sürtünme
tabakasını oluşturan bileşikler de artmaktadır. Bu bileşikler
disk-balata temasını azalttığı için [48] sürtünme katsayısı
da hissedilir derecede düşmüştür. Sıcaklığın artmasıyla
sürtünme katsayısındaki düşüşün nedeni aşınma
miktarının artmasıdır. Şekil 4’teki grafikte görüldüğü gibi
her iki diskte de sıcak sürtünme katsayısı, soğuk sürtünme
katsayısından
daha
düşük
gerçekleşmiştir.
Fren
uygulaması esnasında sıcaklık artışı ile sürtünme
katsayısındaki azalma, sürtünme zayıflaması olarak
adlandırılır [32]. Sıcaklık ve basınç değerleri farklı olsa bile
yüzey pürüzlülük değerleri sürtünme katsayısına,
dolayısıyla aşınma miktarına doğrudan etki etmiştir.
Kaplanmış diskin yüzey pürüzlülüğünün orijinal diskten
düşük olması gerçek temas alanı büyümesini beraberinde
getirmesine rağmen kaplamalı diskin sürtünme katsayısı
değeri orijinal diskten daha düşük çıkmıştır.
SAE
J2430’e
göre
frenleme
performansını
değerlendirirken, ön alışma etkinliği, alıştırma etkinliği,
birinci etkinlik, sıcaklıkta fren zayıflaması, sıcaklık etkinliği,
soğutma etkinliği, kararlılık etkinliği, yeniden alıştırma ve
final etkinliği kriterleri göz önüne alınmaktadır.
Çalışmamızda orijinal ve 55TiO2-Cr2O3 ile kaplanmış disk
kararlı bir sürtünme katsayısı sergilemiştir. Diskler soğuk
etkinliğinde uygulanan maksimum pedal kuvveti ve
sıcaklıkta fren zayıflamasına karşın belirlenen limitlerde
durma yeteneği göstermiştir. Alıştırma sonrası ve final
etkinlik testlerinde 50, 100 ve 160 km/h hızlarda 0,8 g
yavaşlama ivmesinde BMC kriterlerine uygun hız ve basınç
hassasiyeti ile doğrusal olarak azalan sürtünme katsayısı
sergilemiştir.
3.2. Mikro Yapı Çalışması
Orijinal ve kaplanmış diskin mikro yapıları ışık mikroskobu
(LM) ve taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) incelenip
enerji dispersif spektrometresi (EDS) ile analizleri
yapılmıştır. Kaplama işlemi ile aşınma dayanımı yüksek,
dış tesirlere dayanıklı yüzey yapısı elde edilmiştir.
Parlatılmış ve dağlanmış dökme demir fren diskine ait grafit
lamellerini ve poroziteleri gösteren
X100 ve x200
büyütmeli LM ile elde edilen görüntüler Şekil 5 (a) ve (b)'de
gösterilmiştir.
Metalik lamelli grafit dökme demir numunesi ile oksit
yapıları içeren gevrek, sert ve kırılgan kaplama malzemesi
arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için Ni20Cr
intermetalik
ara
bağlayıcı
kullanılmıştır.
Astar
malzemesindeki Ni elementinin, sert ve sünek bir yapının

oluşmasını sağladığı Şekil 6’da kaplama kesitinden elde
edilen SEM mikrografından gözlemlenmektedir.

Şekil 5. Dökme demir altlık malzemesinin yüzeyinden
alınan LM mikrografları, a) x100, b) x200.
55TiO2-Cr2O3 seramik toz kullanılarak plazma püskürtme
yöntemi ile kaplanan dökme demir disk altlık malzemesinin
SEM görüntüleri aşağıdaki Şekil 6’da gösterilmiştir. Ni
elementinin altlık dökme demir malzemesine kuvvetli
difüzyon sağladığı EDS analizinden anlaşılmaktadır. Bu
sayede dökme demir disk ve Ni20Cr intermetalik ara
bağlayıcı arasında uyum sağlandığından mükemmel bir
fiziksel bağın kurulduğu mikrografda görülmektedir.
Böylece mekanik etkileşiminin istenilen seviyede olduğu
kaplama tabakası ve dökme demir disk arasında iyi bir bağ
mukavemeti oluştuğu anlaşılmaktadır.
Kaplama tabakası içerisinde oksitli bileşikler ve %1-2
miktarlarında porozitenin varlığı ImageJ görüntü analiz
programı ile belirlenmiştir. Kaplama tozu içerisinde TiO2
miktarının arttırılması kaplama tabakasının tokluk ve
sünekliğini artırmaktadır [28].
Plazma püskürtme sistemlerinde kaplama tozu üç süreçten
geçer. Birincisi toz plazma jetine enjekte edilir, ikinci
aşamada toz ile plazma alevi ara reaksiyona girerek ısıtılır
ve ergitilir ve son aşamada ise alt tabakaya yüksek ısı ve
yüksek hızda çarptırılarak hızla katılaşır. Katılaşma
sırasında tozların ergiyik durumları da üçe ayrılabilir;
tamamen ergiyen partiküller, kısmen ergiyen partiküller ve
hiç ergimeyen partiküllerdir. Normal şartlar altında plazma
alevinin oluşturduğu yüksek ısıdan dolayı ergimeyen toz
miktarı azdır. Bunun sonucunda çoğu tozlar plazma
püskürtme sırasında tamamen veya kısmen ergir. Bu
kaplama malzemelerinin kısmen ergiyik ve tamamen
ergiyik durumları kaplama tabakasında %1-2 civarında
gözenek
oluşturduğundan,
kaplamanın
kohezyon
mukavemeti mükemmeldir [49].
Şekil 6’daki mikrografta kaplamada, ısıl püskürtme
kaplamalarda klasik bir olgu olan ve ergiyik haldeki metal
damlacıkların alt malzemeye çarpıp, sürekli bir şekilde
ıslatmasıyla oluşan lamelli mikro yapı görülmektedir
[50,51]. Lamelli yapı, ergiyik haldeki partiküllerin alt
malzemeye çarpması, deformasyona uğraması ve
katılaşması şeklinde meydana gelir [52]. Bu lameller alt
malzemeye paralel olarak oluşur ve lamellerin orta kısmı
kalın, uç kısımlara doğru ise kalınlık azalmaktadır [53].
Kaplamada ergimemiş, kısmi ve tamamen ergimiş bölgeler
SEM fotoğrafından görülmektedir. Bağlanma tabakasından
kaplamanın üst kısmına doğru gözeneklilik azalmıştır.
Plazma püskürtme kaplamalar genellikle porozite, oksit,
ergimemiş, yarı ergimiş partiküller ve inklüzyon içerirler [54]
Gözenekler genel olarak tüm ısıl püskürtme kaplamalarda
meydana [55].
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pürüzlülüğü ve sürtünme katsayısı ortalama değerleri Tablo
6’da verilmiştir.
Disk ve balata ara yüzeyindeki mikro boyuttaki temas
durumu ve sürtünme mekanizmaları hakkındaki temel
bilgiler günümüzde oldukça sınırlıdır. İki farklı malzeme ara
yüzeyinde oldukça karmaşık bir yapıya sahip moleküler
boyutta kimyasal ve mekaniksel değişimler meydana gelir
[60].

Gözeneklilik, yetersiz dolgu ve pürüzlü kaplama yüzeyine
çarpan ergiyik partiküllerin ıslatma kabiliyetinin yetersiz
olmasından kaynaklanmaktadır [56]. Ayrıca altlık
malzemenin yüzey pürüzlülüğü, püskürtme mesafesi, altlık
malzeme sıcaklığı ve kaplama kalınlığına bağlı olarak da
gözenek miktarı değişmektedir [57]. Kullanılan tel ve toz
malzeme cinsine bağlı olarak kaplamalarda %20’lere kadar
gözenek bulunabilir [58]. Bundan başka, kaplama ile alt
tabaka arasında ısıl ve mekanik özellikler arasında
uyumsuzluk varsa, bu durumun da çatlaklara yol açtığı
belirtilmiştir [59].
Şekil 6’da 1 no’lu noktanın 55TiO2-Cr2O3 seramik kaplama
olarak adlandırılan kaplamanın kesitini karakterize eden,
x100 büyütme oranına sahip mikrografın açık gri renkli
bölgesinden alınmış Şekil 6’daki 1 no’lu EDS analizi
Krom’ca zengin bir mikro yapıyı sergilemektedir. Yine aynı
mikrograftan alınmış, 2 no’lu nokta, koyu gri renkli bölgenin
Şekil 6’daki 2 no’lu EDS analiz sonucu Cr ve Ni
bakımından zengin bir mikro yapıyı sergilemektedir. Aynı
bölgenin ara bağlayıcı NiCr’un elementel analizleri ile
büyük oranda örtüşmektedir. Burada %5 gibi yüksek
oranda analiz edilen karbonun yüksek sıcaklığın etkisiyle
altlık disk malzemesinden ara bağlayıcıya difüze olduğunu
söylemek mümkündür. Mikrografdaki 3 no’lu noktanın Şekil
6’deki 3 no’lu EDS analizine dayanarak temsil ettiği
noktanın dökme demir altlık malzemesi olduğunu söylemek
mümkündür. Genel olarak kaplama tabakası, ara bağlayıcı
ve altlık malzemesi arasında sorunsuz bir geçiş olduğu
bağlanma mukavemetinin mükemmel olduğu ışık
mikroskobu ve SEM görüntülerinden anlaşılmaktadır.

Plazma
püskürtme
55TiO2-Cr2O3

Şekil 6. Kaplanmış diskin kesitinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı
bölgelerinin EDS analizleri.

Kullanılan disklerin tribolojik özellikleri

Orijinal
disk

Tablo 6. Orijinal ve kaplanmış disklerin tribolojik değerleri

Diskin başlangıç yüzey pürüzlülüğü (µm)
Diskin bitiş yüzey pürüzlülüğü (µm)
Balatanın başlangıç yüzey pürüzlülüğü (µm)
Balatanın bitiş yüzey pürüzlülüğü (µm)
Diskin sertliği (HV500)
Disklerin ağırlık kaybı (gr)
Balataların ağırlık kaybı (gr)
Disklerin kalınlık kaybı (mm)
Balataların kalınlık kaybı (mm)
Diskte oluşan en yüksek sıcaklık (°C)
Cihaz kontrol sürtünme katsayısı (µ)
Alıştırma sürtünme katsayısı (µ)
Alıştırma sonrası etkinliği sürtünmek katsayısı (µ)
Sıcaklıkta fren zayıflaması sürtünme katsayısı (µ)
Sıcaklık etkinliği sürtünme katsayısı (µ)
Soğuk etkinlik sürtünme katsayısı (µ)
Kararlılık etkinliği sürtünme katsayısı (µ)
Yeniden alıştırma sürtünme katsayısı (µ)
Final etkinliği sürtünme katsayısı (µ)

1,496
0,334
2,261
1,564
258
1,485
9,586
0,031
5,497
286
0,61
0,62
0,53
0,59
0,58
0,62
0,61
0,62
0,53

0,236
0,193
2,267
1,346
334
0,359
7,485
0,004
5,165
338
0,37
0,35
0,36
0,38
0,33
0,34
0,38
0,36
0,29

Sürtünme katsayısına etki eden en önemli faktörlerden
birisi yüzey temas alanın oranına etki eden pürüzlülük
değerleridir. Temas alanı büyümesi, pürüz tepeciklerinde
durgun haldeki mikro deformasyon alanlarının kayma
hareketine bağlı olarak kayma gerilmesi etkisi ile büyümesi
şeklinde açıklanmaktadır. Temas bölgeleri sisteme giren
gücün büyük bir kısmının sürtünme gücüne dönüşmesine
sebep olur. Frenlerde tribolojik temasın yapısını tanımlayan
gerçek temas alanları sürtünme katsayısı üzerinde büyük
etkiye sahiptir. Sürtünme katsayısı, düzgün ve kuru temas
yüzeylerinde pürüzlü yüzeylere göre daha fazladır.
Pürüzsüz yüzeyler sürtünme sırasında daha fazla ısınır ve
pürüzlü yüzeylere göre daha fazla yapışır. Sonuç olarak
gerçek temas alanlarının artması ile sürtünme katsayısı da
artmaktadır [60].
Orijinal ve kaplanmış disk ile kullanılan balataların yüzey
pürüzlülükleri test öncesi ve sonrasında pürüzlülük ölçme
cihazıyla ölçülmüştür (Tablo 6).Sürtünme nedeniyle temas
eden yüzey tabakaları düzleşerek mikro ve makro boyutta
birbiri ile eş hale gelmiştir. Başlangıçta çok yüksek yüzey
pürüzlük değerine sahip olan orijinal disk sürtünme
sırasında yüzey pürüzlülük değeri 1.496 µm’den 0,334
µm’ye düşmesine rağmen kaplanmış diskin yüzey
pürüzlülük değeri sürtünme sırasında 0,236 µm değerinden
0,193 µm seviyesine gerilemiştir. Bu durumu Bagde ve
arkadaşları şöyle açıklamaktadır. çalışmasına göre;
Titanyum'ca zengin kaplamalarda yük ve sıcaklığın
artmasıyla Cr, Ti yağlayıcı film olarak görev yapan tribo
oksitleri oluşmaktadır. Cr, Ti oksit tabakası 55TiO2-Cr2O3
3.3 Orjinal ve Kaplanmış Disklerin Triboloji Çalışması
kaplamanın aşınma ve sürtünme davranışını etkilemektedir
Orijinal ve kaplanmış disk ve balataların frenleme testleri [30]. Daha az pürüzlülük derecesindeki kaplanmış disk
öncesi ve sonrasında ölçülen sertlik, aşınma yüzey orijinal diskten daha düşük sürtünme katsayısı sergilemiş
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ve aşınma miktarı orijinal diskin çok altında gerçekleşmiştir.
Kaplanmış diskin sürtünme ara yüzey sıcaklık değerleri
orijinal diske hemen hemen yakın çıkmıştır.
Orijinal ve kaplanmış diskin sertlikleri mikro sertlik ölçme
cihazı ile ölçülmüştür. Sertlikler 500 gr yük uygulanarak
vhickers sertlik yöntemiyle ölçülmüştür (Tablo 6). Kaplamış
diskin sertlik değerinin orijinal diskten yüksek çıkması
kaplama
yapısı
içerisinde
oksitli
sert
fazların
bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüksek sertlik
değeri de kaplamanın aşınma dayanımının daha iyi olması
anlamına gelmektedir.
Deneylerde ağırlık aşınması oranları ölçümünde hassas
terazi kullanılmış olup elde edilen değerler Tablo 6’da
verilmiştir. Kalınlık aşınması oranları 0,001 hassasiyetli
mikro metre ile ölçülmüştür (Tablo 6). Bir fren sisteminde
yer alan disk-balata malzemelerinin sergilediği sürtünme
katsayısı değişimi, frenleme performansını değerlendirmek
için yeterli bir sonuç değildir. Sürtünme katsayısı çok
yüksek olsa bile ömrü az olan bir disk-balata ikilisinin,
maliyeti ve değiştirme süreleri önemli bir dezavantaj
oluşturur. Bu bakımdan disk ve balata ömrünü belirleyen
aşınma miktarı da en az sürtünme katsayısı kadar
önemlidir. Normalde sürtünme katsayısı arttığı zaman
aşınmada artar [61]. Ancak kaplanmış diskin frenleme
performansını etkileyen aşınma, sürtünme katsayısı, termal
dayanım,
ses,
korozyon
gibi
özellikler
birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir.

4. Sonuçlar
Dökme demir yüzeyinde plazma yöntemi kullanılarak,
istenilen mekanik özelliklere sahip, ağırlıkça çok büyük bir
artış olmadan seramik metal kaplama üretilmiştir.
Püskürtme işlemi sırasında ergitilmiş tozun yüzeye hızlı bir
şekilde enjekte edilmesi fiziksel bağlanmayı sağlamıştır.
Farklı frenleme şartlarında kaplamalı disk orjinal diskten
daha düşük sürtünme katsayısı sergilemiştir. Kaplanmış
diskin sertliği orjinal diskten daha yüksektir, yüzey
pürüzlülük değeri altı kat daha düşük ölçülmüştür. Bu
durum kaplama tozunun ergitilmesi esnasında yapı
içerisindeki krom ve titanyum oksit tabakalarına
bağlanmıştır. Dolayısıyla kaplamalı diskin ağırlıkça
aşınması orijinal diskten daha düşük çıkmıştır. Kaplamalı
diske ait balatanın aşınma değeri de daha düşük elde
edilmiştir. Bu değerler kaplamalı disk ve ona ait balatanın
daha uzun ömürlü olacağı anlamına gelmektedir. Ancak,
kaplamalı diskin sürtünme katsayısı değerinin arttırıcı
çalışma yapılması gerekmektedir.
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Abstract
Skin-pass rolling (or temper rolling) is usually the final
process in the production of cold-rolled steel sheets
and is performed following an annealing process. The
purpose is to improve the flatness, make the strip steel
get a certain surface roughness and smoothness,
improve the mechanical properties, and eliminate the
discontinuous yield point.
Keywords: Skin-pass rolling, roughness, discontinuous
yield point, roll force, crown

1. Introduction
Steel sheets are manufactured in a rolling process
where the rolls are used to reduce the sheet thickness
and to achieve desired surface characteristics. There
are two important processes that follow the pickling of
the strip. The first one is cold rolling at the 4-Stand
Rolling Train (4ST). Where the textured chrome plated
working rolls are housed in the four stands. The second
important process is rolling at the skin-pass or at the
smoothing mill (HK). At the skin-pass or at the HK
process, the microgeometry is finally created on the
strip surface [1].
Skin-pass rolling, in which the degree of deformation is
around 1%, is the final operation in the production of
many commercial types of thin steel sheet (such as
auto industry sheet or tinplate). In general, this process
involves cold rolling of annealed metal with very slight
reduction. Temper mills may be used after hot rolling,
after annealing, or after galvanizing, under tension, with
elongations between 0.5 and 6%, and some can
operate either wet or dry. Single cell mills are mainly
used for temper rolling of cold rolled sheet steel.
However, two cell mills are used for especially thin
sheet or tinplate. In a two-stand mill, the second stand
would deal only with roughness transfer. A combined
cold rolling and temper mill could produce finished
gauges of 0.2 mm [2], [3].

Figure 1. Friction forces occurring during the process
[5].
There is a close relationship between tension and
pressure. Fig. 2 shows the change in pressure and
tension in contact zone (roll bite). From the start of roll
bite, the pressure increases and reaches its highest
value at the neutral point. Then it shows a tendency to
decreasing from this point till end of the roll bite. It is
seen that flow stress of the material increases gradually
during contact due to strain hardening. The back and
front tensions (t1, t2) make a positive contribution to the
process by reducing this stress value required to shape
the material. This effect almost two times greater in
back tension applied by pay-off reel, in comparison with
the front tension applied by take-up reel. Thus, the
material can be processed in lower loads.

The rolling mill must transmit a very high pressure to
the strip via the rolls. This pressure depends on flow
stress of the strip, the front and back tension forces,
and the friction between the rolls and the strip. In
addition to reducing the strip thickness, the rolls must
drive the strip, requiring enough friction to supply the
rolling energy. As seen in Fig. 1 this friction pulls the
strip into the rolls on the entrance side and resists its
movement on the exit side, with a neutral point in
between, where the roll pressure is a maximum [4].

Figure 2. Variation of rolling pressure [4].
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On the other hand, it is impossible to increase the
tension whatever you want. In the temper rolling of
annealed strip, the maximum strip tension is
determined by the risk of tears at the metal surface.
Research shows that tears are the result of plastic
deformation of the metal’s surface layers due to strip
flexure and tension in coiling. The permissible strip
tension in flexure or straightening is greater for smaller
strip curvature, thinner strip, and higher yield point [2],
[3].
No matter what reduction is used it always influences
the mechanical properties of steel sheets to a degree.
A higher reduction results in more influence on
mechanical properties. If the reduction is chosen to be
too high, it will deteriorate the tensile properties.
Therefore, choosing an appropriate reduction is very
important in the temper rolling processing [6]. The
effect of temper rolling on the tensile properties of low
Si-Al killed sheet steel was empirically studied by Ma et
al. The results indicate that yield strength initially
decreased with thickness reduction of up to 1% and
afterward increased for thickness reduction values
above 1%. The outcome additionally demonstrated that
the tensile strength of this type of steel increased with
amplified reduction of thickness and the relation was
expressed in the form of a power law [7]. The same
conclusion was also stated by Brown in the conference
report [3].
The final thickness of sheet depends largely on the
reduction. But it is difficult to maintain the reduction
within such a narrow range, since the temper rolling
parameters vary both for different coils of sheet steel
and within a single coil. In temper rolling, the
distribution of the reduction among different sections of
the strip may be nonuniform, on account of factors such
as the initial thickness variation of the metal and the
nonuniformity of its mechanical properties. When a
material with a nominal thickness of 1mm is intended to
deform 1%, the thickness deviation may be several
percent even in the same coil. The nonuniformity of the
reduction is 3–4 times greater in the temper rolling of
strip whose thickness is 1.5–2 mm than for strip of
thickness 0.5– 0.65 mm.

thickness, E is the elastic modulus of the metal, and σy
is its yield point), the rolling force and torque are closely
correlated with the reduction. Increase in the rolling
force when using rougher rollers increases the contact
path (roll bite) length L and the ratio L/h (Fig. 1).
The rolling force and torque increase with increase in
temper rolling speed at constant reduction. In temper
rolling with technological lubricant (wet temper rolling),
the increase in the force is less for more effective
lubricants.

2. Eliminating Discontinuous Yield Point
Many metals, particularly low carbon steel, show a
localized, heterogeneous type of transition from elastic
to plastic deformation which produces a yield point in
the stress-strain curve. Metals with a yield point have a
flow curve a load-elongation diagram like Fig. 3. A
sharp yield point followed by a plateau always appears
in the stress-strain curve of a uniaxial tension test for
annealed steels and several body-centered cubic
(BCC) materials. The deformation occurring throughout
the yield-point elongation is heterogeneous. The
elimination of the yield point from annealed steel sheet
is an important practical problem since the existence of
a yield-point elongation results in inhomogeneous
deformation (stretcher-strains) during deep drawing or
forming. Usually the yield point can be associated with
small amounts of interstitial or substitutional impurities.
It has been shown that almost complete removal of
carbon and nitrogen from low carbon steel by wethydrogen treatment will remove the yield point. Another
practice to eliminate the yield-point elongation is to give
the annealed steel a final, small cold reduction, skinpass [8]–[10].

Numerous studies have shown that, for fixed roll
positions, the reduction changes with increase in
temper rolling speed, since the metal’s resistance to
deformation changes, along with the contact friction
conditions. For mills where the backup rolls are
mounted on liquid friction bearings, the change in
thickness of the lubricant layer in these bearings will
have an effect.
The variation in the reduction as a function of the
temper rolling speed in the presence of lubricant is
determined by combined solution of the equations
describing the elastic line of the working cell and the
plastic curve of the rolled strip. By selecting the optimal
lubricant, we may not only decrease the temper rolling
force but also minimize the speed effect and stabilize
the reduction in the temper rolling of sheet steel [2].

Figure 3. Typical yield-point behavior [9].

An investigation on a wide range of steels confirmed
that as a sheet passes through the roll gap, stress
periodically accumulates promoting localized yielding
near the surface with a tendency to disperse throughout
the thickness. These plastically deformed regions
generated during skin-pass rolling subsequently act as
nucleation sites for diffused plastic strain propagation
during post-rolling deformation. Discontinuous yielding
phenomena of the skin-passed steel would thus be
In temper rolling of strip without tension at the suppressed and a macroscopically continuous
same speed, when the parameters R/h and E/σy are transition from elastic to plastic strain would become
constant (where R is the roller radius, h is the strip evident [8].
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To ensure uniform properties of the skin-passed
materials, it is important to know the influence of
reduction, elongation and tension. Temper rolling with
~1% reduction eliminates the yield area. This state
corresponds to minimum yield point of the sheet steel.
With greater reduction, the metal’s yield point
increases, but the extension curve remains smooth,
without a yield area. Explanation of the disappearance
of the yield area in terms of dislocation theory is
consistent with the analysis in terms of the appearance
of residual stress in the metal. Thus, compressive
residual stress appears in the surface layers of temper
rolled metal, while tensile stress appears in the interior
(Fig. 4). In the extension of temper rolled sheet steel
characterized by such residual stress, a nonuniform
stress–strain state appears: the plastic flow begins in
the extended central layers and gradually travels to the
surface layers. This reduces the observed yield point.
In addition, the extension curve does not exhibit a yield
area or a sharply defined yield point.

The optimal elongation increases in the presence of
strip tension. The effect of strip tension on the variation
of the optimal elongation after temper rolling is seen in
Fig. 6. This graph also shows that the yield strength of
the skin-passed material first decreases with the
increase of elongation, and then increases [12].

Figure 6. Variation of the optimal elongation with or
without tension [12].
Elongation which is necessary to eliminate Lüders zone
increases with increasing strip tensions (Fig. 7) [12].

Figure 4. Inhomogeneous deformation in temper rolling
of sheet. Resulting longitudinal residual stress over
thickness of sheet (schematic) [11].
High sheet quality depends on the selection of optimal
reduction in temper rolling. For annealed steel, the
minimum possible reduction must be employed. In that
case, the metal retains considerable plasticity.
However, the deformation must be enough to eliminate
the yield area. In the temper rolling of cold rolled sheet,
the range of reduction corresponding to minimum yield
point on the curves of the yield point against the
deformation is usually regarded as optimal [2].
Increase in the strip tension reduces the temper rolling
force and hence increases elongation (with constant
position of the tightening screws) [2] (Fig. 5).

Figure 7. Increase of optimal elongation with higher
strip tensions [12].

3. Roughening of Strip Surface
The textured surfaces play an important role in the
manufacturing of outer auto body panels. The surface
of sheet metals should have a certain level of
roughness in terms of forming and dyeing quality.
During forming process, craters formed in the textured
surface can provide a good reservoir for lubricating oil
and, if they are produced randomly, the textured
surface would exhibit a uniform reflectivity after
painting. Therefore, dense and deeper craters on the
textured surface will improve the functional and
aesthetical behavior of the sheet metal.

Figure 5. Relation between tension-elongation [12].

Surface roughness is mainly introduced to the material
by skin-pass rolling with straight rolls, which are
textured by different methods such as Shot Blast
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Texturing (SBT), Electron Beam Texturing (EBT), 4. Profile and Flatness of The Strip
Electrical Discharge Texturing (EDT) and Electro
Chromium Deposition (ECD). Fig. 8 shows surface The strip profile of both cold rolled and temper rolled
images of cold rolled and temper rolled materials using strip is largely established by the profile of hot rolled
textured rolls by these methods.
strip. Some typical strip profiles are shown after rolling
in a hot strip mill, 5-stand tandem cold mill, and 4-high
temper mill (Fig. 9).

Figure 8. Adjustment of the topography [13].
The roll surface topography directly affects the surface
quality. But it is not enough to use only roughened rolls
to obtain a material with the surface characteristics
demanded by the end user. This is because the same
material obtains surface roughness at different levels
using the same roll under different rolling conditions.
Figure 9. Typical strip profiles after: a) hot rolling, b)
However, roughness transfer depends on the specific
cold rolling, c) temper rolling [16].
pressure, and consequently on the rolling force and the
roll diameter, but also flow stress of the steel [4], [13], One of the main objectives of temper rolling is obtaining
[14].
flattened surface on the sheet steel. There is a close
relationship between strip profile (crown) and strip
The roughness of a roll is transferred to the material flatness, and the parameters that affect them are many.
depending on the rolling parameters such as speed, Here, some of these will be mentioned [16].
reduction ratio, roll force, tension and lubrication.
Increasing the reduction ratio, surface roughness of the 4.1. Effect of Roll Force on Strip Crown
roll and the rolling speed increase surface roughness of
the material. With the increase of reduction ratio, not Roll force is one of the principal factors that affects strip
only the surface roughness of the material but also the crown. An increase in roll force will always increase the
roughness distribution increases. Therefore, when a roll deflection, regardless of the roll diameter, resulting
high amount of roughness is desired on the material in a greater strip crown being produced.
surface, rolling speed can be increased or a lubricant
can be used rather than increasing the reduction ratio Because of the linear character of the relationship
or using rolls with a high level of roughness. between roll deflection and roll force, the strip crown is
Accordingly, production will speed up; in addition to generally proportional to roll force. Obviously, for softer
that, roughness will be more homogeneous. On the rolled products which require lesser values of unit roll
other hand, it should be considered that when rolling force, the effect of roll force on strip crown is greater
speed is increased, rolling force and roll consumption [16].
will increase and the production can be interrupted due
to failures in the rolling system.
4.2. Effect of Strip Width on Strip Crown
The reason for subjecting steel sheets to temper rolling
is to obtain a homogeneous surface roughness on the
material surface. It was found that, temper rolling using a thinner material at smaller reduction ratios increased the homogeneity. In this case roughness
transfer decreases by a certain amount because of
decreasing in the rolling force at smaller reduction
ratios. On the other hand, using a thinner material at
the same reduction ratio increases the rolling force and
the desired level of surface roughness can be obtained
[15].

It is a well-known fact that strip crown is greatly
dependent on strip width. Indeed, the strip body
transmits the rolling load between the work rolls which
are generally greater in length than the strip width.
Simple beam deformation theory predicts that roll
deflection, and therefore strip crown, increases with an
increase in roll force. Since roll force is proportional to
strip width, it can be expected to have a greater strip
crown for wider rolled products [16].
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4.3. Effect of The Roll Diameter on Strip Crown
Strip profile is affected by the rigidity of the roll stack.
As the diameter of the work rolls is increased, the
greater is the resistance of the roll stack to deflection
under a rolling load, resulting in a smaller strip crown.
The diameters of the backup rolls are usually 1.5 and
2.5 times greater than that of the work rolls. Since the
rigidity of the rolls, with respect to their deflection, is
proportional to the roll diameter to the fourth power, it
becomes obvious that the strip profile is more sensitive
to a change in the backup roll diameter than to the
same change in the work roll diameter [16].
4.4. Effect of The Work Roll Crown on Strip Crown
One of the most common methods used for correcting
strip profile is the implementation of a work roll crown.
The corrective action of the work roll crown is a result of
the following two factors. First, a work roll crown
effectively changes the no-load roll gap profile and
second it modifies the roll contact conditions between
the work rolls and backup rolls. Both factors affect the
changes in strip crown in the same direction.

Figure 11. CVC roll gap contours [17].
Both the top and bottom CVC rolls have an S-shape
over their full barrel length. However, the S-shape
waveforms in each of the rolls are offset from each
other by 180 degrees. This arrangement provides a
symmetrical roll gap contour with respect to the vertical
line that passes through the middle of the roll gap. Fig.
11a) illustrates the case when the work rolls are not
shifted, and the roll gap height is the same over the full
roll barrel length. Although the roll gap is slightly Sshaped, it produces no detectable effect on strip
flatness because of the high width-to-thickness ratio of
flat rolled products. Thus, when CVC rolls are not
shifted, the effect on strip profile would be the same as
when flat work rolls are used.

One can easily visualize that when a convex work roll
crown is used, the roll gap profile will be greater at the
strip edges resulting in reduced strip crown. For
example, if the strip profile was flat using flat work rolls, By shifting the top work roll to the right and the bottom
then the application of convex-crowned rolls would lead work roll by the same amount to the left (Fig. 11b), the
to a concave strip profile (Fig. 10).
distance between the two roll contours at the center of
the rolling stock becomes smaller as compared with the
roll gap distances at the roll edges. This type of shifting
would produce the same effect on the strip profile as
when work rolls having a convex crown are used.

If the top work roll is shifted to the left and the bottom
work roll by the same amount to the right (Fig. 11c), the
distance between the two roll contours at the center of
the rolling stock becomes greater as compared with the
roll gap distances at the roll edges. This type of shifting
would produce the same effect on the strip profile as
when work rolls having a concave crown are used [16].
4.5. Effect of Backup Roll Crown on Strip Crown
The use of a backup roll crown is much less common
than use of a work roll crown. Since a backup roll crown
modifies only the interface conditions (contact length)
Figure 10. (a) Bending of straight cylindrical rolls
between the backup rolls and work rolls, its yields no
(exaggerated) because of the roll force. (b) Bending of
effect on the no-load roll gap. Therefore, a given value
rolls, ground with camber, that produce a sheet of
of backup roll crown produces a substantially smaller
uniform thickness during rolling [11].
change in the strip crown when compared to the strip
crown that is produced by a work roll crown of the same
Continuously variable crown (CVC) technology, which
value [16].
was developed by SMS Schloemann-Siemag,
Germany, provides for the adjustment of the roll gap
4.6 Effect of The Work Roll Bending on Strip Crown
profile by bi-directional shifting of the backup rolls,
intermediate rolls, or work rolls (Fig. 11).
Roll bending is one of the most common methods used
for continuous strip crown and flatness control during
rolling. In most conventional 4-high mills, the work roll
bending forces are applied to the work roll chocks that
are located at the roll ends. As in other rolling
arrangements, temper rolling mills are equipped with
roll bending system to ensure strip flatness.
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ensures the roughness required for the intended
application but also improve the flatness [4].
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parçalarda bu özelliklerin yanısıra yüksek estetik kalite
beklenmektedir.

Özet
Otomotiv endüstrisi çok dinamiktir bu nedenle meydana
gelen problemlerin kök nedenine kısa zamanda
ulaşmak ve kararlı bir çözüm üretmek önemlidir.
Kepner-Tregoe metodu özellikle zorlu problemlerde kök
nedene kısa zamanda ulaşmaya yardımcı olması ile
öne çıkan bir tekniktir. Bu çalışmada pres hatlarında
üretilen estetik sac parçalarda gerçekleşen yağ izi
problemi, 6sigma araçları ile desteklenen KepnerTregoe metodu ile incelenmiştir. Saclar rulo halinde
stoklanır. Bu süre içerisinde korozyona uğramasını
engellemek için hadde yağı kullanılır. Rulodan kesilen
açınım sacları stok bölgesinde beklerken hadde yağı
heterojen olarak açınım sacı üzerinde yayılır ve derin
çekme operasyonunda sac şekillendirilirken yağın fazla
olduğu bölgelerde sac üzerinde estetik hatalar
meydana gelmektedir.
Anahtar kelimeler: Kepner-Tregoe,
neden, estetik sac parça, yağ izi.

6sigma,

Saclara ilk formları derin çekme operasyonunda
verilmektedir ve estetik kusurlar bu aşamada
oluşmaktadır. Derin çekme kalıbı dişi, erkek ve pot adı
verilen üç elemandan meydana gelir. (Şekil 1)

kök

Abstract
Automotive industry is very dynamic so it is important to
find the root cause of the problems in a short time and
to produce a robust solution. Kepner-Tregoe method is
a technique that stands out with its help in reaching the
root cause in a short time especially in difficult
problems. In this study, the lubricant mark problem on
the aesthetic sheet metal parts produced in the press
lines was investigated with Kepner-Tregoe method
supported by 6sigma tools. The sheet metals are
stocked in rolls. Lubricants are used to prevent
corrosion during this period. While blanks are held in
the stock zone lubricants spread heterogeneously on
the blanks and aesthetic defects occur in the areas
where the oil is excessive while forming the sheet in
deep drawing.
Keywords: Kepner-Tregoe, 6sigma, root
aesthetic sheet metal parts, lubricant marks.

Şekil 1. Derin çekme elemanları [1]
Açınım sacı pot baskısı ile sabitlendikten sonra erkek,
saca nihai şeklini verir ve bu esnada sac ile erkek
arasında yüzey basıncı oluşur. Eğer üretim esnasında
sacın ya da kalıbın üzerinde bazı yabancı maddeler
kalırsa, bu yüksek basınç nedeniyle sac üzerinde iz
bırakarak estetik hatalara neden olurlar.

Bu çalışmaya konu olan ve sac üzerinde estetik hata
yaratan yabancı madde ise alışılmışın aksine katı değil,
sac üzerindeki korozyon önleyici yağlardır. Rulo
saclardan açınımlar kesilip istiflendiğinde zaman
içerisinde sac üzerindeki yağlar bazı bölgelerde
öbeklenirler. Derin çekme operasyonu esnasında bu
öbeklenmelerin
sınır hatlarında sac üzerinde izler
cause,
oluşmaktadır. (Şekil 2)

1. Giriş
Sac malzemeler otomotivde yüksek kullanım oranına
sahiptir. Bunun başlıca nedenleri düşük maliyet, kolay
şekillendirilebilme, dayanım ve geri dönüştürülebilir
olmalarıdır. Otomobilin dış yüzeylerini oluşturan sac
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2.1. Problemin Tanımı
Problem analizinin ilk ve en önemli adımı problemin
doğru tanımlanmasıdır. Çünkü bu aşamada yapılacak
olan tanımlama bundan sonraki süreçlerin yönünü
belirlemektedir. Problem tanımı bir özne ve bir
sapmadan ibaret olmalıdır. Bu problemi çözmek için
yapılan önceki çalışmalarda tanımlama “1116-1117
parçalarında yağ öbeklenmesi” olarak yapıldığı için
çözüm arayışları da hep bu yönde olmuştur ve sonuca
ulaşılamamıştır. Halbuki yağın öbeklenmesi bir sapma
Şekil 2. Yağ izleri
değildir. Buradaki istenmeyen durum, arzu edilenden
İlk defa karşılaşılan ve uzun zamandır devam eden bu farklı olan durum, sac parça üzerindeki görünür izdir.
zorlu problemin incelenmesi için Kepner-Tregoe Dolayısıyla problem “1116-1117 parçalarında görünür
iz” olarak tanımlanmıştır.
metodu seçilmiştir.
Klasik problem çözme teknikleri çıktı (Y) üzerinde etkili
olduğu düşünülen parametreleri (X’leri) beyin fırtınası,
balık kılçığı gibi yöntemler ile tahmin edip kök neden
adayı parametrelerin listesini oluşturur fakat
asıl
sorumlu parametrenin bu listeye girmeme veya
subjektif değerlendirmeler ile listeden çıkarılma olasılığı
her zaman vardır. Bazı durumlarda da parametre
değerleri şartnameye veya teknik resme uygun olduğu
için listeden çıkarılır ve böyle bir durumda kök nedene
ulaşmak imkansız olmaktadır [2].

2.1. Problemin Detaylandırılması

Kepner-Tregoe metodunda diğer yöntemlerde olduğu
gibi ne, nerede, ne zaman, ne kadar soruları ile
problem detaylandırılır. Klasik yöntemlerden farklı
olarak ne olabilirdi ama olmadı, nerede olabilirdi ama
olmadı, ne zaman olabilirdi ama olmadı, ne kadar
olabilirdi ama olmadı soruları da sorularak zıtlıklar
yaratılır. Çünkü insan beyni zıtlıkları algılamada ve
bunlardan bilgi üretmede başarılıdır [4]. Bu zıtlıklar yeni
olası kök nedenler üretilmesinde ve bunların
Klasik yöntemler mümkün olduğunca çok parametreyi sınanmasında problem çözme ekibine yardımcı
değerlendirmeye çalışarak ıraksak bir yöntem izler, olmaktadır.
X’lerden hareket ederek Y’ye ulaşmaya çalışır. KepnerTregoe metodunda ise olgulardan ve sonuçlardan yola Tablo 2’nin ilk bölümünde problemle ilgili yaşanan ve
çıkarak en başından itibaren yakınsak bir strateji yaşanma ihtimali olup da yaşanmayan tüm detaylar
kullanılır ve Y’den X’e doğru gidilir. Bu nedenle toplanmıştır. Farklar sütununda zıtlıklardan yola çıkarak
önyargılardan
uzak,
gerçeklere
dayalı
bir açıklamalar eklenmiştir. Değişiklikler sütununda da
kalıplarda ve preslerde yapılan değişiklikler yer
değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır [3].
almaktadır.

2. Kepner-Tregoe Problem Analizi

Tablo 1. Problemin Detaylandırılması
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2.3. Olası Kök Nedenlerin Türetilmesi

2.4. Olası Kök Nedenlerin Sınanması

Olası kök nedenleri türetmek için farklar ve değişiklikler
sütunlarındaki her maddeye şu soru sorulur: “Bu fark ya
da değişiklik, problem tanımında yer alan sapmayı nasıl
meydana getirebilir?”. Tecrübe ve bilgilerimizi de
kullanarak her madde için olası kök nedenler
türetilebilir. (Tablo 2)

Olası
kök
neden
problemin
detaylandırılması
bölümünde yeralan tüm maddeleri açıklayabilmelidir.
Her olası kök neden “eğer problemin kök nedeni bu ise
problem detayı bölümündeki her maddeyi nasıl
açıklar?” sorusu sorularak sınanmıştır (Bkz: Tablo 3).

1

2
3
4
5
6

Tablo 2. Türetilen olası kök nedenler
Yağ açınımın kenarlarında birikiyor ve bitmiş
parçanın görünür yüzeyleri açınımın kenarlarına
çok yakın
Açınım rulo yönünde kesildiği için yağlı
yüzeylerin alanı fazla
İz çıkan ve çıkmayan saclarda kullanılan
yağların özellikleri farklı
1116-1117 sacının yüzey özellikleri diğer
saclardan farklı, yağ farklı tepki veriyor
1116-1117 kalıplarının sac boşlukları diğer
kalıplardan farklı
IF-180 malzeme, formlama sırasında yağa karşı
tepki veren farklı özelliğe sahip

Tablo 3’te olası kök nedenlerin 1, 2 ve 3 nolu olası kök
nedenlerde bahsedilen özellikler 1116-1117 ile 1124 ve
1125 parçalarında ortaktır. Dolayısı ile yağ izlerinin bir
parçada
çıkıp
diğer
parçalarda
çıkmamasını
açıklayamamaktadırlar. 4, 5 ve 6 nolu olası nedenler
ise bazı varsayımlar ile birlikte tüm maddeleri
açıklayabilmektedirler.

Tablo 3. Olası kök nedenlerin sınanması. (E: Evet, H: Hayır, V: Varsayım)

2.5 Olası Kök Nedenlerin Doğrulanması
70mm’yi ne kadar sürede aldığı ölçülmüştür. Şekil 4’te
Olası kök nedenler arasında en az varsayım içeren ve ölçümlerin dağılımı ve ortalamaların farkı görülmektedir.
Tablo 2’de gösterilen farklardan türetilmesi nedeniyle
de en makul olanı 4 nolu olası kök nedendir. 1116-1117
sacının yüzey özelliklerinin yağın hareketini etkileyip
etkilemediğini görmek için farklı bir firmadan aynı kalite
sac temin edilmiştir. Şekil 3’te gösterildiği gibi numune
saclar eğik düzlem üzerine yerleştirilmiş ve üzerlerine
aynı mesafe ve miktarda damlatılan yağ damlasının
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P-değeri sıfır çıktığı için yağ izli parça oranları arasında
istatiksel olarak tamamen fark olduğu anlaşılmaktadır
[6]. Tablo 5’teki her hücrenin ilk satırı parça sayısını,
ikinci satır beklenen parça sayısını, üçüncü satır ki-kare
değerini göstermektedir. Ki-kare değeri en yüksek
hücre 74,691 ile diğer firmanın sacında görünmektedir.
Bu sacta beklenen izli parça sayısı 111 iken
gerçekleşen 20’dir ve olumlu yönde bir fark vardır.
Kıyaslama için temin edilen yeni sacların yağ izi
performansının mevcut sactan çok daha iyi olduğu
görülmektedir.

3. Sonuç

Şekil 3. Yağın saclar üzerindeki akışını karşılaştırmak
için kurulan deney düzeneği

Kepner-Tregoe metodu ile yaptığımız analizde yağ ile
ilgili tüm olası nedenler elenmiştir ve sac üzerinde iz
oluşumu için yağın varlığının gerek şart olduğu fakat
yeter şart olmadığı görülmüştür. Metod bizi sacın yüzey
özelliklerine yönlendirmiş ve basit bir deney ile yağın
saclar üzerinde farklı davrandığı görülmüştür. Mekanik,
kimyasal özellikleri ve kaplamaları aynı olan fakat biri
parlak diğeri mat (mevcut sac parlaktır) iki sac aynı
koşullarda ve aynı kalıp seri üretimde denenmiş ve yağ
izli parça oranlarının istatiksel olarak tamamen ayrıştığı
görülmüştür. Burada dikkat çeken unsur bu iki sacın
ortalama yüzey pürüzlülük değerleri Ra’nın aynı
olmasıdır.

Şekil 4. Mevcut sac ile diğer firmanın sacı üzerinde
yağın hareket süresi

Sacların mikroskop altında alınmış yüzey görüntüleri
Şekil-5’te gösterilmiştir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi ortalamalar kıyaslandığında
P-değeri sıfır çıkmaktadır ve iki grubun birbirinden
tamamen ayrıştığını göstermektedir [5]. Yağ, mevcut
sac üzerinde daha rahat hareket ederken diğer firmanın
sacı üzerinde aynı hızda ilerleyememektedir.

A

Tablo 4. İki örneklem T-testi

Mekanik ve kimyasal özellikleri aynı olan fakat farklı
firmalardan temin edilen bu iki sac ile seri üretim
yapılarak yağ izi oluşan parça sayıları kıyaslanmıştır.

4x

Tablo 5. Yağ izli parça oranları için Ki-kare testi

B

4x
Şekil 5. A)Mevcut sac B)Diğer sac
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Ra değerleri aynı olmasına rağmen mikroskop altındaki
görüntüleri tamamen farklıdır. Yağ izi oluşturmayacak
sacların seçiminde Ra kriterinin yeterli olmadığı
anlaşılmaktadır.
İlerideki
çalışmalarda
yağ izi
oluşmasından
sorumlu
yüzey
pürüzlülük
parametrelerini belirlemek için Ra dışındaki Rvk, Rsk,
Rku vb. parametreler incelenecek ve sınır değerleri
belirlenecektir. Mevcut durumda seri üretimde problem
yaşamamak için diğer firma sacı ile üretime devam
edilmektedir.
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LIQUID PHASE SINTERING OF MMCp MATERIALS PRODUCED BY
HOT PRESSING
SICAK PRESLEME İLE ÜRETİLMİŞ MMKp MALZEMELERİN SIVI FAZ
SİNTERLENMESİ
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2Metallurgical

malzemenin
özellikleri,
kendisini
malzemelerin özelliklerinden üstündür [2].

Özet
Bu çalışmada, Cu + SiC tozlarının 5 ve 15 saat
öğütülmesiyle elde edilen, % 4,6 Cu + % 2,4 SiC içeren
öğütülmüş toz ile Al tozunun sıcak preslenmesiyle
üretilmiş kompozit malzemeler kullanılmıştır. Metal
matrisli parçacık takviyeli bu kompozit (MMKp)
malzemeler 560C’de ve 620C’de 5 saat süre ile sıvı
faz sinterleme (SFS)
işlemine tabi tutulmuştur.
Uygulanan SFS işlemlerinin MMKp malzemelerin
mikroyapıları ve fiziksel özelliklerine etkileri mevcut
fazlar ve yoğunluk ölçümleri ile karakterize edilmiştir.
Her iki sıvı faz sinterleme işlemleri ile oluşan
gözenekler,
MMKp
malzemelerin
yoğunluğunu
düşürmüştür. Artan sıvı faz sinterleme sıcaklığı ile
birlikte alfa+teta karışım fazı içeren ötektik yapı
oranının arttığı ve genellikle SiC parçacıkların bu
karışım faz içerisinde yer aldığı belirlenmiştir.

oluşturan

Kompozit
malzemelerin
kullanılacağı
uygulama
alanında istenen özelliklere bağlı olarak fiber, visker
veya partikül gibi farklı formlarda silisyum karbür (SiC),
silisyum nitrür (Si3N4), titanyum nitrür (TiN), bor karbür
(B4C) gibi değişik takviye elemanları kullanılmaktadır [35]. Al matrisli karma yapılarda en yaygın olarak
kullanılan takviye malzemesi ise SiC’dir [6].

MMK’ların yüksek elastkiyet modülü ve basma/çekme
dayanımlarına sahip olması, uygulanan dış kuvvetlerin
matris tarafından takviye elemanlarına aktarılması ve
ile mümkün olacağından, takviye elemanı ile matris
arasında güçlü bir arayüzey bağının oluşturulabilmesi
önemlidir. Metalurjik açıdan ise takviye fazının, matris
alaşımı tarafından yeterince ıslatılabilmesi, arayüzeyde
mümkün olduğunca düşük kimyasal tepkimelerin
oluşması, fazlar arasında çok az veya hiç yayınım
Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, Aluminyum
olmaması ve dolayısıyla takviye fazının bozunmaması
alaşımı, SiC, MMKp, Sıvı Faz Sinterleme
da önem arz eder [7-9]. Metal matrisli kompozit yapıda
optimum özellikler sağlamak için matris içinde takviye
malzemesinin dağılımının homojen olması kompozitin
Abstract
fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından önemlidir
[10].
In this study, composite materials produced by hot
pressing of Al powder and ground powder containing Toz metalürjisi yöntemi ile MMK malzeme üretimi bu
4.6% Cu + 2.4% SiC obtained by grinding of Cu + SiC problemleri minimize etmek ve yüksek mekanik özellik
powders for 5 and 15 hours were used. These metal elde etmek için kullanılan en yaygın kompozit üretim
matrix particle reinforced composite (MMCp) materials yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntemde kullanılan
were subjected to liquid phase sintering (LFS) for 5 katı hal sinterleme yöntemi ise yaygın arayüzey
hours at 560C and 620C. The effects of the applied problemleri oluşturabilmektedir. Bu problemi minimize
SFS processes on the microstructure and physical etmek için kullanılan yöntemlerden biri de sıvı faz
properties of MMCp materials were characterized by sinterleme işlemidir. Sinterleme sırasında sıvı faz
measurements of the current phases and density. The oluşumu sinterleme hızını büyük ölçüde artırır ve sıvı
pores formed by both liquid phase sintering processes faz sinterleme için temel gereksinim ıslatmadır [8, 11].
reduced the density of the composite materials. It has
been determined that with increasing liquid phase Bu çalışmada, ön karışımlı alaşım tozları kullanılarak
sintering temperature, the ratio of eutectic mixed which toz metalurjisi yöntemi ile üretilmiş metal matrisli SiC
is alpha + theta mixture phase is increased and SiC takviyeli kompozit malzemelere uygulanan geçici sıvı
faz (GSFS) ve süper katı üzeri sıvı faz sinterleme
particles are generally located in this mixture phase.
(SKSFS) işleminin MMKp malzemenin özelliklerine
Keywords: Powder metallurgy, Aluminum alloy, SiC, etkisi araştırılmıştır.
MMCp, Liquid Phase Sintering

1. Giriş

2. Deneysel Çalışmalar

Kompozit malzemeler, kimyasal bileşimi ve özellikleri
farklı olan iki veya daha fazla malzemenin makro
düzeyde birleştirilmesiyle elde edilen malzemeler olarak
tanımlanmaktadır
[1,
2].
Kompoziti
oluşturan
malzemeler ara yüzeylerle birbirlerinden ayrılır ve yapı
içinde kendi özelliklerini korurlar. Ancak kompozit

2.1. Malzeme
Deneysel çalışmalarda, ağırlıkça %67 Cu ve %33 SiC
karışım tozun 0 (N0), 5 (N5), ve 15 (N15) saat
turbolada öğütülmesiyle elde edilen karma tozlarla, Al
tozunun 45 dakika karıştırılıp sıcak preslenmesiyle
üretilmiş olan MMK malzemeler kullanılmıştır. Üretilen
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MMK malzemeler ağırlıkça yaklaşık %4,6 Cu ve sıcak presleme sürecindeki Al matris ve Cu parçacık
%2,4SiC içermektedir.
arasındaki karşılıklı atomik yayınım, matrisin ve Cu
parçacığın belirli oranlarda alaşımlanmasına sebep olur
Farklı sürelerde öğütülmüş tozlar kullanılarak elde ve Cu’ca zengin parçacık alaşım oranına göre farklı
edilen N0, N5 ve N15 kompozit numunelerin başlangıç fazları içerebilir [14].
mikroyapıları Şekil 1’de verilmiştir.
2.2. Metot

a

6X12X30 mm3 hacmindeki MMKp malzemelerin
öncelikle yoğunluk analizleri yapılmıştır. N0, N5 ve N15
numunelerin her biri abrasiv kesme cihazında
dilimlenmiş ve toplamda 6 numune elde edilmiştir.

Cu’ca zengin
parçacık

Bu numunelere 560C’de geçici sıvı faz sinterleme
(GSFS) ve 620C’de süper katı üzeri sıvı faz sinterleme
(SKSFS) işlemleri 5 saat süre uygulanmıştır.
Numunelere temas haline olan bir termokupl ile sıcaklık
kontrolü sağlanmıştır. Sinterleme süresi
sonunda
620C’de sinterlenen numune suda diğeri ise havada
soğutulmuştur.

SiCp

Sıvı faz sinterleme yapılmış numunelerin Sartorius
marka dijital terazide yoğunluk ölçümleri yapıldıktan
sonra OPAL 460 sıcak bakalit cihazında sıcak bakalite
alınmıştır.

b

Malzemelerin mikroyapı analizi için gerekli olan yüzey
zımparalama ve parlatma ön hazırlıkları Saphir 330 Çift
Tablalı Manuel Zımparalama ve Parlatma Cihazında
yapılmıştır. Malzemeler önce 800 ve 1200 ’lik SiC
zımparalarda tutulmuş ardından sırasıyla 6 μm, 3μm,
1μm ’luk elmas pasta ile parlatılmıştır. Parlatma sonrası
numuneler yıkanarak alkol ile yüzey temizliği yapılmış
ve kurutulmuştur. Dağlama işlemiş için keller çözeltisi
kullanılmıştır. Bu işlemlerin ardından mikroyapı
görüntüleri LEICA DMI 5000M markalı ters ışık
mikroskopundan alınmıştır.
3. Deney Sonuçları ve Tartışma

c

3.1. Sıvı Faz
Mikroyapıları

Sinterlenen

MMKp Malzemelerin

3.1.1. 560C’de geçici sıvı faz sinterlenen (GSFS)
MMKp malzemelerin mikroyapıları
Şekil 2’de, 560C’de 5 saat sinterlenen numunelerin
mikroyapı görüntüleri verilmiştir. Bu sıcaklık homojen
dağılımlı %4,6 Cu-Al alaşımı için katılaşma eğrisinin
hemen altında kalan sıcaklıktır ve sıvı faz oluşumu
beklenmez. Ancak ön karışımlı Al-Cu tozlarının sıcak
preslenmesi ile üretilen bu MMKp malzemelerde, Al-Cu
konsantrasyon gradyanının oluşması ve ötektik
Şekil 1. N0 (a) N5 (b) ve N15 (c) malzemelerinin sıcaklığın (548 C) üzerinde bulunulması sebebiyle,
kısmı ve geçici sıvı fazların oluşmasını sağlayabilir.
başlangıç mikroyapıları [12,13]
Cu‘ca
zengin par.

Şekil 1a’da öğütme işlemi uygulanmamış tozların sıcak
preslenmesiyle oluşturulan MMKp malzemenin Al
matrisinde bulunan Cu’ca zengin fazı temsil eden
parçacıklar ve SiC takviye parçacıkları görülmektedir.
Şekil 1b ve 1c’de ise Cu+SiC parçacıkların 5 ve 15
saat öğütülmesiyle elde edilen karışımdan üretilen
MMKp malzemede, deforme olmuş yassı/pulsu formda
Cu’ca zengin parçacıklar görülmektedir. SiC ve Cu
parçacıkların
öğütme
sürecinde
küçülmelerinin
yanında, Cu parçacıkların çevresinde SiC parçacıkların
yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bu işlemlerin devamında,

Özellikle Cu’ca zengin parçacıkların/fazların bulunduğu
bölgelerde ötektik alaşım oranını sağlayabilir ve bu
bölgelerde geçici sıvı faz oluşabilir. Sinter süresine
bağlı olarak bu sıvı faz bileşenlerinden yüksek Cu
konsantrasyonunun, Al matrise yayınımı sebebiyle
gözenekler meydana gelebilmektedir (Şekil 2a).
Şekil 2b ve Şekil 2c ’ye bakıldığında N5 ve N15
numunesinde Cu’ın Al içine yayınımı sebebiyle oluşan
gözeneklerin N15 numunesinde bulunan daha küçük
boyutlu Cu’ca zengin fazların sıvılaşması ve bu
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sıcaklıkta katıya yayınarak katılaşmanın gerçekleşmesi 3.1.2. 620C’de Süper katı üzeri sıvı faz sinterlenen
daha küçük gözenek oluşturmuştur.
(SKSFS) MMKp malzemelerin mikroyapıları

Gözenek

a

Nodüler formda
ötektik +

Gözenek

SiCp

SiCp

-Al

-Al

a
b

b

c

c
Şekil 2. 560C’de 5 saat sinterlenmiş numunelerin Şekil 3. 620C’de 5 saat sinterlenmiş ve suda
mikroyapı görüntüleri a) N0 b) N5 c) N15 numunesi
soğutulmuş numunelerin mikroyapı görüntüleri a) N0 b)
N5 c) N15 numunesi
Matris yapısında azalan homojensizlikler gözenek
boyut ve yoğunluğunu da azaltmaktadır [15]. Artan 620C’de sinterlenen numunelerde oluşan ötektik
öğütme süresinin Cu parçacıklar çevresinde SiC p sıvının katılaşması ile oluşan ötektik yapı (+) ve
yoğunlaştırma etkisi ile, N15 numunede geçici sıvı faz sinter sürecinde katı fazı temsil eden -Al’nin
ve gözenek oluşumu bölgelerinde SiC parçacıkların da oluşturduğu matris mikroyapısı Şekil 3’de verilmiştir.
yoğunlaşmasına sebep olmuştur (Şekil 2c’de siyah
oklarla gösterildi).
SiC parçacıkların ötektik yapı içinde kaldığı ve bu yapı
ile
beraber
mikroyapıda
homojen
dağıldığı
görülmektedir. Bu sıcaklıktaki sinterleme sürecinde
oluşan gözenekler yine dikkat çekicidir. N0
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numunesindeki iri ve artan gözenek yoğunluğu, N15
numunesinde önemli miktarda azalmıştır. Öğütme
süresinin artmasıyla beraber ötektik yapının homojen
dağılım gösterdiği ve sinter sıcaklığında katı fazda olan
-Al tanelerinin daha da küçüldüğü söylenebilir. Ötektik
yapıyı oluşturan ötektik -Al taneleri ise nodüler
formdadır ve çevresinde  fazı ile sarılmıştır. Bu
sıcaklıkta yapılan sinterleme sürecinde, SiC parçacıklar
oluşan sıvı faz içinde kalmış ve katılaşma sürecinde ise
ötektik yapı içinde kalmıştır. Bu sayede, Cu’ca zengin
ötetik karışım içindeki SiC parçacıkların matrisle
arayüzey bağlarının artabileceği düşünülmektedir.
GSFS
sürecinde
çözünen
Cu’ın
çevresinde
yoğunlaşmış SiCp dağılımı bu sinter işleminde
görülmemiş ve çok daha homojen parçacık dağılımlı bir
kompozit yapı oluşmuştur.

•

3.2. Yoğunluk Değişimleri

•

•

•
•

Üretilen MMKp numunelerin Arşimet prensibine göre
ölçülen yoğunluğunun, teorik yoğunluğa oranı ile
belirlenen yüzde yoğunluk değişimleri Şekil 4’de
verilmiştir.
Grafik incelendiğinde, 560C’de 5 saat sinterleme
sonucunda Cu’ca zengin bölgelerde oluşan geçici sıvı
fazın, Al matrise yayınımıyla oluşan gözenekler
nedeniyle işlemsiz numunelere göre her üç numune için
de yoğunlukta belirgin düşüş görülmüştür. Fakat
620C’ye artan sıvı faz sinterleme sıcaklığı ile kısmen
azalan gözenek yoğunluğu, MMKp numunelerin
yoğunluğunda kısmen de olsa artış sağlamıştır. Buna
rağmen
sıvı
faz
sinterlenen
numunelerin
yoğunluklarının, işlemsiz numunelerin yoğunluklarından
daha düşük olduğu görülmektedir.
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İşlemler
Şekil 4. Sıvı faz sinterleme işlemlerinin
malzemelerin yoğunluklarına etkisi

MMKp

N5 ve N15 numunelerinde artan öğütme süreleriyle
birlikte küçülen SiC ve Cu parçacık boyutlarının
yanında, Al matriste daha homojen dağılımı
sağlamasının, genel olarak yoğunluk artışına olumlu
katkı sağladığı söylenebilir. Buradan yola N0 ve N15
numunelerine bakıldığında öğütme süresinin artmasıyla
yoğunluk artmıştır.

4. Sonuçlar
Ön karışımlı tozlarla üretilen MMKp malzemelerin farklı
sıcaklıklarda sıvı faz sinterleme işlemleri sonunda elde
edilen genel sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

MMKp malzemelerin her iki sıvı faz sinterleme
işlemlerinde
oluşan
gözenekler,
sıcak
presleme işlemi ile üretilmiş başlangıç
numunelere göre yoğunluklarının düşmesine
sebep olmuştur.
Sıvı faz sinterleme sürecinde oluşan
gözeneklerin boyutları ve gözenek yoğunluğu,
artan öğütme süreci ile azalmış ve minimum
gözenek oranı N15 ile üretilen MMKp
malzemeler için sağlanmıştır.
GSFS işlemine göre, SKSFS işleminde daha
yüksek yoğunluklu MMKp malzemeler elde
edilebilmiştir.
GSFS işleminde, sıvı faz oluşumunu sağlayan
Cu’ca
zengin
parçacık/faz
çevresinde
yoğunlaşmış SiCp’lerin, matris içinde homojen
dağılıma engel olduğu görülmüştür.
Süper katı üzeri sıvı faz sinterleme işlemi ile,
SiC parçacıkların sıvı faz içinde homojen
dağılımları ve katılaşma sonunda Cu’ca
zengin
ötektik
yapı
içinde
kalmaları
sağlanmıştır.
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Özet
Bu çalışmada, Cu + SiC tozlarının 5 ve 15 saat
öğütülmesiyle elde edilen % 4,6 Cu + % 2,4 SiC içeren
öğütülmüş toz ile Al tozunun sıcak preslenmesiyle
üretilmiş kompozit malzemeler kullanılmıştır. Bu metal
matrisli parçacık takviyeli kompozit (MMKp) malzemeler
620C’de 1 saat sıvı faz sinterleme işlemine tabi
tutulmuştur. Sıvı faz sinterlemesi yapılmış numunelere
450C’de, 3:1 oranında ve 1,4 mm s-1 ıstampa hızında
sıcak ekstrüzyon işlemi uygulanmıştır. Uygulanan
işlemlerle özellikleri değiştirilen MMKp malzemelerin
mikroyapıları ve fiziksel özellikler; mevcut fazlar ve
yoğunluk ölçümleri ile karakterize edilmiştir. Sıvı faz
sinterleme sebebiyle oluşan gözenekler, yoğunluğun
azalmasına sebep olmuştur. Sıcak ekstrüzyon işlemi,
kompozit malzemelerin yoğunluklarını %98’i aşan
oranda artırmıştır.

Anahtar Kelimeler : Toz metalurjisi,
Alüminyum, SiC, Sıcak Ekstrüzyon

geliştirme faaliyetleri artarak devam etmektedir.
Özellikle havacılık, askeri uygulama alanları, otomotiv
ve denizcilik endüstrisinde hafif ve dayanıklı
malzemelere duyulan ihtiyaç, bu araştırmalar için
önemli bir itici güç oluşturmaktadır. Yüksek sıcaklık
dayanımı ve boyutsal kararlılığa olan gereksinim,
kompozit malzemelerin geliştirilmesinde önemli birer
etken olmaktadır [1]. Kompoziti oluşturan malzemeler
ara yüzeylerle birbirlerinden ayrılır ve yapı içinde kendi
özelliklerini korurlar. Ancak kompozit malzemenin
özellikleri,
kendisini
oluşturan
malzemelerin
özelliklerinden üstündür [2].

Kompozit
malzemelerin
kullanılacağı
uygulama
alanında istenen özelliklere bağlı olarak fiber, visker
veya partikül gibi farklı formlarda silisyum karbür (SiC),
silisyum nitrür (Si3N4), titanyum nitrür (TiN), bor karbür
(B4C), titanyum diborür (TiB2), alüminyum nitrür (AlN),
bor (B), grafit, alüminyum oksit (Al2O3), wolfram (W) ve
molibden (Mo) gibi değişik takviye elemanları
kullanılmaktadır [3-5]. Al matrisli kompozit yapılarda en
MMKp, yaygın olarak kullanılan takviye malzemesi SiC’dir [6].

Abstract
In this study, composite materials produced by hot
pressing of Al powder and ground powder containing
4.6% Cu + 2.4% SiC obtained by grinding of Cu + SiC
powders for 5 and 15 hours were used. These metal
matrix particle reinforced composite (MMCp) materials
were subjected to liquid phase sintering (LFS) at 620C
for 1 hour. Liquid phase sintered samples were
subjected to hot extrusion process with an extrusion
ratio of 3:1 and ram speed of 1.4 mm s-1 at 450C. The
effects of the hot extrusion process on the
microstructure and physical properties of MMCp
materials were characterized by measurements of the
current phases and density. The pores formed by liquid
phase sintering caused a decrease in density. The hot
extrusion process increased the density of composite
materials by more than 98%.

Kompozit malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal
özellikleri
malzeme
seçiminde
en
önemli
etkenlerdendir. En uygun özellikleri elde etmek için
uygun matris ve takviye elemanı seçilmelidir. Matris ve
takviye elemanları arasındaki ara yüzey bağı ile yükün
takviye elemanına iletimi sağlanır. Bu sebeple matris ile
takviye elemanı arasındaki ara yüzey bağının güçlü
olması istenir [7]. Metal matrisli kompozitlerde matris
malzemesi takviye elemanlarını bir arada tutarken,
takviye elemanları ise yükü taşımaktadır. Yükün takviye
elemanlarına aktarılması ve dağıtılması için güçlü bir
ara yüzeyin oluşması önemlidir. Sıvı faz işlemlerinde iyi
bir ıslatmaya ihtiyaç vardır [8]. Metalurjik açıdan ise
takviye fazının, matris alaşımı tarafından yeterince
ıslatılabilmesi, arayüzeyde çok düşük oranda ve
hızlarda kimyasal tepkimelerin olması, fazlar arasında
çok az veya hiç yayınım olmaması ve dolayısıyla
takviye fazının bozunmaması çok önemlidir[9]. Metal
matrisli karma yapıda optimum özellikler sağlamak için
matris içinde takviye malzemesinin dağılımı her yerde
eşit olmalı ve matris-parçacık arasındaki ıslatma
davranışının çok iyi olması gerekmektedir[10-11].

Keywords:Powder metallurgy, MMCp, Aluminum, SiC,
Liquid Phase Sintering
Yüksek hız ve düşük maliyet, sıvı faz işleme
tekniklerinin birincil faydalarıdır. Bununla birlikte, sıvı
faz işleme teknikleri, SiC parçacıklarının homojen
1. Giriş
olmayan dağılımı ve matris ve takviyeler arasında
Endüstride meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, şiddetli arayüzey reaksiyonu gibi bazı dezavantajları
geleneksel
malzemeler
tek
başlarına
gelişen içerir; bu, kompozitlerin mekanik özelliklerini önemli
teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. ölçüde azaltır. Öte yandan, katı faz işleme teknikleri
Buna bağlı olarak, 1900’lü yılların ikinci yarısından (toz metalurjisi yöntemi gibi), donatıların düzgün bir
günümüze kompozit malzemelerin üretimi ve elde şekilde dağılmasını, ince taneli yapıların ve mikro
edilen malzemelerin özellikleri üzerinde araştırma ve yapıların kolay kontrol edilmesini sağlar [12, 13–15].
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Toz Metalurjisinde sinterleme sırasında sıvı faz
oluşumu sinterleme hızını büyük ölçüde artırır. Esas
olarak sıvı faz, taneleri birbirine bağlayan ve içinde hızlı
yayınımın olduğu lehimi oluşturur [8]. Genel olarak,
parçacıkların ve matris tozlarının vakumla sıcak
presleme ile birleştirilmesi, ardından ekstrüzyon gibi
ikincil işlemlerin yapılması, SiC ile güçlendirilmiş
alüminyum alaşımlı kompozitlerin geliştirilmiş mekanik
özelliklere sahip üretimi için etkili bir yöntemdir [12,16].
Ekstrüzyon
işlemi,
matrisin
şiddetli
plastik
deformasyonu ve parçacıkların dönmesi nedeniyle,
ekstrüzyon ekseni boyunca tercihen yönlendirilmesi ile
sonuçlanmaktadır. [17, 18-24]
Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemi kullanılarak sıvı
faz sinterleme ile üretilen MMKp malzemelerde oluşan
gözeneklerin giderilmesi ve mekanik özelliklerinin
geliştirmesi amacıyla uygulanan sıcak ekstrüzyonun
etkileri araştırılmıştır.

2. Deneysel Çalışmalar
2.1. Malzeme
Deneysel çalışmalarda ağırlıkça %4,6 Cu ve %2,4SiC
karışım tozun 0 (N0) ve 15 (N15) saat turbolada
öğütülmesiyle
elde
edilen
karma
tozların
kullanılmasıyla üretilen, Al matrisli kompozit malzeme
kullanılmıştır.
N0 ve N15 numunelerin başlangıç mikroyapıları Şekil
1’de verilmiştir.

a

Cu’ca zengin
parçacık

SiCp

Şekil 1a’da öğütme işlemi uygulanmamış tozların sıcak
preslenmesiyle oluşturulan MMKp malzemenin Al
matrisinde bulunan Cu parçacıkları ve SiC takviye
parçacıkları görülmektedir. Şekil 1b’de ise Cu+SiC
parçacıkların 15 saat öğütülmesiyle elde edilen
karışımdan üretilen MMKp malzemede ise, deforme
olmuş çubuksu formda Cu parçacıkları ve ağırlıklı
olarak Cu parçacıkların çevresinde yoğunlaşmış daha
küçük boyutlarda SiC parçacıkları görülmektedir.
2.2. Metot
N0 ve N15 MMKp
malzemelerden hazırlanan
numuneler referans termokupl ile birlikte düşey bir tüp
fırına konulmuştur. Thermokuplun parçalara temas
ederek gerçek numune sıcaklıklarının ölçümü
sağlanmıştır. PROTHEM marka düşey tüp fırında
620C ’de 1 saat sıvı faz sinterleme yapılan ve suda
soğutulan
numuneler,
ekstrüzyon
kalıbına
yerleştirilmiştir.
Ekstrüzyon
sıcaklığı
450C’ye
ayarlanmıştır. Bu sıcaklıkta numuneler 1,4 mm s-1
ıstampa hızında, 3:1 (15mm’den 5mm’ye) oranında
ekstrüzyon yapılmıştır.
Sıvı faz sinterleme sonrası ekstrüze edilmiş
malzemelerin Arşimet prensibine göre yoğunluk
ölçümleri, Sartorius marka 0,0001 hassasiyetteki dijital
terazide yapılmıştır.
Malzemelerin mikroyapı analizi için gerekli olan yüzey
zımparalama ve parlatma ön hazırlıkları Saphir 330 Çift
Tablalı Manuel Zımparalama ve Parlatma Cihazında
yapılmıştır. Malzemeler önce 800 ve 1200 mesh’lik SiC
zımparalarda hazırlandıktan sonra 6μm, 3μm, 1μm ’luk
elmas pasta ve keçeler kullanılarak parlatılmıştır.
Dağlama işlemi için, yapılan literatür araştırmaları
sonucu [27] seçilen çözeltilerin uygun olduğu
görülmüştür ve bu sebeple ekstrüzyon öncesi
malzemeler için Keller çözeltisi, ekstrüzyon sonrası
numuneler için Weck çözeltisi kullanılmıştır. Bu
işlemlerin ardından mikroyapı görüntüleri LEICA DMI
5000M markalı ters ışık mikroskopundan alınmıştır.
Mikroyapı, fazlar, gözenek dağılımları ve ekstrüzyon
işleminin sonuçları incelenmiştir.

3. Deney Sonuçları ve Tartışma
3.1. MMKp Malzemelerin Mikroyapıları

b

3.1.1. Sıvı faz sinterlenen MMKp malzemelerin
mikroyapıları

Bu çalışmada elde edilen mikroyapı görüntülerine (Şekil
2) bakıldığında, N0 numunesinde Cu’ca zengin
bölgelerde oluşan gözenek yoğunluğuyla birlikte,
ötektik (α+θ) karışım faz oranının da yoğunlaştığı
belirlenmiştir (Şekil 2a). Bu durum, sıvı faz sinterleme
sürecinde
Al+Cu
alaşımındaki
çözünmüş
Cu
Cu‘ca zengin
konsantrasyonunun yoğun olduğu bölgelerde daha
parçacık+SiCp
fazla sıvı fazı oluşturduğunu göstermektedir. Sıcak
presleme sürecinde Cu parçacığın konumlandığı bu
bölgelerde (Şekil 1a), Al ve Cu’nun karşılıklı
yayınımlarında ötektik Cu oranına yaklaşılması ve
sinterleme sıcaklığının ötektik sıcaklığın (548C)
Şekil 1. N0 (a) ve N15 (b) malzemelerinin başlangıç üzerinde olması sebebiyle, bu bölgelerde ilk sıvı faz
oluşumu başlayacaktır [28]. Öğütme uygulanmamış N0
mikroyapıları [25,26]
numunesinde bulunan ve MMKp üretim sürecinde Al
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içine yayınmamış iri Cu parçacıklarının varlığının Cu’ca
zengin ötektik yapının ve gözeneklerin yoğunlaştığı
bölgelerin varlığına sebep olduğu söylenebilir. Sıvı faz
oluşumuyla katı içine yayınımın artmasının yanında,
Cu’nun Al’de yayınım hızının daha yüksek olması da
Cu parçacıkların bulunduğu bölgelerde gözenek
oluşumunu arttırıcı etkileri meydana getirebilmektedir.
Ötektik Yapı

Gözenek

a

Şekil 3.b ’de ekstrüzyona dik yüzeyin mikroyapısına
bakıldığında, yeniden kristalleşme sebebiyle belirgin
oranda tane incelmesiyle birlikte homojen dağılımlı SiC
parçacıkları görülmektedir. Ekstrüze numunelerin
merkez ve dış yüzeylerindeki tane boyutunda belirgin
farklılık mevcuttur. Dış yüzeyden merkeze doğru tane
boyutunda artış görülmüştür. Burada açık renkli taneler
alfa Al olmakla birlikte, kızıl tonlamalı bölgeler ise Cu’ca
zengin ötektik yapının yoğun olduğu bölgeler olarak
tanımlanabilir.

SiCp

-Al

Şekil 3.a’da N0 numunesinin 450C’de sıcak
ekstrüzyonu sonrası, genellikle ötektik yapının ve bu
karışım fazın içinde konumlanmış SiC takviye
parçacıkların ekstrüzyon doğrultusunda yönlenmiş
olduğu görülmektedir. 3:1 oranında sıcak ekstrüzyona
rağmen, elde edilen görüntülerde, sıvı faz sinterleme
sürecinde oluşan gözeneklerin tamamen giderilemediği
ve ekstrüzyon doğrultusuna paralel yönlenmiş çatlak
formunda kusurlar belirlenmiştir.

-Al

a
Ötektik yapı

b

Gözenek
SiCp

Ötektik Yapı

b
Şekil 2. 620C’de 1 saat sinterlenmiş N0 numunesi (a)
N15 numuesi (b) mikroyapı görüntüleri
Zira,
15
saat
öğütülen
N15
numunesinin
mikroyapısında benzer oluşumlar mevcut değildir (Şekil
2b). Ancak kısmen alfa Al taneleri arasında yer yer
ötektik yapının varlığı belirlenmiştir. Bu durumun, N15
numunesinin öğütme ve sıcak preslenme sürecindeki
işlemlerde Al matriste Cu yayınımının daha homojen
olmasından kaynaklandığı söylenebilir [25,26].
Özellikle N0 numunesinde olmak üzere, her iki
numunede de SiC parçacıkların 620C de oluşan sıvı
fazın ve dolayısıyla katılaşma sürecinde ötektik yapının Şekil 3. N0 numunesinin ekstrüzyon doğrultusunda (a)
içinde kaldığı belirlenmiştir.
ve ekstrüzyona dik yüzey (b) mikroyapıları

3.1.2. MMKp malzemelerin
mikroyapıları

ekstrüzyon

sonrası
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Şekil 3b’de çember içine alınmış bölgede SiCp’lerle
birlikte ötektik yapının yoğunluğu ve ekstrüzyon
öncesi iri gözeneklerin oluşturduğu mikroçatlak
görülmektedir.

MMKp malzemenin yoğunluğunu arttırmasının
yanında, Cu’ca zengin sıvı faz içindeki SiC
parçacıklarının
yönlenmesini
sağlarken
aynı
zamanda matris-takviye parçacık arası arayüzey
bağını iyileştirebileceği bilinmektedir [12]. Ayrıca
sıcak ekstrüzyon yöntemi ile Al esaslı kompozit
malzeme yüzeyindeki oksit tabakası minimize
edilebilir ve bunun sonucunda parçacık-matris
arayüzey bağı iyileşebilir. Ayrıca matris yapı
içerisindeki takviye elemanı topaklanması giderilebilir
ve böylece daha homojen dağılmış takviye
elemanları içeren bir yapı elde edilebilir [30,31].

a

3.2. Yoğunluk Değişimleri
Karışım tozun teorik yoğunluğu 3 gr/cm3 olarak
hesaplanmış olup % yoğunluk değerleri bu değer
dikkate alınarak belirlenmiştir. MMKp malzemelerin,
Arşimet prensibi kullanılarak elde edilen yoğunluk
değerlerinin sıvı faz sinterleme sonunda ve 450C’de
ekstrüzyonu sonrası değişimine ilişkin sonuçlar Şekil
5’de gösterilmiştir.
100

b
Yoğunluk (%)

N0

N15

95
90
85
80
İşlemsiz

Şekil 4. N15 numunesinin ekstrüzyon doğrultusunda
(a) ve ekstrüzyona dik yüzey (b) mikroyapıları.

Sıvı Faz
Sinterleme

Ekstrüzyon
Sonrası

Şekil 5. Uygulanan işlemlerim MMKp malzemelerin
yoğunluğuna etkisi

Şekil 4.a’ da N15 numunesinin ekstrüzyon
doğrultusundaki mikroyapısına bakıldığında ise, N0
numunesine göre alfa Al tanelerinde çok daha
belirgin ekstrüzyonla yönlenme etkisi görülmektedir.
Ötektik karışım faz oranı ve ekstrüzyon sonrası
deformasyonu N0 numunesine göre daha dar bantlar
boyunca oluşmuştur. Özellikle Cu’ca zengin
bölgelerdeki SiC oranının fazlalığı, N15 numunesinin
15 saat boyunca Cu+SiC karışımın öğütülme
sürecinden kaynaklanmaktadır. Öğütme sürecinde
Cu parçacıklara girişim yaparak küçülen SiC
parçacıklar, ekstrüzyon sonunda da Cu’ca zengin
fazların bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmışlardır
(Şekil 4.a’da çember içinde gösterildi). Ekstrüzyona
dik yüzey mikroyapısında ise, küçülen alfa Al tane
yapısı ve yine Cu’ca zengin bölgelerde yoğun SiC
takviye parçacıklar görülmektedir (Şekil 4b.) Bu
numunede, sıvı faz sinterleme sebepli oluşan
gözeneklerden kaynaklanan ekstrüzyon sonrası
mikroçatlak, gözenek vb. mikroyapısal hata oranı
daha azdır.

Grafik incelendiğinde 620C’de 1 saat sinterleme
sonucunda Cu’ın Al matris içine yayınımıyla oluşan
sıvı faz ve gözenekler nedeniyle işlemsiz numunelere
göre yoğunlukta belirgin düşüş görülmüştür. N15
numunede ise bu etki daha azdır. Sinter sonrası
ekstrüzyon işleminin ise, N15 numunede daha fazla
olmak üzere yoğunluğu önemli oranda arttırmıştır.
N15 numunenin ekstrüzyonu sonunda %99 civarında
yoğunluğa
ulaşılmıştır.
Yapılan
araştırmalar
sonucunda da benzer etki ile karşılaşıldığı
bilinmektedir [30,32].

4. Sonuçlar
Sıvı faz sinterleme üle üretilen MMKp malzemelerin
sıcak ekstrüzyonu konusunda yapılan çalışmayla ilgili
aşağıdaki genel sonuçlar söylenebilir;



Bu çalışma sonucu elde edilen sonuçların yapılan
literatür araştırmalarındaki sonuçlarla benzerlik
gösterdiği [12,33] söylenebilir. Ekstrüzyon işleminin
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Uygulanan sıcak ekstrüzyon işlemiyle
birlikte öğütme süresinden bağımsız olarak
%98’i aşan yoğunluk oranı elde edilmiştir.
Sıcak ekstrüzyon işleminin etkisiyle ötektik
karışım fazı ve birincil alfa tanelerinin
ekstrüzyon
doğrultusunda
yönlenerek
fiberleşme etkisi meydana getirmiştir.
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Uygulanan ekstrüzyon oranına rağmen, sıvı
faz sinterleme sonunda oluşan özellikle iri
gözeneklerin deformasyonuyla yönlenmiş
kılcal
çatlak
formunda
kusurlar
belirlenmiştir.
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voltage. The output voltage of inverter can now be used
to drive the AC loads or grid.

Abstract
Solar irradiation generated by the sun is converted into
electrical energy by using photovoltaic cells. However,
solar energy fluctuates along with the intensity of the
emitted light. Also the output voltage of photovoltaic
panels can be too high or too low. So, the resulting
power varies over time and cannot be connected to the
grid or cannot be used for load. For this reason, various
circuit structures have been developed such as DC/DC
converters. In this paper, buck boost DC/DC converter
has been modelled and simulated for solar inverter
circuit feeding passive load by using MATLAB/Simulink
package program.

The block diagram of the whole system has been
shown in Fig. 1. As it seen from Fig. 1, solar energy is
converted into DC energy by using PV modules (PV
panels). The DC output voltage of PV modules are
regulated and bucked/boosted with PV modules and
used as an input of inverter. At the end, inverter circuit
converter DC voltage to AC voltage and load is fed.

SOLAR
PANEL

Keywords: Buck-Boost converter, dc/dc converter,
renewable energy

DC/DC BUCKBOOST
CONVERTER

DC/AC
INVERTER

LOAD
OR
GRID

Figure 1. Block diagram of buck-boost converter with
solar inverter

1. Introduction
It has been revealed in recent years that the use of
fossil fuels has caused environmental pollution and at
the same time largely ecological problems [1-3]. Due to
the need for increased energy demand, limited
availability of fossil fuel resources and the need for
reliable and clean energy sources, the studies on the
alternative energy sources and the circuit structures
required for their efficient use are increasing day by day
[4].

2. Modes of Operatıon DC/DC Buck-Boost
Converter

The output voltage of DC/DC buck-boost converter can
be either lower or higher than input voltage. The main
circuit consists of a DC input voltage source (Vdc), a
controlled switch (S), a diode (D), a filter inductor (L), a
filter capacitor (C) and a load resistor (R). The basic
circuit model of the step down-up (buck-boost)
The energy obtained by using sun, wind or water converter has been shown in Fig. 2. d is the duty ratio
changes depending on climatic conditions and and T is the period [6,7].
geographic conditions [5]. Also it cannot be reached
desired output voltage at the alternative energy sources
Is
such as fuel cells, photovoltaic panels and etc. The
ID
output voltage of each cell is approximately between 01.5 V. Thus, serial or parallel structures were
D
IL
developed for both fuel cells and photovoltaic cells to
+
S
achieve higher voltage levels. However, this situation
increases both size and cost in large power
VL
Vdc
C
L
R
VC
applications. For these reasons, various converter
circuits are developed to overcome low voltage problem
of fuel cells, photovoltaic panels and other renewable
energy sources in large power applications.
The DC/DC converters are used to convert unregulated
DC voltage to regulated DC voltage at the output of a
rectifier, battery or alternative energy. Although many
DC/DC converter structures have been introduced in
the literature, buck converter (step down), boost
converter (step up) and buck-boost converter (step updown) have been studied more. In this study, buckboost DC/DC converter for solar inverter has been
modelled. After DC/DC conversion, the output voltage
is fed to the inverter wherein it is converted into AC

Figure 2. The main circuit of buck-boost dc/dc converter
Using a buck-boost converter circuit consisting of a
single semiconductor switch makes the circuit simpler
and more compact. At the same time, the desired output
voltage can be obtained by setting the duty cycle (d).
The duty cycle (d) and ideal output voltage of the
converter can be calculated by using Eq. 1 and 2.
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3. THREE PHASE INVERTER MODEL
(2)
The d varies between 0-1. If d is lower than 0.5, the
output voltage is lowering (buck situation) and if d is
higher than 0.5, the output voltage is boosting (boost
situation) [8].

A. Turn-on Time

The buck-boost converter DC output voltage needs to
be converted into AC voltage for controlling output
voltage and frequency at the load. For this purpose,
three-phase two level inverter circuit is designed and
used. It consists of two switches in each phase. Fig. 5
shows the circuit diagram of DC/AC inverter.

When the switch (S) is on (closed), the switch conducts
the inductor current. At that time, the diode becomes
reverse biased. A voltage occurs across the inductor
which VL is equal to Vdc. This voltage increases the
inductor current iL. The converter circuit diagram is
shown in Fig. 3 when the switch is on.
S

Vdc

IL

L

S1

S3

S5

S4

S6

S2

E

+

A

VL

C

VC

B

C

LOAD

R

Figure 5. Three-phase DC/AC Inverter

-

The three phase DC/AC inverter change DC input into
AC output where magnitude and frequency can be
controlled. The width of gate pulses can be controlled by
Figure 3. The converter circuit diagram when the switch various pulse width modulation (PWM) techniques such
as sinusoidal PWM (SPWM), third harmonic injection
is on
PWM, selective harmonic elimination PWM, space
When the switch is on (turn-on time), Eq. 3 and 4 can be vector PWM and etc. [9-11]. Each of the PWM
techniques used to control the inverter has different
written as;
characteristics on switching losses and harmonics. But
(3) Sinusoidal PWM is well known one of the techniques. It
can be directly controlled the inverter output voltage and
output frequency. In this technique, a reference signal
(4) (Vref), is compared with a high frequency triangular
signal (Vtri). and constant amplitude pulses with different
duty cycle in each period are produced. These signals
B. Turn-off Time
can be used to control switches. Phase signals and
When the switch (S) is off (opened), the inductor current triangular signal have been shown in Fig. 6 (a) and (b).
continues to flow. It is because of the stored energy in
the inductor. This current flows through the diode. At
that time, the inductor voltage (VL) becomes to -Vo for
the time (1-d)T. The converter circuit diagram is shown
in Fig. 4 when the switch is off.

IL
Vdc

L

D
+

VL

C

VC

R

(a)

-

Figure 4. The converter circuit diagram when the switch
is off
When the switch is off (turn-off time), Eq. 5 and 6
can be written as;
(5)
(6)

(b)
Figure 6. (a) Vref signals (Va, Vb, Vc) and Vtri signal, (b)
Phase A switching signals.
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4. Photovoltaic Model

1000 W/m 2

Id

I sh

Rs

8
800 W/m 2

Current (A)

The PV modules consist of a several of PV cells which
are connected in series and shunt configuration. So, it
is necessary to know the electrical equivalent circuits of
PV cells in order to create the simulation model. In the
literature many model has been developed. The
equivalent circuit which was used in this work has been
shown in Fig. 7.
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10
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Figure 7. The electrical equivalent circuit of a PV cell
The PV cell consist of a diode, a current source, Rs and
Rsh. Rs represent the equivalent series resistance of the
cell. Rsh represents the equivalent shunt resistance of
the cell. Also, G denotes the solar irradiation, T denotes
the temperature.

Current (A)

800 W/m 2

The Ipv/Vpv characteristic of a PV cell is not linear and
dependents on solar irradiation. Ipv/Vpv characteristic is
described by using Eq. 7. and 8.
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(b)
Figure 8. (a) I/V characteristic, (b) P/V characteristic of
modeled PV module.

5. Simulation Model and Results
o

T: cell temperature in Kelvin degrees (273.15+ C),
q: electron charge (1.6x10-19 C),
K: Boltzmann constant (1.38x10-23 j/k),
N: Ideality factor of diode,
Io: Photocurrent or light-generated current,
Is: Saturation current [12].

Simulation model of whole system has been shown Fig.
9. In the model, the output voltage of the PV array is 35
V. All simulation results have been taken feeding a
passive load L=80 mH, R=10 Ω at 25 C0 (T) cell
temperature and 1000 W/m2 (W) irradiation. Also, the
buck-boost converter parameter values are used as
In Fig. 8 (a) and (b), a typical I/V and P/V L=10 µH and C=40 μF.
characteristics of the solar cell have been shown for The output voltage waveform of the buck-boost
200W/m2, 400 W/m2, 600W/m2, 800 W/m2 and 1000 converter has been shown in Fig. 10 (a) and the output
W/m2 irradiation values. Primary section headings current waveforms of the load have been shown in Fig.
should be justified at left and enumerated by Arabic 10 (b). In first situation DC/DC converter is acted as a
numerals. Secondary headings are flush left and boost converter. The desired voltage is changed into 52
enumerated by Arabic numerals and tertiary headings and duty cycle (d) is equal to 0.6 in the Fig. 10.
are indented and enumerated by Arabic numerals as
well. Headings should be bold.

230

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Figure 9. System model

(a)

(a)

(b)
Figure 11. (a) R-L load output voltage, (b) RL load
three phasecurrent for d=0.45.

(b)
Figure 10. (a) R-L load output voltage, (b) RL load
three phase current for d=0.6.

6. Conclusion
In this paper a buck-boost converter for solar inverter
is proposed. The input voltage of converter is obtained
from a solar energy by using PV panels and it is
transferred to output. The output voltage is used as an
input for DC/AC inverter circuit which is used to fed
three phase-AC load whereas both on and off switch
states controlled by PWM. Therefore, implementation
of control circuits is easy and cheap. The whole circuit
has been simulated in Matlab/Simulink and results are
presented for different duty cycle.

In second situation DC/DC converter is acted as a
buck converter. The desired voltage is changed into
29 V and duty cycle (d) is equal to 0.45 as seen in Fig.
11 (a) and (b).
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Abstract
Effects of extrusion exit cooling system and aging
procedures on the electrical and mechanical properties
of 6063 aluminum alloy was investigated. Forced air
cooling provided lower mechanical properties and
slightly higher electrical conductivity than water based
cooling systems (spray water and waterpool). This was
attributed to the prevention of the highly saturated solid
solution with controlled cooling which results with lower
age hardening potential. Aging processes wise, after
reaching peak hardness, with the increment at the
aging temperature and time, electrical conductivity of
the alloys increased while mechanical properties
decreased with limits provided from extrusion exit
cooling type and alloy composition. Reasoning for this
behavior was considered to be entering of the alloys
into overage conditions where finer precipitates
becomes coarser which results with lower electrical
resistivity. Results also showed that, although the
extrusion exit cooling type have considerable effect,
major factor effecting the electrical properties is
combination of natural aging and artificial aging time
and temperature.

In this concept this study was conducted to investigate
effects of difference in the chemical composition in the
range of 6063 alloy, extrusion exit cooling type and
aging parameters on mechanical and electrical
properties of a solid extrusion profile. For this purpose,
on the extruded and aged profiles, microstructural
characterization studies were done using optical
microscope. Additionally, mechanical properties of the
samples
investigated
using
brinell
hardness
measurements while electrical properties of the
samples evaluated with electrical conductivity
measurements.

2. Experimental Procedure

355 mm billets with chemical composition in the range
of 6063 aluminum alloy were cast with direct chill
casting method. Chemical composition of the alloy used
in this study is given in Table 1. These billets then
homogenized at 560°C for 3 hours. After homogenizing
billets extruded to a solid type rail profiles at 500°C with
6 m/min extrusion speed in an industrial type SMS
extrusion press. 3 different extrusion exit cooling
systems with increasing cooling speeds respectively
Keywords: Extrusion, Electrical Resistivity, Electrical named forced air, spray water and waterpool was used
to investigate effect of press exit cooling type. Later
Conductivity, Aging, 6063
extruded profiles first subjected to natural aging for 24
hours and later to artificial aging processes at 200 and
1. Introduction
220°C up to 14 hours with 2 hours’ intervals.
Aluminum alloys have been used widely in railway
industry due their advantageous specific strength, Table 1. Chemical compositions of the 6063 alloy used
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Zn
Al
corrosion resistance, electrical properties and ease of
0.50 0.20 0.01 0.04 0.51 0.01 Bal.
formability as well as their chemical composition
versatility [1]. In case of manufacturing parts used in
railway industry, among the forming processes Structural features of the samples taken from profiles
extrusion is one of most used ones. In some after aging processes were investigated with Zeiss Axio
applications used at railway industry beside the Scope A1 Vario optical microscope (OM). Hardness
mechanical properties, electrical properties are also and electrical conductivity measurements of the same
extremely important since they need to conduct samples were done using EMCO TEST M4C G3M
electrical current above a certain speed [2,3]. Electrical brinell hardness tester and Fischer Sigmascope smp10
and mechanical properties of aluminum profiles electrical conductivity tester respectively.
produced with extrusion are affected by many factors
that can alter the microstructure of the alloy such as, 3. Results and Discussion
chemical composition, homogenization, extrusion and
aging parameters [3,4]. Although grain boundary area, Hardness and conductivity values of the extruded and
dislocations density and stacking fault are highly affects 24 hours natural aged profiles are given in Table 2.
the properties of the final product maybe the main Water based cooling systems shows similar values
mechanisms controlling the parameters of the alloy is while forced air samples have slightly lower hardness
precipitation and solid solution strengthening. Since and consequently slightly higher conductivity showing
solute atoms and intermetallic precipitates can disrupt the effect of press exit cooling system on properties of
the unity of the aluminum matrix they can also create the product. This difference is expected since faster
local electrical resistivity. Especially some alloying cooling speed results with higher solid solution by
elements such as Cr,Mn,V,Ti, can affect the electrical preventing precipitation [6,7]. Even though both are
properties of alloys much higher compared others [5].
electrical resistance creating mechanisms, apparently
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initial one have slightly higher effect on the electrical intermetallic precipitates caused by slower cooling that
properties of this product.
prevents super saturated solid solution. However, since
precipitate density decreases with increment at the size
Table 2. Hardness and conductivity values of the
of precipitates, electrical resistivity of the profiles also
extruded and 24 hours natural aged profiles
decreases. Additionally, slower cooling also hinders
another electrical resistivity creating mechanism which
Cooling
Hardness
Conductivity
is solid solution. Thus it is clear that cooing type used
Type
(HB)
(Ms/m)
after extrusion is also very important mechanism to
Forced Air
45.19
29.00
control electrical properties of the profiles in addition to
Water Spray
50.91
28.00
aging.
Water Pool
49.59
28.00
Optical micrographs of the samples that have extruded
Change of hardness and electrical conductivity of the and then artificial age for 4 hours are given in Figure 2.
profiles with aging time for 200°C (Fig.3a) and 220°C All samples contain moderately elongated grains along
(Fig.3b) are given in Figure 1. Hardness of the samples the extrusion direction with recrystallized grains
reaches to peak value (90 HB) around 6 and 2 hours between them. Meanwhile cooling speed affect the
respectively for 200°C and 220°C. After that point aging grain growth mechanism. As well-known during
condition changes to overaging and hardness values extrusion process recovery, dynamic and static
decrease with time. In a similar manner electrical recrystallization and grain growth can occur depending
conductivity changes inversely with hardness reaching on the process parameters. In this matter, fast cooling
to lowest point at peak hardness time while increases after extrusion such as water spray and waterpool that
with time after that point. In terms of press exit cooling, have been used in this study can limit the static
water based types (water spray and waterpool) recrystallization and grain growth. On the other hand,
activated higher aging potential than forced air cooling slower cooling provided by forced air enables the
as samples with water based cooling showed higher further grain structure evolutions [8,9]. Thus it is
hardenability. On the other hand, electrical properties possible to see higher amount of equiaxed and slightly
wise, forced air samples reached to higher electrical bigger grains at microstructure of air cooled profile
conductivity values (up to 33 Ms/m) than water based compared to water based cooling system cooled ones.
It is well known that increase at grain boundary area
cooling samples.
and dislocation density could lead to increment at
electrical resistance. Related to this statement it was
expected that the air cooled sample would show higher
electrical conductivity. So in addition to changes to solid
solution and precipitation mechanisms grain structure
of the profiles are also altered by press exit cooling
system
Extrusion Direction

Air
Cooled

Extrusion Direction

(a)
Spray
Water

Water
Pool

Figure 2. Change of hardness and electrical
conductivity of the samples with time for 200°C (a) and
220°C (b)

(b)
Figure 1. Change of hardness and electrical
conductivity of the samples with time for 200°C (a) and
220°C (b)

4. Conclusions

Apparently faster cooling provided by water based
cooling causing saturated solid solution followed by
formation of fine precipitates with aging, as expectedly
resulted with higher hardness than formation of bigger

Effect of extrusion exit cooling system and further aging
parameters on conductivity and hardness of the 6063
aluminum profiles was investigated. Extrusion exit
cooling wise, it was seen that faster cooling provided by
water based cooling systems resulted with lower
amount of grain evolution during extrusion process and

234

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

higher amount of solid solution content with higher
hardening potential compared to forced air cooling. On
the other hand, aging processes wise, it was seen that
after a certain point where alloys enter into the
overaging condition, as the temperature and time
increases conductivity of the profiles decreases while
hardness inversely affected showing the effect of
precipitation size growth.
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Özet
Kokil kalıba döküm yöntemi ile üretilen Al-7Si4Zn alaşımına bir, iki ve üç çevrim sayılarında çok
yönlü sıcak dövme (ÇYD) işlemi uygulandı. Bu işlemin
ardından alaşımın içyapısında bulunun silisyum
parçacıklarının parçalandığı ve dendritik yapının
ortadan kalktığı görüldü. Çok yönlü dövülen alaşımın
akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerleri
artarken, basma dayanımının değişmediği belirlendi.
Alaşımın sertliğinin çok yönlü dövme işleminin ardından
az da olsa arttığı görüldü. Alaşım en yüksek akma ve
çekme dayanımları ile sertlik değerini bir çevrim çok
yönlü dövme işleminin ardından, en yüksek sünekliğini
ise üç çevrim çok yönlü dövme işleminden sonra
sergiledi. Homojenize edilmiş durumda gevrek kırılma
davranışı sergileyen alaşım, çok yönlü dövme
işleminden sonra sünek kırılma davranışı gösterdi.
Anahtar kelimeler: Al-Si Alaşımları, Çok Yönlü
Dövme, Aşırı Plastik Deformasyon, Mekanik Özellikler

Abstract

de devam etmektedir. Bu çalışmalar genelde tane
inceltme, alaşımlama ve ısıl işlem üzerinde
yoğunlaşmıştır [2-4]. Bu kapsamda alaşımlama yolu ile
yapılan bir çalışmada %4 oranındaki çinko katkısının
Al-7Si alaşımının akma ve çekme dayanımlarında
sırasıyla yaklaşık %22 ve %10 oranında, aşınma
direncinde ise yaklaşık %50 oranında bir artışa yol
açtığı gözlenmiştir. Ancak söz konusu alaşımın
sünekliğinin çinko katkısından sonra % 46 oranında
azaldığı belirlenmiştir [3]. Mekanik ve tribolojik özellikler
dikkate alındığında Al-7Si-4Zn alaşımının tribolojik
uygulamalarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır
[3]. Ancak düşük süneklik söz konusu alaşımlardan
plastik deformasyon yolu ile parça üretimini
zorlaştırmaktadır. Son yıllarda yapılan plastik
deformasyona
dayalı
eş
kanallı
açısal
ekstrüzyon/basma (EKAE/B) yöntemi ile metallerin
akma ve çekme dayanımlarının yanı sıra sünekliklerinin
de artırılabildiği görülmüştür [5]. Ancak EKAE/B
yönteminde kullanılan parçaların boyutlarının sınırlı
olması, büyük kapasiteli preslere ve yüksek
mukavemetli kalıplara ihtiyaç duyulması, yüksek
maliyet gibi faktörler bu yöntemin endüstriyel
uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır [6].
Bu nedenle
1990’lı yılların başında büyük boyutlu parçaların
üretimine düşük kapasiteli preslerle olanak sağlayan
çok yönlü dövme (ÇYD/MDF) işlemi geliştirilmiştir [7].
Bu yöntemin uygun sıcaklık ve deformasyon
oranlarında uygulanması durumunda hem tane
boyutunun önemli oranda inceltildiği hem de homojen
yapılı malzemelerin üretildiği görülmüştür [8, 9]. Bu
nedenle bu çalışmada ÇYD işleminin Al-7Si-4Zn
alaşımının mekanik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır.

The Al-7Si-4Zn alloy produced by the gravity die
casting was processed by multi-directional hot forging
(MDF) including one, two and three cycles. It was
observed that the silicon particles were broken and the
dendritic structure eliminated after the process. It was
determined that multi-directional forging gave rise to an
increase in the yield and tensile strength with
elongation to fracture of the alloy while it had no
significant effect on its compression strength. It was
observed that MDF resulted a slight increase in
hardness of the alloy. The alloy exhibited the highest
2.Yapılan Çalışmalar
yield and tensile strengths and hardness value after
one cycle of multi-directional forging, but the highest
Al-7Si-4Zn alaşımı ticari saflıkta alüminyum
ductility was obtained with three cycle multi-directional
(%99,7), yüksek saflıkta (%99,9) çinko, Al-12Si ön
forged allloy. The alloy had a brittle type fracture at
alaşımı kullanılarak üretildi. Alaşımın üretiminde kokil
homogenized state, but it exhibited ductile type fracture
kalıba döküm yöntemi kullanıldı. Elektrikli bir ergitme
after multi-directional forging.
ocağına sabit olarak yerleştirilmiş grafit pota içerisinde
690 °C’de ergitilen alaşım karıştırıldıktan sonra oda
Keywords: Al-Si Alloys, Multi-Directional Forging,
sıcaklığında tutulan bir kalıba dökülerek katılaştırıldı.
Severe Plastic Deformation, Mechanical Properties
Çok yönlü dövme işlemi için alaşımdan talaşlı
imalat yolu ile 40 x 40 x 20 mm boyutlarında numuneler
1. Giriş
üretildi. Bu numuneler dövme işleminden önce fırın
içerisinde 450 °C’de 24 saat süreyle homojenleştirme
Al-7Si esaslı alaşımların otomotiv sektöründeki işlemine tabi tutuldu. Homojenizasyon işlemin ardından
kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu durum numuneler yüksek basınca dayanıklı bir gres ile
söz konusu alaşımların yoğunluğunun düşük aşınma yağlandı ve bir doğrultuda serbest şekil değişimine
dirençlerinin
nispeten
yüksek
olmasından olanak sağlayan ve dıştan bir sıcaklık hücresi ile ısıtılan
kaynaklanmaktadır [1]. Söz konusu alaşımların kalıp içerisine yerleştirildi. Numunenin tam ortasından
mekanik özelliklerinin iyileştirilip kullanım alanlarının bir termo-eleman ile ölçülen sıcaklık 200 °C’ye
daha da artırılması için yapılan çalışmalar günümüzde ulaştığında dövme işlemi aşamasına geçildi. Bu işlem
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150 tonluk bir hidrolik preste 1 mm/s’lik basma hızında
gerçekleştirildi. Dövme işlemi her bir pasoda
numunenin 40 mm’ye karşılık gelen boyutunda %50
deformasyon oluşturacak şekilde uygulandı. Bu
deformasyonun numunede oluşturduğu gerçek birim
şekil değişimi 0,69 olarak hesaplandı. Birinci pasodan

sonra numune uzun kenarı üste gelecek şekilde 90°
döndürüldükten sonra ikinci ve ardından da üçüncü
pasoya geçilerek bir çevrim tamamlandı. Söz konusu
işlemin üç pasoya karşılık gelen bir çevrimi Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1. Bir çevrim çok yönlü dövme işleminin şematik gösterimi
Homojenize edilmiş ve çok yönlü dövme işlemi
uygulanmış durumdaki alaşımdan alınan numuneler
zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi tutulduktan
sonra sodyum hidroksit çözeltisi (%6’lık NaOH + 94ml
saf su) içerisinde dağlandı. Bu numuneler optik
mikroskopta (OM) incelendikten sonra içyapılarını
gösteren fotoğrafları çekildi. Alaşımın içyapılarını
gösteren optik mikroskop görüntüleri, görüntü analiz
yazılımında işlenerek silisyum parçacıklarına ait en/boy
oranları belirlendi. Parçalanmış silisyum parçacıklarının
dağılımının en/boy oranlarına göre değişimini gösteren
histogram grafikleri çizildi.
Alaşımın tüm durumlarındaki mekanik özellikleri
sertlik ve alaşımın ana yapısını oluşturan α-Al fazının
mikro sertlik ölçümleri ile çekme ve basma deneyleri
yardımıyla belirlendi. Sertlik ve mikro sertlik
ölçümlerinde Brinell ve Vickers sertlik ölçme yöntemleri
kullanıldı. Brinell sertlik ölçümleri 62,5 kg yük ve 2,5
mm çapında bilye uç kullanılarak, Vickers mikro sertlik
ölçümleri ise 50 g’lık yük altında gerçekleştirildi. Her bir
durum için farklı numuneler üzerinden en az beş ölçüm
yapılarak bunların ortalaması alındı.
Çekme
deneyleri
için
alaşımın
bütün
durumlarından ölçü boyutları 12 x 3 x 1,5 mm olan
yassı numuneler tel erozyon yöntemiyle hazırlandı. Bu
numuneler oda sıcaklığında 5 x 10-4 s-1’lik deformasyon
hızında çekme deneyine tabi tutuldu. Çekme işlemi
sırasında numunelerin ölçü uzunluğunda meydana
gelen uzama bir video ekstansometre, çekme kuvveti
ise bir yük hücresi ile ölçüldü ve bu değerler bir yazılım
programı ile gerilme ve yüzde uzamaya dönüştürüldü.
Bu değerlerden yaralanarak alaşımın her bir durumuna
ait gerilme-yüzde uzama eğrileri çizdirildi. Söz konusu
eğriler üzerinden alaşımın bütün durumlarına ait akma
ve çekme dayanımları ile yüzde uzama değerleri
belirlendi. Bu değerlerinin belirlenmesinde her bir
durum için en az beş tekrar yapıldı ve bunların
ortalaması alındı. Alaşımın her bir durumuna ait çekme
numunelerinin kırılma yüzeylerinin enine kesitleri OM,
dikey kesitleri ise SEM ile incelenerek bunların kırılma
davranışı belirlendi.

Homojenize edilmiş ve çok yönlü dövülmüş
durumdaki
alaşımın
basma
dayanımlarının
belirlenmesinde 10 x 10 mm boyutlarında silindirik
numuneler kullanıldı. Söz konusu numuneler 5x10-4 s1
’lik deformasyon hızında basma deneyine tabi tutuldu.
Numunelerin boyunda %50 oranında kısalmaya yol
açan gerilme değeri basma dayanımı olarak ölçüldü.
Basma deneyleri her bir durum için en az üç kez tekrar
edildi.

3. Bulgular ve İrdeleme
Homojenize edilmiş ve üç çevrim çok yönlü
dövme işlemi uygulanmış alaşımın içyapısını gösteren
optik mikroskop görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.
Homojenize edilmiş durumdaki alaşımın içyapısının
nispeten geniş α-Al taneleri ile taneler arası bölgelerde
yer alan ötektik ve çok az miktarda birincil silisyum
parçacıklarından oluştuğu görülmüştür. Çok yönlü
dövme işleminden sonra silisyum parçacıklarının
parçalanarak inceldiği ve alaşımların dendritik yapısının
ortadan kalktığı gözlendi. Silisyum parçacıklarının
parçalanması bunların sert ve gevrek oluşundan,
dendritik yapının ortadan kalkması ise alüminyum
esaslı alaşımlarda sıcak deformasyon sırasında ortaya
çıkan dinamik yeniden kristalleşmeden kaynaklanmış
olabilir [10-12]. Dövme çevrim sayısı arttıkça silisyum
parçacıklarının boyutu giderek küçülmekte ve bu
parçacıklar matris içerisine nispeten homojen olarak
dağılmaktadır.
Çevrim
sayısının
silisyum
parçacıklarının boyutuna etkisi her bir çevrimden sonra
bu parçacıkların en/boy oranına bakılarak belirlendi
(Şekil 3). Bir çevrimden sonra silisyum parçacıklarının
önemli oranda parçalandığı ikinci ve üçüncü
çevrimlerde ise bu parçalanmanın azalarak devam
ettiği gözlendi. Bu durum artan çevrim sayısı ile birlikte
toplam
deformasyon
oranının
artmasından
kaynaklanmış olabilir [5, 12, 13].
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Şekil 2. a) Homojenize edilmiş ve b) üç çevrim ÇYD işlemi uygulanmış durumdaki alaşımın içyapılarını gösteren
optik mikroskop görüntüleri

Şekil 3. (a) Homojenize edilmiş, (b) bir, (c) iki ve (d) üç çevrim ÇYD işlemi uygulanmış alaşımın içyapısında
bulunan silisyum parçacıklarının yüzde dağılımının en/boy oranına göre değişimlerini gösteren grafikler
Alaşımın homojenize edilmiş ve çok yönlü
dövme işlemine tabi tutulmuş numunelerinin gerilmeyüzde uzama eğrileri Şekil 4’te verilmiştir. Homojenize
edilmiş durumdaki alaşımların gevrek metallere ait tipik
bir gerilme- yüzde uzama davranışı sergilediği, çok
yönlü dövülmüş durumdaki alaşımın ise nispeten
deformasyon sertleşmesinden bağımsız davrandıkları
görüldü. Bu durumun dövülmüş durumdaki alaşımın
homojen deformasyon bölgesinde bir genişlemeye yol
açtığı belirlendi. Deformasyon bölgesinin genişlemesi
alüminyum alaşımlarında aşırı plastik deformasyon
sırasında meydana gelen yumuşamanın dislokasyon
hareketini kolaylaştırmasından kaynaklanmış olabilir
[13, 14]. Gerilme-yüzde uzama eğrilerinden elde edilen
akma, çekme ve uzama değerleri alaşımın her biri
durumu için Şekil 5’te verilmiştir. Alaşımın akma
dayanımının bir çevrim sonunda en yüksek değerine
ulaştığı, bu çevrim sayısından sonra azaldığı görüldü.
Diğer taraftan alaşımın çekme dayanımının bir çevrim
sonunda en yüksek değerine ulaştığı, ikinci ve üçüncü
çevrimlerde ise bu değerin hemen hemen sabit kaldığı
belirlendi. Alaşımın kopma uzamasının ise artan çevrim
sayısı ile sürekli arttığı görüldü. Bu sonuçlar silisyum
parçacıklarının
morfolojisine
ve
dağılımına
dayandırılarak açıklanabilir [5, 15]. Bu parçacıkların
hem keskin uçları hem de bunların yüzeyleri ile matris
arasındaki ara yüzey bağının düşük olması bu
bölgelerde çatlak oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

Ancak dövme işlemi ile silisyum parçacıkların
parçalandığı ve uygulanan çevrim sayısına bağlı olarak
yapı içerisine nispeten homojen bir biçimde dağılmaya
başladığı görülmüştür. Bu durum söz konusu
parçacıkların dövme işlemi uygulanmış alaşımlara ait
numunelerinde çatlak oluşturma eğilimini düşürerek
bunların hem mukavemetinin hem de sünekliğinin
artmasına yol açmış olabilir. Alaşımın akma ve çekme
dayanımlarının ikinci ve üçüncü çevrimlerin sonunda
ise hemen hemen sabit kalması bu alaşımlarda
meydana gelen dinamik yeniden kristalleşme
mekanizmasına dayandırılarak açıklanabilir [16]. İkinci
ve üçüncü çevrimlerde silisyum parçacıklarındaki
parçalanmanın nispeten devam etmesine karşın,
dinamik yeniden kristalleşme sonucunda oluşan yeni
kristallerin yol açtığı yumuşama etkisinin silisyumların
mukavemet artırıcı etkisini dengelemesi söz konusu
değerlerin birinci çevrimden sonra hemen hemen sabit
kalmalarına yol açmış olabilir [17].
Alaşımın sertlik, mikro sertlik ve basma
dayanımı değerlerinin uygulanan çevrim sayısına göre
değişimlerini gösteren eğriler Şekil 6’te verilmiştir.
Alaşımın sertlik ve mikro sertlik değerlerinin bir çevrim
sonunda arttığı bundan sonraki çevrimlerde ise azaldığı
belirlendi. Basma dayanımının ise çok yönlü dövme
işleminden fazla etkilenmediğini görüldü. Alaşımın
sertliğindeki artış silisyum parçacıklarının yapı içerisine
küçük parçacıklar halinde dağılmasından, düşüşün ise
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söz konusu alaşımlarda meydana gelen dinamik parçalanmış Si parçacıklarının basma durumunda
yeniden kristalleşmeden kaynaklanmış olabilir [10, 16, dislokasyonların
hareketini
engellemesinden
18]. Basma dayanımlarının hemen hemen homojenize kaynaklanmış olabilir.
edilmiş durumundaki değerlerine yakın olması ise

Şekil 4. Çekme deneyine tabi tutulan homojenize edilmiş ve çok yönlü dövülmüş durumdaki alaşıma ait gerilmeyüzde uzama eğrileri

Şekil 5. Al-7Si-4Zn alaşımının akma ve çekme dayanımları ile kopma uzaması değerlerinin işlem durumuna göre
değişimini gösteren eğriler

Şekil 6. Al-7Si-4Zn alaşımının sertlik, mikro sertlik ve basma dayanımı değerlerinin işlem durumuna göre
değişimini gösteren eğriler
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Homojenize edilmiş ve üç çevrim çok yönlü
dövme işlemine tabi tutulmuş alaşımın çekme yönüne
dik doğrultudaki kırılma yüzeylerinin SEM görüntüleri
Şekil 7’de, alaşımın kırılma yüzeyinin çekme yönüne
paralel kesitini gösteren optik mikroskop görüntüleri ise
Şekil 8’de verilmiştir. Homojenize edilmiş alaşımın
çekme deneyleri sonucundaki kırılma yüzeylerinin
kopma veya ayrılma sırtları tarafından çevrilmiş düz
alanlardan oluştuğu görüldü, (Şekil 7a). Dövme
işlemine tabi tutulmuş numunelerin kırık yüzeylerinin ise
tepelerle çevrilmiş nispeten dar görünümlü çukurlardan
oluştuğu, yüzeylerinin lifli bir görünüm sergilediği ve düz
alanların boyutunun azaldığı gözlendi, (Şekil 7b). Bu
bulgulardan yola çıkarak homojenize durumdaki
alaşımların gevrek, çok yönlü dövülmüş alaşımların ise
sünek bir kırılma davranışı sergiledikleri söylenebilir.

Optik mikroskop görüntülerinden ise çatlağın genelde
silisyum parçacıklarını içeren bölgelerden ilerlediği ve
çevrim sayısı arttıkça kırılma yüzeylerinin düzgünleştiği
görüldü. Homojenize edilmiş durumdaki silisyumların
ince ve uzun olması söz konusu alaşımlarda geniş ve
düz alanların meydana gelmesine, çatlağın geçtiği
nispeten sünek α fazının çekme yönünde uzayarak
kopması da ayrılma sırtlarının oluşmasına yol açmış
olabilir [19]. Dövülmüş durumdaki alaşımlarda ise
silisyum
parçacıklarının
parçalanması
sıyrılan
yüzeylerin daralmasına, sünek yüzeylerin ise artmasına
neden olabilir. Bu durum söz konusu alaşımlarda dar
yüzeylerin oluşmasına ve çekme yönünde liflerin
uzamasına yol açmış olabilir [14].

Şekil 7. a) Homojenize edilmiş, b) üç çevrim ÇYD işlemi uygulanmış durumdaki alaşımın kırılma yüzeylerinin SEM
görüntüleri

Şekil 8. a) Homojenize edilmiş, b) üç çevrim ÇYD işlemi uygulanmış durumdaki alaşımın kırılma yüzeyinin çekme
yönüne paralel kesitinin optik mikroskop görüntüleri

4. Sonuçlar
1. Çok yönlü dövme işlemi alaşımın içyapısında
bulunan silisyum parçacıklarının parçalanmasına yol
açmaktadır. Çevrim sayısı artıkça bu parçacıklar yapı
içerisine nispeten homojen bir biçimde dağılmaktadır.
2.
Dövülmüş
alaşımın
gerilme-yüzde
uzama
eğrilerindeki
homojen
deformasyon
bölgesi
genişlemektedir. Bu durum söz konusu alaşımın dövme
işleminden
sonra
nispeten
deformasyon
sertleşmesinden bağımsız bir davranış sergilediğini
göstermektedir.
3. Çok yönlü dövme işleminden sonra alaşımın akma
ve çekme dayanımları ile kopma uzaması değerleri
artmaktadır. Alaşım en yüksek akma ve çekme
dayanımı ile sertlik değerini bir çevrim ÇYD işleminden,

en yüksek süneklik değerlerini ise üç çevrim ÇYD
işleminden sonra sergilemektedir.
4. Dövme işlemi uygulanmış alaşımın makro ve mikro
sertlikleri bir çevrim sonunda en yüksek değerlerine
ulaşmakta, daha sonraki çevrimlerde ise bu değerler
çok az bir düşüş sergilemektedir.
5. Çok yönlü dövme işlemi alaşımın basma dayanımını
nispeten değiştirmemektedir.
6. Alaşım homojenize edilmiş durumda gevrek,
dövülmüş durumda ise sünek kırılma davranışı
sergilemektedir.
7. Homojenize edilmiş ve dövülmüş durumdaki
alaşımda çatlak silisyum parçacıklarının kırılması
ve/veya α-Al matrisinden sıyrılması sonucu oluşmakta
ve genelde silisyumca zengin bölgelerden ilerleyerek
alaşımın kırılmasına yol açmaktadır.
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Özet
Bu çalışmada farklı çevrim sayılarında çok yönlü
sıcak dövülmüş Al-7Si-4Zn alaşımının sürtünme ve
aşınma davranışı bilye disk esaslı aşınma deney
düzeneği ile incelendi. Alaşımın bütün durumlarındaki
sürtünme katsayısının artan yük ile azaldığı aşınma
kaybının (kütle kaybı) ise arttığı belirlendi. Yapılan
deneyler sonucunda en yüksek sürtünme katsayısını üç
çevrim dövülmüş, en yüksek aşınma direncini ise
homojenize durumdaki alaşımın sergilediği gözlendi.
Alaşıma ait dövülmüş durumdaki numuneler içerisinde
ise en yüksek aşınma direnci iki çevrim işlem
uygulanmış numuneden elde edildi. Alaşımın bütün
durumlarındaki aşınma mekanizmalarının adezyon,
oksidasyon ve soyulmadan oluştuğu ancak adezyonun
daha etken mekanizma olduğu gözlendi.
Anahtar kelimeler: Al-Si Alaşımları, Çok Yönlü
Dövme, Sürtünme, Aşınma, Aşınma Mekanizması

Abstract

yeni alaşımların geliştirilmesine yönelik çalışmalar
günümüzde de devam etmektedir [3, 4] . Bu kapsamda
yapılan bir çalışmada çinko katkısının Al-7Si alaşımın
mekanik ve tribolojik özelliklerine etkisi sistematik bir
biçimde incelenmiş ve %4 oranındaki çinko katkısının
söz konusu özellikleri önemli ölçüde iyileştirdiği
görülmüştür [5]. Ancak bu alaşımın düşük süneklik
sergilemesi şekillendirme işlemleri için bir dezavantaj
olarak değerlendirilmiştir. Literatürde Al-Si alaşımlarının
sünekliğinin artırılması için ısıl işlem, tane inceltme ve
silisyum parçacıklarının modifikasyonu gibi yöntemler
önerilmiş, ancak bu yöntemlerin biri veya birkaçının
birlikte uygulandığı alaşımlarda arzu edilen süneklik
değerlerine ulaşılamamıştır. Al-Si esaslı alaşım
üzerinde plastik deformasyon yöntemleri uygulanmış,
bu uygulamalar neticesinde alaşımların hem mekanik
hem de süneklik özelliklerinin iyileştiği görülmüştür [6,
7]. Nitekim yapılan bir çalışmada Al-7Si-4Zn alaşımına
çok yönlü dövme işlemi uygulanmış ve bu işlem
soncunda alaşımın akma ve çekme dayanımı ile kopma
uzaması değerlerinin uygulanan çevrim sayısına bağlı
olarak sırasıyla %80-100, %20-25 ve %33-110
arasında değişen oranlarda arttığı görülmüştür [8]. Bu
durum söz konusu alaşımın içyapısında bulunan
silisyum parçacıkların parçalanmasına ve sıcak dövülen
alüminyum alaşımlarında ortaya çıkan dinamik yeniden
kristalleşme mekanizmasına dayandırılmıştır [8]. Bu
çalışmada ise çok yönlü dövülmüş alaşımın söz konusu
özelliklerinde meydana gelen artışın sürtünme ve
aşınma özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

In this study, friction and wear properties of
multi-directional hot forged AL-7Si-4Zn alloy at different
cycles was investigated with ball-on disc type
tribotester. It was determined that friction coefficient of
the alloy at all states decreased with increasing load,
but its wear loss showed reverse trend. After the friction
and wear tests, the highest friction coefficient was
obtained to the three cycle forged alloy, while the
2. Yapılan Çalışmalar
homogenized alloy exhibited the lowest wear loss.
Amongst forged samples, the highest wear resistance
Farklı çevrim sayılarında çok yönlü sıcak dövme
was obtained from two cycle forged sample. The wear
mechanisms of the alloy at all states consisted of işlemine tabi tutulmuş alaşımın sertlik, mukavemet ve
adhesion, oxidation and delamination, but the adhesion süneklik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloda yer
alan veriler Al-7Si-4Zn alaşımın 200 ℃ sıcaklıkta, 1
was observed to be main mechanism.
mm/sn pres hızında ve her bir pasodaki deformasyon
Keywords: Al-Si Alloys, Multi Directional Forging, oranın 0,69 olduğu koşullarda çok yönlü dövülmesi
sonucunda elde edilmiştir [8]. Bu özelliklere sahip
Friction, Wear, Wear Mechanism
alaşımdan 20 x 20 mm boyutlarında ve 7 mm
kalınlığında hazırlanan numuneler şematik resmi Şekil
1. Giriş
1’de verilen ASTM G99 standardına uygun bilye-disk
Al-Si alaşımları düşük yoğunluk, yüksek özgül esaslı aşınma makinasında sürtünme ve aşınma
mukavemet, düşük genleşme katsayısı, iyi dökülebilirlik deneylerine tabi tutulmuştur. Bu deneylerden önce
ve yüksek aşınma direnci gibi üstün özelliklere sahiptir sürtünme ve aşınma numunelerinin yüzeyleri otomatik
[1, 2]. Bu özelliklerinden dolayı söz konusu alaşımların makinalarda taşlanmış ve parlatılmıştır. Bu işlemin
son yıllarda gerek otomotiv gerekse havacılık ardından söz konusu numuneler ultrasonik bir
sektöründeki kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. temizleyicide alkol ve aseton karışımı ile temizlenmiş ve
± 0,01mg olan bir terazide
Özellikle piston yapımında, motor gömleği imalatında kütleleri hassasiyeti
ölçülmüştür.
Temizleme
ve kütle ölçümü aşınma
ve kaymalı yatak uygulamalarında, otomobil jantı
deneylerinden
sonra
da
tekrarlanarak
alaşımda aşınma
yapımında bu alaşımlara olan ilgi giderek artmaktadır
[1, 2]. Bu kapsamda geleneksel bileşimlere sahip nedeniyle ortaya çıkan kütle kaybı belirlenmiştir.
-1
alaşımların yanı sıra bu alaşımlarla rekabet edebilecek Sürtünme ve aşınma deneyleri 0,16 ms kayma
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hızında ve 2,5 N ile 7,5 N arasında değişen yüklerde
1000 m’lik kayma mesafesinde yapıldı. Sürtünme
kuvveti bir endüktif sensör yardımıyla ölçülmüştür.
Ölçülen değerler bir yazılım programı yardımıyla normal
yüke
bölünerek
sürtünme
katsayısına
dönüştürülmüştür. Bu deneylerde aşındırıcı yüzey

olarak sertliği 58-62 RSD-C olan 100Cr6 çeliğinden
imal edilmiş 6 mm çapında bilye kullanılmıştır. Aşınma
deneyine tabi tutulan numunelerin aşınmış yüzeyleri, bu
yüzeylerden kopan aşınma parçacıkları ve aşındırıcı
olarak kullanılan bilyelerin yüzeyleri SEM/EDS ile
incelenerek
fotoğrafları
çekildi.

Tablo 1. Homojenize Edilmiş ve ÇYD İşlemi Uygulanmış Durumundaki Alaşımın Mekanik ve Süneklik Özellikleri
Mikro
Akma
Çekme
Basma
Kopma
Sertlik
İşlem Durumu
Sertlik
Dayanımı
Dayanımı
Dayanımı
Uzaması
(BSD)
(VSD)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
(%)
Hom. Edilmiş
48,98
43,36
67,30
120,63
396,43
9,62
Bir Çevrim ÇYD

57,30

50,35

134,10

146,95

410,49

12,85

İki Çevrim ÇYD

51,28

47,56

126,50

143,70

400,76

15,38

Üç Çevrim ÇYD

55,42

48,86

127,65

146,42

400,06

20,10

Şekil 1.Bilye-disk esaslı aşınma deney düzeneğinin ve test bölgesinin şematik gösterimi

3. Bulgular ve İrdeleme
Homojenize edilmiş ve çok yönlü dövülmüş
durumdaki alaşımın sürtünme katsayısı, çalışmanın
başlangıç aşamasında ani bir atış gösterdikten sonra
azalmış ve nispeten kararlı duruma ulaşmıştır. Ancak
söz konusu değerin bu bölgede kısa aralıklarda artıp
azaldığı görülmüştür. Bu durum 5N’luk yük altında
deneye tabi tutulan alaşımın sürtünme katsayısının
alınan yola göre değişimini gösteren eğrilerde
gösterilmiştir,
Şekil
2.
Çalışmanın
başlangıç
aşamasındaki sürtünme katsayısındaki artış temas
yüzeylerinin geometrisinden dolayı numune yüzeyinde
oluşan yüksek basınçtan kaynaklanmış olabilir [5, 9].
Başlangıç aşamasından sonra temas yüzey alanının
artması basıncın düşmesine dolayısıyla sürtünme
katsayısının zamanla azalmasına yol açmış olabilir.
Ancak bu süreç zarfında bilye ile numune yüzeyi
arasında malzeme transferinin meydana gelmesi ve
adezyonun zaman zaman oluşması sürtünme
katsayısında bir dalgalanmaya neden olmuş olabilir.
Benzer durum daha önceki çalışmalarda gözlenmiş
olup yüzeyler arasındaki temas durumu ve adezyon
mekanizması dikkate alınarak açıklanmıştır [5, 9, 10].
Alaşımın sürtünme katsayısının uygulanan yüke
göre değişimini gösteren eğriler Şekil 3’te verilmiştir.
Şekil 3’te verilen değerler alaşımın kararlı durumdaki
sürtünme katsayısının ortalama değerleri alınarak
belirlenmiştir. Bu eğriler alaşımın bütün durumları için
sürtünme katsayısı değerinin artan yük ile azaldığını

göstermektedir. Bu durum artan yük ile yüzeyler
arasındaki
gerçek
temas
alanın
artmasından
kaynaklanmış olabilir [11]. Diğer taraftan bir ve iki
çevrim dövülmüş alaşımın sürtünme katsayısının
homojenize edilmiş durumuna göre daha düşük olduğu
görülmüştür. Alaşımın dövülmüş durumdaki sertlik ve
mukavemet değerlerinin homojenize edilmiş durumuna
göre daha yüksek olması sürtünme katsayısının
düşmesine neden olmuş olabilir [11]. Ancak üç çevrim
çok yönlü dövülmüş alaşımın sünekliğinin artması bu
alaşımın homojenize edilmiş durumuna göre daha
yüksek sürtünme katsayısı sergilemesine yol açmış
olabilir. Şöyle ki, bu durumdaki alaşımın sünekliğinde
meydana gelen belirgin artış adezyon direncinin
düşmesine yol açarak sürtünme katsayısının artmasına
neden olmuş olabilir [9].
Aşınma deneyi sonucunda gerek homojenize
edilmiş gerekse dövülmüş durumdaki alaşımda
meydana gelen aşınma kaybının yüke bağlı olarak
değişimini gösteren eğriler Şekil 4’te verilmiştir. Bu
eğrilere bakıldığında alaşımın tüm durumları için
aşınma kaybın artan yük ile arttığı görülmüştür. Bu
durum artan yük ile birlikte alaşımın aşınma yüzeyinde
meydana gelen plastik deformasyon miktarının
artmasından kaynaklanmış olabilir. Bu durum çalışma
sırasında malzemeden kopan parçacıkların miktarının
artmasına dolayısıyla aşınma kaybının artmasına yol
açmış olabilir. Diğer taraftan dövülmüş durumdaki
alaşımın, homojenize edilmiş alaşımdan daha düşük
aşınma direnci sergilediği görüldü. Bu durum dövme
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işleminden sonra alaşımın sünekliğinin artmasından belirlendi. Bu durum söz konusu alaşımın yapısal
kaynaklanmış olabilir [12]. Ancak dövülmüş durumdaki açıdan diğerlerine göre daha kararlı bir davranış
alaşımlar içerisinde en yüksek aşınma direncini iki sergilemesinden kaynaklanmış olabilir [12, 13].
çevrim çok yönlü dövülmüş alaşımın sergilediği

Şekil 2. Homojenize edilmiş ve dövülmüş durumdaki alaşımın sürtünme katsayısının kayma mesafesine göre
değişimini gösteren eğriler

Şekil 3. Homojenize edilmiş ve dövülmüş durumdaki alaşımın ortalama sürtünme katsayısının yüke göre
değişimlerini gösteren eğriler
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Şekil 4. Homojenize edilmiş ve dövülmüş durumdaki alaşımın kütle kaybının yüke göre değişimlerini gösteren
eğriler

Alaşımda oluşan aşınma mekanizmasının
belirlenmesi için hem aşınma numunelerinin hem de
aşındırıcı bilye yüzeyleri ile aşınma parçacıklarının
morfolojisi
SEM/EDS
kullanılarak
incelenmiştir.
Numunelerin yüzeylerinde adezyon sonucu bir
tabakanın oluştuğu bu tabakanın daha sonra kısmi
bölgelerinden soyulduğu görülmüştür, Şekil 5. Benzer
tabakanın bilye yüzeyinde de oluştuğu gözlenmiştir,
Şekil 6. Söz konusu tabakaların kimyasal bileşim
açısından bir birine çok yakın olduğu ve yüksek oranda
alüminyum ve oksijen ile silisyum, çinko, az oranda
krom ve demir içerdiği belirlenmiştir. Bu gözlemlere
dayanarak aşınma sırasında yüzeyler arasında bir
malzeme transferinin olduğu ve bu transfer sonucunda
numune yüzeyine yapışan aşınma parçacıklarının
aşınma yolu üzerinde bir tabaka oluşturduğu
söylenebilir [5, 14]. Bu tabakaların yüksek miktarda
oksijen içermesi sürtünme ısısından kaynaklanmış

olabilir [15]. Aşınma sonucunda oluşan aşınma
parçacıklarının geniş yassı ve irili ufaklı toz biçimindeki
parçacıklardan oluştuğu gözlenmiştir, Şekil 7. Söz
konusu bu parçacıkların kimyasal bileşiminin aşınma
yüzeylerinde oluşan tabakanın kimyasal bileşimine çok
yakın olduğu belirlenmiştir. Bu gözleme dayanarak söz
konusu parçacıkların aşınma yüzeyinde oluşan
adezyon tabakasının soyulması sonucunda oluştuğu
söylenebilir [16]. Ufak boyutlu parçacıkların ise yüzeyler
arasında kalan yassı aşınma parçacıkların kırılmasının
bir sonucu olduğu düşünülmüştür. Diğer taraftan
dövülmüş durumdaki alaşımda aşınma sonucu oluşan
yassı parçacıkların oranının arttığı gözlendi, (Şekil 7b).
Bu durum dövülmüş alaşımın sünekliğinin artması
nedeniyle
adezyon
tabakasının
oluşumun
kolaylaşmasından kaynaklanmış olabilir [11, 17].

Şekil 5. 7,5 N yük altında aşınma deneyine tabi tutulmuş a) homojenize edilmiş ve b) üç çevrim dövme işlemi
uygulanmış alaşımın aşınma yüzeylerini gösteren SEM fotoğrafları ve bu yüzeylerin EDS analizleri
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Şekil 6. 7,5 N yük altında yapılan a) Homojenize edilmiş ve b) üç çevrim dövme uygulanmış alaşımın aşınma
deneylerinde kullanılan bilyelerin yüzeylerine ait SEM görüntüleri ve EDS analizleri

Şekil 7. 7,5 N yük altında yapılan aşınma deneyi sonucunda a) Homojenize edilmiş ve b) üç çevrim dövme işlemi
uygulanmış alaşıma ait aşınma parçacıklarının SEM görüntüleri ve bu parçacıkların EDS analizleri

4. Sonuçlar
1. Sürtünme deneyine tabi tutulan alaşımın sürtünme
katsayısı çalışmanın ilk aşamasında artmakta daha
sonra azalarak dalgalı değişim sergiledikleri kararlı
durumlarına ulaşmaktadır.
2. Alaşımın ortalama sürtünme katsayısı artan yük ile
azalmakta hacim kayıpları ise artmaktadır. Ancak çok
yönlü dövme işlemi alaşımın aşınma direncini
düşürmektedir.
3. Aşınma deneyine tabi tutulan gerek homojenize
edilmiş gerekse dövülmüş alaşımın yüzeylerinde
adezyon tabakası oluşmakta ve soyulmalar meydana
gelmektedir. Adezyon tabakasının dövülmüş durumdaki
alaşımın yüzeyinde daha belirgin olarak ortaya
çıkmaktadır. Diğer taraftan adezyon tabakaları yüksek
oranda oksit içermektedir. Bu durum söz konusu
alaşımda adezyonun yanı sıra oksidasyon ve
soyulmanın
da
etkin
mekanizmalar
olduğunu
göstermektedir.
4. Aşınma deneyi sonucunda büyük boyutlu yassı ve
irili ufaklı toz biçiminde aşınma parçacıkları
oluşmaktadır. Dövülmüş durumdaki alaşımın aşınma
deneyi sonucunda oluşan yassı parçacıkların oranı
artmaktadır.
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THE EFFECT OF Al2O3 RATIO ON THE WEAR BEHAVIOR OF AlAl2O3 COMPOSITE MATERIALS PRODUCED BY HOT PRESSING
PROCESS
SICAK PRESLEME İLE Al-Al2O3 KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNDE
TAKVİYE ELEMANI ORANININ KOMPOZİTİN AŞINMA DAVRANIŞI
ÜZERİNE ETKİSİ
Halil Arık, Furkan Yalçınkaya
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
harik@gazi.edu.tr

Özet

abrasion occurs intensely under the influence of the
adhesive wear mechanism.

Alüminyum matrisli ve parçacık takviyeli kompozitler
matris malzemeye göre yüksek sertlik ve mukavemet
özellikleri sebebiyle başta uzay ve havacılık olmak
üzere pek çok alanda artan bir hızla talep edilmektedir.
Bu çalışmada alüminyum matrisli ve Al2O3 takviyeli
kompozit malzeme sıcak presleme ile üretilerek takviye
oranının kompozitin aşınma davranışı üzerine olan
etkileri araştırılmıştır. Tozların birbiri içerisinde karışımı
yüksek enerjili atritörde yapılırken blok parça üretimi
sıcak presleme olarak gerçekleştirilmiştir. Aşınma
testleri ASTM G99-05’ e uygun olarak kuru kayma pinon-disk metodu uygulanarak yapılmıştır. Testler
TRIBOMETER T10/20 cihazı kullanılarak 3000 metre
kayma mesafesi için 1 m/s kayma hızında ve farklı
altında çelik disk üzerinde
yükler (5-10-15 N)
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar matris yapıya
göre kompozitte aşınma davranışının önemli ölçüde
iyileştiği göstermekte. Aşındırılan yüzeylerden alınan
SEM görüntüleri aşınmanın yoğun şekilde adhesiv
aşınma mekanizması tesiri altında gerçekleştiğini
göstermektedir.

Keywords: Powder metallurgy, Al-Al2O3 composite,
Pin-on-disk, Wear

1. Giriş
Alüminyum, demir ve çelikten sonra en fazla üretilen
ve tüketilen metal ve alaşım grubu oluşturmaktadır.
Alüminyum ve alaşımları pek çok üstün özellikleri
yanında düşük ergime derecesi, düşük sertlik ve
aşınma özellikleri bakımından tüketicinin beklentilerini
tam olarak karşılamaktan uzaktır [1-3]. Bu sebeple
alüminyum ve alaşımlarına uygulanan iyileştirme
çalışmalarından biri de alüminyum matrisli partikül
takviyeli kompozit malzeme üretimidir. Üretilen
alüminyum matrisli partikül takviyeli kompozit
malzemelerde sertlik, aşınma ve mukavemet değerleri
önemli ölçüde iyileştirilebilmektedir [4-7]. Alüminyum
matrisli ve parçacık takviyeli kompozit üretiminde temel
olarak sıvı metal yöntemi ve katı hal yöntemlerinden bir
tercih edilmektedir. Sıvı metal yönteminde ergiyik
alüminyum içerisine katılan Al2O3, SiC, Si3N4 veya B4C
gibi seramik esaslı partiküllerin karıştırılması ve
katılaşma sonrası kompozit üretimi gerçekleştirilir. Bu
yöntemle üretilen kompozitlerde takviye elemanının
matris yapı içerindeki düzensiz dağılımı ve talaş
kaldırarak yapılan bitirme işçiliklerinin zorluğu
dezavantajlı yanlarındandır [8-9]. Toz metalürjisi ile
yapılan AMKMp üretiminde toz metalürjisinin genel
avantajları yanı sıra bu metotla parçaların nihai boyut
ve yüzey kalitesine yakın parçalar üretilebilmesi talaş
kaldırarak yapılan bitirme işçiliklerini en aza
indirmektedir. Seramik partikül takviyeli kompozit
parçaların talaşlı imalatında kesici takımların yoğun
şekilde aşınması bu tür malzemelerin toz metalürjisi
metodu ile üretimini daha avantajlı kılmaktadır [10].

Anahtar kelimeler: Toz metalürjisi, Al-Al2O3 kompozit,
Pin-on-disk, Aşınma

Abstract
Aluminum matrix and particle reinforced composites
are demanded with increasing speed in many fields,
especially in aerospace, due to their high hardness
and strength properties compared to matrix material. In
this study, aluminum matrix and Al2O3 reinforced
composite material is produced by hot pressing and
the effects of reinforcement ratio on the wear behavior
of the composite are investigated. While the mixing of
the powders in each other is done in the high-energy
adritor, the production of block parts is realized as hot
pressing. Abrasion tests were carried out using dry slip
pin-on-disk method in accordance with ASTM G99-05.
The tests were carried out on a steel disc using a
TRIBOMETER T10 / 20 device at a sliding speed of 1
m / s for a sliding distance of 3000 meters and under
different loads (5-10-15 N). The results show that the
wear behavior of the composite is significantly
improved compared to the matrix structure. SEM
images from the abraded surfaces show that the

Bitmiş parçaların kullanım ömrü boyunca çeşitli
sebeplerle aşınmaya bağlı ağırlık kayıpları önemli iş ve
enerji kayıplarına sebep olarak önemli maddi kayıplara
sebep olmaktadır. Bu bakımdan aşınmaya maruz
kalan parçaların etkin şekilde kullanım ömrünü
artırmaya yönelik malzemelerin aşınma davranışlarını
iyileştirme çalışmalar artan bir hızla devam etmektedir
[11-12]. Bu çalışmada Al2O3 içeren AMKMp üretimi ve
takviye elemanı oranına bağlı olarak kompozitin
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Karakterizasyon sonrası blok parçalar üzerinden
tele erezyon yöntemiyle 8 mm çapta silindirik
formda aşınma test numuneleri elde edilmiştir
(Şekil 2-b)

aşınma davranışı başta olmak üzere diğer yönleri
incelenmiştir. Matris yapıyı ve takviye elemanını
oluşturan alüminyum ve Al2O3 tozların ön karıştırma
işlemleri yüksek enerjili atritörde yapılarak homojen bir
karışım, presleme ve sinterleme sıcak presleme
şeklinde yapılarak yüksek yoğunlukta ve mukavemette
kompozit malzeme üretimi hedeflenmiştir.

P

2. Malzeme ve Metod
Sıcak presleme ile Al2O3 parçacık takviyeli toz
metal kompozit üretiminde matris yapı olarak 160
mikron altı % 99,7 saflıkta atomize alüminyum
tozu kullanılmıştır. Takviye elemanı olarak
ağırlıkça değişen oranlarda (% 5-10 ve 15), 32
µm altı ve % 99,52 saflıkta Al2O3 tozu
kullanılmıştır. Tozların karıştırma işlemi yüksek
enerjili atritörde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).
Mekanik karıştırma parametreleri tablo 1’
verilmiştir.

Zımba
Sıkıştırma
bloğu
Dişi Kalıp

Kelepçe
rezistans

Sıkışan
Toz

Tablo 1. Mekanik karıştırma parametreleri
Alt Kalıp
Altlığı

Şekil 2. a) Sıcak presleme, b) Preslenen toz
metal blok parçalar.

Şekil1. Karıştırıcı atritör.
Üretilen karışım tozlar 580 °C’ sıcaklıkta, 400
MPa basınç altında ve 1 saat bekletilerek tek
yönlü eksenel kalıpta praslanarak toz metal blok
parçalar üretilmiştir (Şekil 2-a). Üretilen
parçaların
yoğunluk
ölçümleri
0,1
mg
hassasiyette ölçüm yapabilen hassas terazide
yoğunluk kiti kullanılarak arşiment prensibine
göre yapılmıştır. Brinell sertlik ölçümleri 31,25 kgf
yük altında ve 2,5 mm tungsten karbür standart
bilye kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her bir
numune yüzeyinden dört sertlik ölçümü yapılmış
olup, ortalaması kompozit numunenin sertliği
olarak alınmıştır. Ayrıca üretilen farklı Al2O3
içeren kompozit numunelerin optik mikroskop ve
SEM
görüntüleri
alınarak
kompozitteki
sinterleşme ve Al2O3 partiküllerin matris yapı
içerisindeki
dağılımı
incelenmiştir.

Şekil 3. Tel erezyonla aşınma test numunelerinin
Üretimi.

3. Aşındırma Testi
Toz metal parçaların kuru kayma pin-on-disk
metoduyla aşınma testleri TIRIBOMETER T10/20
aşındırma test cihazında gerçekleştirilmiştir.
ASTM G99-05’ standardına uygun olarak yapılan
testlerde seçilen test parametreleri tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2. Aşındırma test parametreleri
Yük
(N)
5-1015

Aşındırma
mesafesi (m)
3000

Kayma Hızı
(m/s)
1,13

Mikroyapı incelemelerinde, atritörde karıştırma sonucu
takviye elemanı Al2O3 partiküllerin matris yapı
içerisinde homojen olarak dağıldığı görülmekte (Şekil
7). Takviye elemanının matris yapı içerisinde homojen
şekilde dağılımı ve ara yüzey bağlanmasının istenen
düzeyde gerçekleşmiş olması kompozit malzemenin
sertlik artışına da olumlu katkı sağlamıştır.

Aşındırıcı
disk
Hardox 500
(52 HRc)

Şekil 4. Aşındırma test cihazı.

Şekil 7. % 10 Al2O3 içeren kompozit yapıda Al2O3’nın
matris yapı içerisindeki dağılımı.

4. Sonuçlar ve Tartışma

Aşınma test sonuçları bütün numunelerde yük artışına
bağlı
aşınma
değerlerinin
artmış
olduğunu
göstermekte (Şekil 8). Örneğin matris yapıdan elde
edilen toz metal parka 5 N yük altında 1,13 m/s kayma
hızı ve 3000 m mesafede 11,4 mg aşınırken, 15 N yük
altında 39,3 mg aşınmıştır. Farklı oranlarda takviye
elemanı içeren diğer numunelerde de benzer sonuçlar
elde edilmiştir.

Al2O3 takviye oranına bağlı olarak yoğunluktaki
değişimi veren grafik Şekil 5’te verilmiş olup, grafik
incelendiğinde ağırlıkça takviye oranının artması ile
yoğunluğun azaldığı görülmektedir. Elde edilen sertlik
değerlerindeki değişimi gösterir grafik şekil 6’te verilmiş
olup, takviye elemanındaki artışa bağlı olarak kompozit
toz metal parçanın sertliğinin arttığı görülmekte. Aynı
şartlar altında üretilen Al toz metal parçaya göre
kompozit malzemelerde sertlik değerleri artarken
alüminyuma göre en yüksek sertlik artışı % 107 olarak
% 15 Al2O3 içeren kompozit numunede görülmüştür.

Şekil 8. Yüke ve malzeme kompozisyonuna bağlı
aşınma değerlerindeki değişim.

Şekil 5. Al2O3 deki artışa bağlı yoğunluktaki değişim.

Matris malzemesine göre özellikle %10 ve % 15 Al2O3
takviye elemanı içeren kompozit numunelerde aşınma
kayıpları bir miktar azalmış olsa da elde edilen
sonuçlar numunelerin sertlik değerleri ile tam olarak
örtüşmemektedir. Beklenen kompozit malzemelerde
sertlik artarken aşınma değerlerinin azalması idi.
Aşınma test sonuçlarından beklenen kompozit
numunelerdeki aşınma değerlerinin daha fazla
düşmesi ve bununda takviye elemanı artışı ile ters
orantılı olarak görülmesi idi. Ancak kompozit
numunelerde
görülen
ağırlık
kayıpları
matris
malzemeye yakın çıkmıştır. Bu durumu aşındırıcı çelik
disk yüzeylerinde aşınan numunelerin oluşturduğu iz
(hasar) ile açıklayabiliriz.

Şekil 6. Al2O3 deki artışa bağlı sertlikteki değişim.
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Normal olarak pin-on-disk metodu ile numuneler
kendisinden daha sert bir yüzeyde aşındırılırken
aşınan numunelerin karşı aşındırıcı yüzeye olumlu ya
da olumsuz bir etkide bulunmaması beklenir. Örneğin
numune çelik disk üzerinde aynı yolu takip ederek
aşındırılırken disk yüzeyine sıvanarak ya da disk
yüzeyinde hasarlanmaya sebep olarak yüzey
pürüzlülüğünü bozarak, test devam ederken diskin
numuneyi aşındırma etkisini azaltmakta veya
artırabilmektedir. Bu durum farlı kompozisyonda ve
sertlikteki malzemelerin aynı şartlar altında pin-on-disk
metoduyla aşındırılmasında numuneler arası aşınma
değerlerinin sağlıklı bir şekilde kıyaslanmasını
güçleştirmektedir. Şekil 9’da 15 N yük altında %15
Al2O3 içeren kompozit numunenin aşındırma testi
sonra
çelik
disk
yüzeyindeki
hasarlanma
görülmektedir.
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Şekil 9. Aşınma testi sonrası çelik disk yüzeyindeki
hasarlanma.
Gerçekleştirilen
aşınma
testleri
sonrası
çelik
disklerdeki ağırlık kayıpları ölçüldüğünde aşınma
esnasında matris malzemesinden elde edilen
numunelere göre Al2O3 takviye elemanı içeren
numunelerin çelik diski daha fazla aşındırdığı
görülmektedir (Şekil 10).

Şekil 10. 15 N yük altında yapılan aşınma testlerinde
aşındırılan malzemeye bağlı aşındırıcı çelik
diskteki aşınma değerleri.
Disk yüzeyinde aşındırılan numunenin oluşturduğu
hasarlanma diskin numuneyi aşındırma etkinliğini
artırmakta olup, bu sebeple kompozit numunelerdeki
takviye elemanı bir yandan kompozitin aşınmasına
direnç gösterirken diğer yandan çelik disk üzerindeki
aşındırıcı yüzeyin yüzey pürüzlülüğünü kabalaştırarak
kendisini daha fazla aşındırmasına sebep olmaktadır.
Sonuç olarak pin-on-disk metoduyla yapılan aşındırma
testlerinde kompozit malzemelerin takviye elemanı
olarak sert partikül içermesi bu metodun kompozit
malzemelere
uygulanabilirliğini
ve
sonuçların
karşılaştırılarak değerlendirme yapabilmeyi olumsuz
etkilemektedir.
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STEEL-COMPOSITE (Al-SiC) STRUCTURAL MATERIALS AND
CHARACTERISATION OF ITS JOINED INTERFACES
ÇELİK-KOMPOZİT (Al-SİC) KATMANLI YAPI ELDESİ VE
ARAYÜZEYDEKİ BAĞLANMANIN KARAKTERİZASYONU
Halil Arık
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
harik@gazi.edu.tr

Özet
1. Giriş

Bu çalışmada, kalıp içerisinde sıcak presleme ile çelikkompozit-çelik (Ç-K-Ç) şeklinde katmanlı malzeme
üretilerek kompozit çelik ara yüzeyindeki bağlanma
karakterize edilmiştir. İlk olarak boyu 60 mm, genişliği
40 mm ve kalınlığı 10 mm olan iki adet çelik plaka
arasında %10 SiC içeren Al matrisli kompozit toz
karışım olacak şekilde oluşturulan katmanlı yapı kalıp
içerisinde sıcak olarak preslenmiştir. Sıcak presleme
işlemi 200 MPa basınç altında ve 620 C sıcaklıkta 2
saat süre beklenerek gerçekleştirilmiştir. Sıcak
presleme sonrası katmanlı blok parça üzerinden tel
erozyonla kesilerek alınan çapı 8 mm boyu 27 mm
olan numunelerin kaynaklanan ara yüzeyinden kesme
testleri, mikrosertlik ölçümleri ve mikro yapı
incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan SEM-EDS ve
XRD analizleri ile kompozit ve çelik ara yüzeyinde
FeAl6 tipi intermetalik faz oluşumu ve kompozit çelik
ara yüzeyinde gerçekleşen difüzyon bağlanmasının
gerçekleştiği görülmüştür.

Demir ve alüminyum üretim ve tüketim değerleri
bakımından metaller için yapılan sıralamada birinci ve
ikinci sırasında bulunan metal ve alaşım gurubunu
oluşturmaktadır. Çeşitli tüketim alanlarında özellikle
otomotiv
sektöründe
mühendislik
özellikleri
bakımından beklentileri karşıladığı takdirde çelik yerine
alüminyum alaşımlarının veya alüminyum matrisli
kompozit malzemelerin tercih edilmekte olduğunu
sıklıkla görmekteyiz.
Alüminyumun başta hafifliği
olmak üzere korozyon direnci ve özgül ağırlığına
karşılık mukavemeti gibi değerlerinin yüksek olması en
önemli tercih sebepleridir [1-3].
Kullanılan malzemede beklentileri karşılayabilecek
özellikleri temin amacıyla son yıllarda farlı metallerden
katmanlı derecelendirilmiş fonksiyonel malzeme
üretimi veya kendi içerisinde farklı oranlarda takviye
elemanı içeren derecelendirilmiş fonksiyonel kompozit
malzeme üretimi üzerine araştırmaların artmakta
olduğu görülmekte. Üretilen bu malzemelerin ağırlıkları
azaltılırken, tokluk, darbe sönümleme ve balistik
özelliklerinde iyileşmeler hedeflenmektedir [5].

Anahtar Kelimeler: Çelik, Kompozit, Sıcak presleme,
Difüzyonla bağlanma
Abstract

Üretilen katmanlı fonksiyonel malzemelerde katmanlar
arası metalürjik yapı ve bağlanma oldukça büyük
öneme sahiptir. Yapılan bu çalışmada kalıp içerisinde
önceden belirlenen sıcaklık, basınç ve sürede çelikkompozit-çelik şeklinde bir katmanlı yapı sıcak
presleme ile elde edilmiş olup, çelik kompozit ara
yüzeyindeki bağlanmanın karakterizasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir [6-7].

In the present study, steel-composite steel (S-C-S)
layered materials was produced by hot pressing in the
die which is designed by research team and diffusion
bonding of the interface of composite-steel was
characterized. For this purpose, the layered structures
formed as a mixture of Al matrix composite powder
containing 10 % SiC between two steel plates of 60
mm in length, 40 mm in width and 10 mm in thickness
was hot pressed in the die. Hot pressing was carried
out at 200 MPa and at 620 C for 2 hours. After hot
pressing, shear test, microhardness measurements
and microstructural investigations were carried out on
the layered block part to obtained samples by cutting
wire erosion from the interface originated from 8 mm
diameter 27 mm length samples. SEM-EDS and XRD
analyzes were performed, and the results showed that
intermetallic phase formation of FeAl6 type at the
composite and steel interface and diffusion bonding at
the interface of the composite and steel. Obtained
results were evaluated in terms of their possible usage
areas.

2. Malzeme ve Metot
Bu çalışmada çelik-kompozit-çelik formunda kademeli
blok numune üretilirken çelik malzeme olarak boyu 60
mm, genişliği 40 mm ve kalınlığı 10 mm olacak şekilde
sıcak iş takım çeliği, ara yerde bulunan kompozit yapı
olarak % 10 SiC içeren alüminyum matrisli karışım toz
kullanılmıştır. Kompozit yapıyı oluşturan tozların
karıştırma işlemi tablo 1’ verilen şartlarda turbula
cihazında gerçekleştirilmiştir. Karıştırma sürecinde
ortama eklenen çelik bilye ile alüminyum ve SiC
tozların birbiri içerinde homojen dağılımı ve mekanik
olarak bir biri ile daha fazla bağlanması hedeflenmiştir.

Key word: Steel, Composites, Hot pressing, Diffusion
bonding
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Tablo

1.

Karışım tozun
parametreleri.

Al (g)

SiC (g)

225

25

(Al-SiC)

Çelik bilye (g)
(Çap 10 mm)
250

hazırlanma

Üretilen katmanlı numune üzerinden tel erozyonla
keserek 10 mm çapında numuneler elde edilmiştir
(Şekil 2). Bu numuneler üzerinden kompozit yapı için
yoğunluk ölçümleri, bütün yapı üzerinden mikrosertlik
ölçümleri ve metalografik inceleme yapılarak optik ve
SEM-EDS analizleri gerçekleştirilmiştir.

Kar. sür.
(S)
2

Yapılan mikroyapı incelemeleri ve EDS analizleri ile
özellikle kompozit yapı ve kompozit-çelik ara yüzey
bağlanması karakterize edildikten sonra kompozitle
çelik plaka arasında bağlanmanın mukavemetini
belirlemek üzere kesme testleri gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3 derilen tasarımı ve imalatı yapılmış kesme testi
aparatında aynı şartlar altında kompozit ve bağlanma
ara yüzeydeki kesitten olmak üzere kesme testleri
gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). Böylece ara yüzeydeki
bağlanmanın kesilme mukavemeti ile kompozit
malzemenin
kesilme
dayanımlarının
birbirine
oranlaması yapılmıştır.

Sıcak presleme ile fonksiyonel derecelendirilmiş
katmanlı yapı oluşturmak için ilk olarak kalıp içerisine
çelik plaka yerleştirildi. Daha sonra karışım toz
yüklemesi yapıldı ve son olarak üzerine çelik plaka
kondu. Kalıp iç yüzeyleri tamamen ve çelik plakaların
kalıpla temas eden yüzeyleri karbon esaslı katı
yağlayıcı ile yağlandı. Yağlamanın amacı kalıp yüzeyi
ile içerisindeki malzemenin birbiriyle her tür
bağlanmasını önlemek ve sıcak presleme sonrası elde
edilen katmanlı malzemenin kalıptan kolay şekilde
çıkmasını sağlamak içindi. Çelik plakaların kompozit
tozla temas eden yüzeyleri kademeli olarak 400-1000
mesh zımpara ile zımparalanarak temizlenmiştir.
Bunun sebebi sıcak presleme esnasında kompozit toz
ile çelik plakalar ara yüzeyindeki bağlanmanın şiddetini
artırmak içindi. Sıcak preslemede ilk olarak kalıp
içerisindeki katmanlı yapı üzerine 50 MPa bir ön
basınç uygulandı. Daha sonra kalıp üzerindeki kelepçe
ısıtıcı ile 10 C/dak hızla kalıp elemanları ısıtılarak 620
C presleme sıcaklığına çıkıldı. Bu sıcaklıkta basınç
200 MPa’ a yükseltilerek 2 saat süre beklendi. Sıcak
presleme süresi bitiminde kalıp ve içerisindeki numune
kontrollü olarak oda sıcaklığına soğutuldu (Şekil 1).

Zımba

P

Alt
Kalıp

Kalıp Altlığı

P

Isıl Çift

Isıtıcı
Eleman

Karışım
toz
Çelik Plaka

Zımba

Şekil 1. Sıcak Preslemenin şematik gösterimi.

Çelik-Kompozit-Çelik

Kaynak
Arayüzeyi

Şekil 2. Katmanlı malzeme ve kesme test numuneleri.

Alt
Kalıp

Şekil 3. Kesme için tasalanan ve imal edilen kalıp ve
şematik gösterimi.
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Şekil 5. Kompozit malzemede SiC’ün matris yapı
içerisindeki dağılımı.

Şekil 4. INSTRON Cat. # 2716-020 çekme cihazında
kesme testi.

3. Sonuçlar ve Tartışma
Öncelikle sıcak presleme sonucu her iki çelik plaka
arsında kalan kompozit yapının sertliği 116 vickers,
yoğunluğu, % 99,87 olarak ölçülmüştür. Elde edilen
sertlik değeri matris yapıyı oluşturan alüminyuma göre
% 10 SiC içeren kompozitin sertliğinin önemli ölçüde
artırmış olduğunu göstermektedir. Ulaşılan yüksek
yoğunluk sıcak preslemenin doğal bir sonucu olup,
literatürde benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla
uyumludur. Bu çalışmada presleme basıncı ve
sıcaklığın yüksek seçilmiş olması yüksek yoğunluğa
ulaşmada etkin olmuştur. Optik mikroskopta ve SEM
çalışmalarında elde edilen görüntüler SiC takviye
elemanının
matris
yapı
içerisindeki
homojen
dağılımının sağlanmış olduğunu göstermektedir ( Şekil
5).

Şekil 6. Katmanlı malzeme üzerinden alınan ve
bakalite gömülen numune.
Katmanlı malzemeden alınan ve bakalite gömülen
numune üzerinden 0,5 kg yük altında çelik-ara yüzey
ve kompozit üzerinden alınan hat üzerinden 0,25 mm
aralıklarla yapılan mikroserlik ölçümleri sonrası tablo
2’de verilen sertlik değerleri elde edilmiştir.
Tablo 2.Katmanlımalzemedesertliksertlikdağılımı.
Çelik

Bu sonucu elde etmede mekanik karıştırma işleminin
çelik bilye içeren ortamda atritörde yapılması pozitif
anlamda etkili olmuştur. Genel olarak literatürde
verilen benzer çalışmalarda partikül takviyeli kompozit
üretiminde takviye elemanının matris yapı içerisinde
dağılımındaki düzensizlik aşılması gereken en önemli
problemlerden biri olarak belirtilmektedir.

0,75
mm
416
Hv

0,50
mm
416
Hv

0,25
mm
456
Hv

Ara
Yüzey
0.00
135 Hv

Kompozit (Al-%
10 SiC)
0,25 0,50 0,75
mm mm mm
124 116 114
Hv
Hv
Hv

Kaynak ara yüzeyine yaklaşırken hem çelik hem de
kompozit tarafında sertlik artışı görülmekte, kaynak ara
yüzeyinde kompozite göre bir miktar sertlik artışı
gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ara yüzeyde ortaya
çıkan intermetalik yapı olarak yorumlanmıştır.
Kompozit çelik ara yüzeyinden alınan SEM görüntüleri
sıcak presleme esnasında kompozitle çelik temas
yüzeyinde
yeni
bir
fazın
ortaya
çıktığını
göstermektedir. (Şekil 7). Genişliği 15 µm’ kadar olan
ara yüzeyde görülen fazın yapılan EDS analizlerine
göre oluşan faz demir alüminyum arasında oluşan bir
FeAl6 formunda intermetalik fazdır (Şekil 8) [8].

Takviye elemanının matris yapı içerisinde istenen
düzeyde homojen dağılımı sağlanamadığı takdirde
kompozitin başta mekanik özelliklerinde olmak üzere
anizotroptik özellik gösterdiği ifade edilmektedir. Bu
sorunu gidermek üzere bu çalışmada matris ve takviye
elemanı olarak kullanılan tozların birbiri içerisindeki
karışımı ve dağılımı bilye içeren ortamda mekanik
olarak karıştırma şeklinde yapılmıştır.
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FeAl6 intermetalik

Çelik
Kompozit
(Al-SiC)

Şekil 7. Çelik-kompozit ara yüzeyinde oluşan FeAl6
intermetalik fazı.

Şekil 8. Kaynak ara yüzeyinden alınan EDS aliz çıktısı

Şekil 9. Kompozit malzemenin (Al+SiC) kesilme
direnci davranışı.

Şekil 8. Çelik-kompozit ara yüzeyinde difüzyonla
yayınım.
Şekil 8’de görüldüğü gibi sıcak presleme sürecinde
alüminyumun çelik yapıya çelik yapının ise al esaslı
kompozite difüze olduğu ve ara yüzeyde ortalama 15
mikron genişliğinde FeAl6 intermetalik fazının oluştuğu
görülmekte.

Şekil 10. Kaynaklanan ara yüzeyin kesilme direnci
davranışı.

Kompozit ve kaynaklanan ara yüzey üzerinden yapılan
kesme testi sonuçlarına göre kompozit malzeme 1,4
mm deformasyonla 11,94 kgf/mm2 kesilme direnci
gösterirken kaynaklanan ara yüzey 0,6 mm
deformasyonla 10,74 kgf/mm2 kesilme mukavemeti
göstermiştir. Kaynaklanan ara yüzeydeki bağlanma
mukavemeti kompozit yapının %89,9 kadar çıkmıştır
(Şekil 9-10).

4. Genel sonuçlar
1.

2.
3.
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Bu çalışmada kalıp içerisinde sıcak presleme
ile çelik ve Al-SiC kompozit malzeme birbirine
başarılı bir şekilde kaynatılarak bağlanmıştır.
Çelik ve kompozit ara yüzeyinde FeAl6 tipi
intermetalik faz ortaya çıkmıştır.
Çelik kompozit ara yüzeyinde kompozitin
%89,9‘ u kadar kesilme mukavemeti elde
edilmiştir.
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Özet
kullanılarak sağlanmaktadır. Ülkemizde fosil yakıt
kökenli enerji kaynakların yetersiz olmasından
dolayı enerji kaynağı temininde dışa bağımlıdır. Bu
nedenle enerji tüketiminde ekonomik davranmak
bütün işletmelerin temel hedefleri arasında yer
almalıdır [2]. İşçilik ve enerji maliyetlerini azaltmanın
en etkin yöntemi ise üretimde verimliliğin
arttırılmasıdır [3].

Endüstriyel fırın sistemlerinde, egzoz havası olarak
atmosfere atılan atık ısının yeniden sisteme ön
ısıtma havası olarak verilmesi hem yakıt tasarrufu
hem de emisyon miktarlarında azalmaya neden
olmaktadır. Özellikle reküperatif ve rejeneratif fırınlar
daha fazla ön ısıtma kaynağı elde etmek için etkili
yöntemler olarak bilinmektedirler. Bu çalışmada,
reküperatif alüminyum ergitme fırınları, üretim
sisteminde verimli bir yanma elde etmek için
rejeneratif fırınlarla değiştirildiğinde verim açısından
oluşacak farklılıklar irdelenmiştir. Ergitme ocağı
sistemlerinin farklılığını gözlemlemek için çeşitli
hesaplamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Rejeneratif sistemlerde enerji tüketimi reküperatif
sisteme göre yaklaşık %28 oranında ve fırın verimi
ön ısıtmasız fırınlara kıyasla yaklaşık %44 oranında
azaldığı gözlemlenmiştir.

2. Sanayi ve Enerji
Birbirleriyle İlişkisi

Kavramlarının

Sanayide ki çalışmaların en kritik kısmını enerji
oluşturmaktadır. Enerji tüketim miktarında ki fazlalık
ve artış gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi
vermektedir fakat esas gelişmişliği gösteren ölçüt
ise
enerjinin
verimli
kullanılmasıyla
anlaşılabilmektedir. Enerji verimliliği kavramının
anlaşılabilmesi ülkeler ve firmalar için rekabet
gücünü belirleme de kilit rolü belirleyecektir. Değişik
sektörlerde yapılan enerji denetleme çalışmalarında
ortaya çıkan tablo sonucunda; sanayi tesislerinin ve
endüstriyel işletmelerin % 95’inde % 5 ila 40
arasında enerji tasarrufu yapılmasının mümkün
olduğu görülmektedir. Bu oran enerji tüketimine ve
enerji tasarrufuna verilmesi gereken önemi gözler
önüne sermektedir [4].

Anahtar kelimeler: Enerji Verimliliği, Rejeneratif,
Reküperatif, Doğalgaz, Endüstriyel Fırın

Abstract
In industrial furnace systems, re-use of waste
exhaust gas as preheating air will cause both fuel
savings and reduction in emissions. Especially, the
recuperative and regenerative furnaces are effective
ways to obtain more pre-heating sources. In this
study, difference of efficiency when changing
recuperative aluminium melting furnaces with
regenerative furnaces is investigated. Several
calculations and evaluations were carried out to
observe the differences of melting furnace systems.
Fuel consumption of the system is around 27.5%
lower compared to the recuperative system and
furnace efficiency decreased by around 43%
compared to pre-heated ovens.

3. Sanayi Fırınlarında
Bölgeleri ve Önlemleri

Enerji

Kayıp

Gelişen teknolojik yöntemlerle üretimin her
safhasında gelişmiş sanayi fırınları kullanılmaktadır.
Metal, seramik, toprak, gıda sanayinde kullanılan
fırınlar çeşitli yapılarda olmakla beraber ortak
noktaları ergitme için gerekli ısının elde edilmesi ve
yalıtılarak korunmasıdır. Ürün ne kadar uzun süre
sıcak bölgede kalırsa elde edilen ısı enerjisinden o
derece fayda sağlanmaktadır [5]. Bununla birlikte
fırınlardaki ısıtma için gerekli enerji fırının yanal
yüzeylerinden, yükleme ve boşaltma kapılarından
ve bacadan kayba uğramaktadır. Endüstriyel
fırınlarda proses gereği baca gazları atmosfere
atılırken önemli miktarda enerji de atık ısı ile
beraber sistemden atılmaktadır. Bu enerjinin geri
kazanılması hem proses veriminin artmasına hem
de ekonomik olarak geri kazanımlar sağlanabilmesi
anlamına gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda
fırınlardaki verimliliğin artırılması için en önemli
adım sisteme ilave edilen merkezi reküperatörle
yakma havasının ön ısıtılmaya tabi tutulmasıdır.
Merkezi reküperatörlere ilaveten verimlilik artırmak

Keywords: Energy Efficiency, Regenerative,
Recuperative, Natural Gas, Furnace.

1. Giriş
Ülkemizde, son yıllarda artan nüfus ve sanayi
faaliyetleri ile birlikte yükselen enerji talebi ve
mevcut enerji kaynaklarımızın sınırlı oluşu enerjinin
verimli kullanılmasına ilişkin çalışmaları zorunlu hale
getirmiştir [1]. Enerji kaynaklarının büyük bir kısmı
endüstriyel tesislerde ve konutlarda ısı enerjisi
olarak kullanılmakta ve enerjinin büyük bölümü fosil
yakıtlar
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amacıyla fırınlarda kullanılan brülör tipleri de
değiştirilerek ilave verimlerde elde edilebilir.

Şekil 2. İkiz tip rejeneratif gaz brülörü [9]

4. Sanayi Fırınlarında Kullanılan Brülör
Tipleri

Bu brülör türünde brülörlerden biri yanma
durumundayken, diğer brülör egzoz gazlarından
enerji geri kazanımı yapmak için rejenerasyon
durumunda olmak üzere bu sistem dönüşümlü
olarak çalışmaktadır.

Endüstriyel yanma işleminde ısı geri kazanımı
sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. En popüler iki
yöntem; rejeneratif ve reküperatif sistemlerdir.

5. Kablo Üretim Sektöründe Endüstriyel
Fırınların Kullanımı

Reküperatif ve rejeneratif sistemleri genel olarak;
sistemlerden dışarı atık olarak atılan ısının tekrar
kullanılabilmesi ve sistemin ön ısıtma ihtiyacının bu
atık ısıdan kazanılması prensibine dayanmaktadır.
Endüstriyel fırınlar tasarlanırken bu iki farklı sisteme
göre tasarlanması gereklidir.

Kablo üretiminde temelde iki ana malzeme
üzerinden üretim gerçekleştirilmektedir. Bunlar;
Alüminyum (Al) ve Bakırdır (Cu). Al ve Cu
endüstriyel sistemlerde hammadde olarak girmekte
ve burada ergitilerek filmaşin adı verilen 9,5 mm
çapındaki malzemelere getirilmektedir. Kablo
sektöründe Al filmaşin elde etmek için kullanılan
proses şeması Şekil 3’de belirtildiği gibidir.

Reküperatif gaz brülörlerinde endüstriyel fırınlarda
yanma sonucu ortaya çıkan sıcak gazların
yanmanın gerçekleştiği yanma kanalına ters yönde
girmesi ve bu kısma atık ısıyı bırakması prensibine
göre çalışmaktadır. Şekil 1’de bir reküperatif gaz
brülörü görülmektedir.

Alüminyum
Ham Madde

Endüstriyel Fırında
Ergitme İşlemi

Ergimiş Malzemenin
Dinlendirilmesi

Şekil 1. Reküperatif gaz brülörü [6]
Rejeneratif brülörler temelde kullanılan brülör
sayılarına göre tek alevli ya da ikiz(çift) alevli olarak
farklı çeşitlerde bulunurlar [7].
Tek alevli rejeneratif brülörler en az iki
rejeneratörden oluşan ve sürekli olarak yanma
halinde olan sistemlerdir. Bu tipte, yakıt sürekli
akarken rejeneratörler arasında geçiş yapılır.
Yanma işlemi sırasında rejeneratörlerden biri
yanarken diğer rejeneratör yenilenme sürecindedir
[8].

Döküm Makinasında
Form Verilmesi

İkiz tip rejeneratif brülörler bir brülör çiftinden
oluşmuş brülör sistemidir. Ayrıca her bir brülöre ait
rejeneratör kutusu (ısı eşanjörü) bulunmaktadır.
Endüstriyel sistemlerde genellikle çiftli tip rejeneratif
brülör tasarım kolaylığı olduğu için tercih
edilmektedir.

Tel Çekme
Ünitesinde Tel
Çekme İşlemi

Filmaşin
Malzemenin Elde
Edilmesi
Şekil 3. Al Filmaşin Elde Edilme Prosesi
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6. Alüminyum Filmaşinin Farklı Yanma
Sistemleriyle Elde Edilmesi
Bu çalışmada Al filmaşin elde etmek için kullanılan
ergitme fırınlarında reküperatif ve rejeneratif
brülörlerin sırasıyla kullanılarak bu sistemlerin teorik
verimlerinin uygulamada elde edilen değerlerle
karşılaştırılması hedeflenmektedir.
Dr.Gersum ve arkadaşları [10] ,1MW efektif ısı elde
edebilmek için hava ön ısıtmasız, reküperatif ve
rejeneratif yanma sistemlerinin verimliliklerini teorik
olarak kıyaslamışlardır ve ön ısıtmanın önemini
göstermişlerdir.

Şekil 6. Rejeneratif yanma sistemine sahip ergitme
fırını
Endüstriyel fırınlarda, giriş havasının yeniden
ısıtılması sistemin yanma verimliliğini artıracak,
böylece yakıt tüketimini azaltacaktır. Endüstriyel
fırınlarda genel olarak birçok ısı kaybı bölgesi vardır
ve bunlar verimi etkileyen en önemli unsurlardan
biridir. Bu ısı kaybı noktaları; baca gazıyla, fırının
duvarlarından olan kayıplar, fırına ergitme işlemi için
malzeme yüklemek amacıyla açılan kapaklardan ve
cüruf alma işlemi sırasında meydana gelen ısı
kayıpları olarak detaylandırılabilir.
Fırına giren ısının bir miktarı ergitme işleminde
kullanılırken bir kısmı da kayıp noktalarından kayba
uğrar ve sistemin verimi denklem 1’deki gibi
belirlenir;

Şekil 4. 1MW efektif ısının farklı yanma sistemlerde
elde edilmesi [10]
Bu tip fırınlarda kullanılan yakma sistemlerinin
değiştirilerek ya da revize edilerek mümkün olan en
verimli hale getirilmesi beklenmektedir. Çalışmamız
Hasçelik Kablo San. Tic. A.Ş. tesislerinde
gerçekleştirilmiş olup Şekil 5’de reküperatif yanma
sistemine sahip bir endüstriyel ergitme fırını
görülmektedir.

 (%) 

(QKullanılabilir )
x100
QToplam

(1)

Buna göre mevcutta kullanılan sistemler arasında
en yüksek verimli sistemler sırasıyla rejeneratif,
reküperatif ve ön ısıtmasız sistemler olarak
sıralanabilir.
Çalışma bünyesinde gerçekleştirilen bu dönüşüm
uygulamasında diğer önemli husus da bu
sistemlerin aynı zaman dilimlerinde enerji tüketim
değerlerinin kıyaslanmasıdır. Bu amaçla doğal gaz
birim fiyatları aynı olmakla beraber üç ayrı sistemin
kWh/ton biriminden enerji tüketimi kıyaslanmıştır.
Şekil 7’de, bu endüstriyel tesiste üç tür ergitme
ocağı için kWh/ton birimindeki enerji tüketim oranı
görülebilir.

Şekil 5. Reküperatif yanma sistemine sahip ergitme
fırını
Reküperatif
fırının
baca
sıcaklığı
yapılan
termocouple ölçümleri sonucu 614oC olduğu
görülmüştür. Baca sıcaklığının mümkün olduğu
kadar düşürülmesiyle fırın veriminin artırılması
gerekmektedir aksi takdirde atmosfere atık olarak
bu ısı atılarak bu ısı kaynağından faydalanılamaz.
Şekil 6’da ise rejeneratif sistemin ergitme fırınında
kullanılması gösterilmiştir. Rejeneratif fırında yapılan
ısıl çift ile yapılan ölçümlerde baca sıcaklığı değeri
yaklaşık olarak 477.9oC olarak belirlenmiştir.

Şekil
7.Yanma
karşılaştırılması
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[10]Gersum, S; Adler, W; Bender, W; “Energyefficient furnace heating Regenerative heat recovery
with flat flame burners”, Heat Processing,2011/2.

Şekil 7’de hava ön ısıtmasız fırın, bir saat boyunca
1223.6 kWh/ton’ luk enerji tüketmektedir. Bu değer,
reküperatif ve rejeneratif yanma sistemlerinde
sırasıyla 941,5 kWh/ton ve 677,9 kWh/ton ‘dur. Elde
edilen bu değerler sistemlerin teorik verimlilik
sırasıyla paralellik göstermektedir.

7. Sonuç
Bu çalışmada, bir kablo üretim fabrikasında Al
filmaşin üretimi için gereken enerji miktarının farklı
yanma türlerine göre kıyaslanması ele alınmıştır.
Hava ön ısıtmasız, reküperatif ve rejeneratif fırınları
yakıt tüketimi ve baca sıcaklığı farklılıkları olarak
karşılaştırmak için çeşitli analizler yapılmıştır.
Rejeneratif fırınlarda, ısıl çift ile yapılan baca
sıcaklıkları reküperatif fırınlara göre % 22 daha
düşük sıcaklık değerlerindedir. Rejeneratif fırınlarda,
hava ön ısıtmasız fırınlara kıyasla enerji tüketimi %
44 oranlarına kadar düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca
rejeneratif fırınlarda reküperatif fırınlara göre % 28
daha az enerji tüketimi elde edilmiştir.
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DETERMINING CROSSHEAD SPEED TO PROVIDE TEST SPEEDS
DEFINED AS STRESS-RATE OR STRAIN-RATE IN TENSILE TEST
ÇEKME DENEYİNDE GERİLME ORANI VEYA UZAMA ORANI
OLARAK TANIMLANAN HIZLARIN SAĞLANABİLMESİ İÇİN
HAREKETLİ TABLA HIZININ BELİRLENMESİ
a

Doç.Dr. Bülent AYDEMİRa
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME), Gebze/Kocaeli/TURKIYE, E-posta:
bulent.aydemir@tubitak.gov.tr

versiyonun da iki metod olarak revize edilmiştir. Metod
A1 (Kapalı çevrim gerinme kontrolü) ve Metod A2 (Açık
Metalik malzemeler çekme deneyi EN ISO 6892-1 ve çevrim gerinme kontrolü) olarak ifade edilir.
ASTM E8 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.
Bu standartlarda tanımlanan hızlar gerilme oranı veya EN ISO 6892-1 standardında verilen deney hızları
tanımlanan Metod A ve Metod B için deney hız
gerinme (uzama) oranı olarak belirtilir.
değerleri ise Tablo 1 ve 2 de verilmiştir.
Bu çalışmada, çekme deneyinde gerilme oranı (MPa/s)
veya uzama oranı (1/s) olarak tanımlanan test Tablo 1. EN ISO 6892-1 de verilen Metod A uzama
hızlarının çekme test cihazlarının yazılımlarında verilen oranı hızı değerleri
Hız kademeleri
Uzama oranı Hızı
hareketli tabla hızı (mm/s veya mm/min) olarak
Standard
(1/s)
(1/s)
belirlenmesi için yapılması gereken hesaplamanın
Değeri
Toleransı
detayları açıklanmıştır. Makinanın rijitlik değerine bağlı
olarak hız değerlerindeki değişim şekil olarak verilmiştir.
Kademe 1
0,00007
± % 20

Özet

Anahtar kelimeler: Çekme deneyi, ISO 6892-1, Test
hızı, gerilme oranı, uzama oranı

ISO 6892-1

Kademe 2
Kademe 3
Kademe 4

0,00025
0,002
0,0067

± % 20
± % 20
± % 20

Abstract
Tablo 2. EN ISO 6892-1 de verilen Metod B gerilme
Tensile testing of metallic materials is carried out in hızı değerleri
Malzemenin
accordance with EN ISO 6892-1 and ASTM E8
Elastiklik
Gerilme Hızı
standards. The test speeds defined in these standards
Standard
modülü
(MPa/s)
are referred to as the stress rate or the strain rate.
(MPa)
In this study, the details of the calculation required to
minimum maksimum
determine the test speeds defined as stress rate
< 150000
2
20
(MPa/s) or strain rate (1/s) in tensile test as crosshead ISO 6892-1
6
60

150000
speed (mm/s or mm/min) given in the software of
ASTM E8
1,15
11,5
tensile test devices are explained. The change in speed
values according to the stiffness of the machine is
given.as a figüre.
Bu çalışmada, çekme deneyinde gerilme oranı (MPa/s)
veya uzama oranı (1/s) olarak tanımlanan test
Keywords: Tensile test, ISO 6892-1, Test rate, Stress hızlarının çekme test cihazlarının yazılımlarında verilen
rate, Strain rate
hareketli tabla hızı (mm/s veya mm/min) olarak
belirlenmesi için yapılması gereken hesaplamanın
detayları verilmiştir. Ayrıca çeşitli numune boyutları için
hesaplanmış değerlerinde tablo halinde hazırlanmıştır.
1. Giriş
Metalik malzemelerin oda sıcaklığı şartlarında yapılan
çekme deneyini EN ISO 6892-1 ve ASTM E8
standartlarında detaylı olarak açıklanır. Standartta, test
numunelerinin boyut ve özellikleri, testin yapılmasında
kullanılması gereken cihazların özellikleri, deneyde
uygulanacak metodu, seçilecek deney hızları, kullanılan
hesaplamaları, raporlanacak sonuçlar gibi pek çok konu
detaylı verilmiştir.
Deney hızları ile ilgili bilgiler EN ISO 6892-1:2016
standardın 10.3 bölümünde test hızları başlığı altında
detaylandırılmıştır. Temel olarak 2 tip hız tanımlanmış;
birincisi gerinme (uzama) hızı, ikincisi gerilme hızıdır.
EN ISO 6892-1 standardının 2009 versiyonunda Metod
A olarak tanımlanan gerinme (uzama oranı) hızı, 2016

2. Test Hızının Belirlenmesi
Temel olarak, bir çekme deneyi makinası; makina
gövdesi, kuvvet ölçme cihazı ve numune tutucu
parçalardan oluşur (şekil 1). Bu parçalar uygulana
kuvvet ile elastik deformasyonlara uğrarlar. Bu elastik
deformasyonların toplamı, makinanın uyumluluğu (KM)
olarak ifade edilir ve makinanın rijitliği (CM) bu değerin
göstergesidir. Şekil 2’de test makinasının temel
tasarımı verilmiştir. Yay, makine uyumluluğu (KM) veya
makinanın rijitliğini (CM) temsil eder. Elektronik olarak
kontrol edilen çekme deney makinalarının çoğu, test
hızının, hareketli tabla hızı veya travers hızı olarak veya
hidrolik makineler için piston hızı olarak belirtilmesine
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imkan verir. Bu çalışmada dil birlikteliği açısından hepsi
için hareketli tabla hızı tanımı kullanılacaktır. Bu
hareketli tabla hızı (v) (mm/s biriminde), zaman aralığı
(Δt) başına yer değişimi olarak (Δs) tanımlanır:

(2)
olarak hesaplanır.

(1)

3. Test Numunesi Hızının Belirlenmesi
Elastik bölgede, ideal olarak düşünüldüğünde makine
üzerinden verilen hareketli tabla hızı test makinası
hızına eşit ise hook kanunu üzerinden aşağıdaki
şekilde hesaplanabilir. Bu, numunenin elastik bölgedeki
deformasyonu için gereken hızdır.
(3)
(4)
(5)
(6)
mm/s olarak hesaplanır veya
(7)
Şekil 1. Çekme test makinası yapısı ve ana parçaları

mm/dak olarak hesaplanır.

4. Deney Cihazının Deformasyon Hızının
Belirlenmesi
Numune deformasyona ek olarak, deney cihazının
(makine gövdesi, kuvvet ölçme cihazı, numune tutma
sistemleri, vb ...) etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu,
numune deforme etme hızına, deney cihazının
deformasyonu için aşağıdaki formülü de eklememiz
gerektiği anlamına gelir:
(8)
Test cihazının rijitliği CM, F kuvvettir. Buradan hız
hesabı yapılırsa:
(9)
(10)
(11)
mm/s olarak hesaplanır veya
(12)

Şekil 2. Çekme test makinasının temel tasarımı

Test cihazının rijitliği CM olup, CM = f (makine gövdesi, mm/dak olarak hesaplanır. Deney makinasının
kuvvet ölçme cihazı, numune tutma sistemleri, ...) rijitliğinin hesabı EN ISO 6892-1 standardının Ek F
deformasyonu
bölümünde detaylı olarak verilmiştir.
Numunenin rijitliği ise CP olup, CP = f (gerilme uzama
eğrisi eğimi, orijinal kesit alanı, ölçü boyu veya
uzunluğu, ...) deformasyonu
5. Verilen Gerilme Oranına Göre Hareketli
Çekme deneyi sisteminin rijitliği C ise:

Tabla Hızının Hesabı
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Elastik bölgede, belirli bir gerilme oranına ulaşmak için
gereken hareketli tabla hızı, aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanabilir.
(13)

(14)
mm/dak olarak hesaplanır. Burada kullanılan semboller:
: gerilme oranı (MPa/s)
Lc: ölçü boyu (mm)
E: Elastiklik modülü (N/mm2)
So: kesit alanı (mm2)
CM : Test cihazının rijitliği (N/mm)
Pratik kullanım için elastik bölgede hesaplanan hız
tabloları Tablo 3 ve 4 de verilmiştir. Tablo 3 teki
değerler 14 nolu formülde makina deformasyon hızı
yani So/Cm = 0 alınarak oluşturulmuştur. Tablo 4 teki
değerler ise 14 nolu formülde parça veya numune
deformasyon hızı yani LC/E = 0 alınarak
oluşturulmuştur. Ayrıca gerilme oranına göre hareketli
tabla hızının farklı makina rijitlik değerleri için değişim
grafiği de Şekil 2 gösterilmiştir.
Tablo 3. Makinanın deformasyonu olmadan hareketli
tabla deformasyon hızı vhareketli tabla: (120 mm ölçü boyu
numune için) mm/dak olarak hesabı
Test makinası etkisi olmadan hareketli
tabla hızının hesabı (mm/min)
Elastiklik modülü
Gerilme
oranı
N/mm2
MPa/s
210000
175000
75000
30
1,03
1,23
2,88
20
0,69
0,82
1,92
10
0,34
0,41
0,96
Tablo 4. 30 MPa/s gerilme oranı için parça
deformasyon hızı olmadan hesaplanan hareketli tabla
deformasyon hızı vhareketli tabla: mm/min olarak hesabı
Test
Numunenin kesit alanı
makinasının
mm2
rijitliği
N/mm
10
50
100
150
200
5800
3,10 15,52 31,03 46,55 62,07
10000
1,80 9,00 18,00 27,00 36,00
20000
0,90 4,50 9,00 13,50 18,00
30000
0,60 3,00 6,00 9,00 12,00
40000
0,45 2,25 4,50 6,75
9,00
50000
0,36 1,80 3,60 5,40
7,20
60000
0,30 1,50 3,00 4,50
6,00
70000
0,26 1,29 2,57 3,86
5,14
80000
0,23 1,13 2,25 3,38
4,50
90000
0,20 1,00 2,00 3,00
4,00
100000
0,18 0,90 1,80 2,70
3,60
110000
0,16 0,82 1,64 2,45
3,27

Şekil 2. Gerilme oranına göre hareketli tabla hızının
değişim grafiği farklı makine rijitlik değerleri için
gösterimi

6. Verilen Uzama (gerinme) Oranına Göre
Hareketli Tabla Hızının Hesabı
Çekme deneyinde özellikle akma gerilmesi (Rp veya
Reh) değerleri, verilen gerilme hızı sınırları içinde
hareketli tablanın sabit olarak verilen hızı, test
makinasının ve test numunesinin rijitliğinden etkilenir.
Daha iyi tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için uzama
oranı (standartta gerinme oranı olarak ifade
edilmektedir) hızı kontrollü testlerin kullanılması EN ISO
6892-1 standardınca tavsiye edilir.
Bazı test makinaları, özellikle eski tip yazılımlara sahip
cihazlar, uzama oranını kontrol etme yeteneğine sahip
değildir. Bu nedenle önerilen uzama oranına eşdeğer
bir hareketli tabla hızı kullanılabilir. Belirtilen bir uzama
oranını elde etmek için gereken hareketli tabla hızı, EN
ISO 6892-1 standardında verilen aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanabilir:
(15)
mm/s olarak hesaplanır. Buradaki sembollerin tanımları
ise,
vc: hareketli tabla hızı (mm/dak)
: ölçü boyu içinde tahmin edilen uzama oranı
hızı(1/s)
Lc: ölçü boyu (mm)
(16)
mm/dak olarak hesaplanır.
Numune deformasyona ek olarak, deney cihazının
deformasyon hızı etkileri de dikkate alındığında formül
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
(17)
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mm/dak olarak hesaplanır. Burada kullanılan semboller: Kaynaklar
vc: hareketli tabla hızı (mm/dak)
: ölçü boyu içinde tahmin edilen uzama oranı [1]. EN ISO 6892-1, Metallic materials - Tensile testing Part 1: Method of test at room temperature, 2016
hızı(1/s)
m: test esnasındaki gerilme uzama eğrisinin eğimi [2]. ASTM E8, Standard Test Methods for Tension
Testing of Metallic Materials, 2016
(MPa)
[3]. Aydemir, B., The Changes in ISO 6892-1:2016
Lc: ölçü boyu (mm)
Metallic Materials Tensile Testing Standard, 2017,
So: kesit alanı (mm2)
3rd Iron and Steel Symposium (UDCS’17), 3-5April
CM : Test cihazının rijitliği (N/mm)
2017, Karabuk-TURKEY, S.163-166
Makinanın deformasyonu dikkate almadan yani 16 nolu [4]. Aydemir, B., ISO 6892-1:2016 Metalik malzemeler
çekme deneyi standardındaki değişiklikler ve
formül kullanılarak farklı gövde uzunluğu (ölçü boyu)
etkileri, 2017, Metal Dünyası, Sayı 283, S.68-72,
için hareketli tabla hızı vc mm/dak olarak hesabı tablo 5
İstanbul
te verilmiştir.
[5]. H. Bloching, Calculation of the crosshead velocity in
mm/min required to achieve a specified stress rate
Tablo 5. Makinanın deformasyonu olmadan numune
in MPa.s-1 or an estimated strain rate in s-1,
uzama oranı hızı
farklı gövde uzunluğu (ölçü boyu
Zwick/Roell, ETI 00111, Zwick Materials Testing
için) mm/min olarak hesabı
[6].
B. Aydemir, H. Taşcan, C. Çamyurdu, O. Baran, A.
Uzama
Oranı
(Strain
Rate)
Gövde
Temiz, Metalik Malzemelerde Farklı Deney
uzunluğu
ISO 6892-1
Lc göre
Hızlarının Sonuçlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması,
(Lc)
de verilen
Hesaplanan
Adı
2017, 2nd International Conference on Material
mm
1/s
mm/dak
Science
and
Technology
in
Cappadocia
(IMSTEC’17), October 11-13, 2017, Nevsehir,
0,21
kademe 1
0,00007
Turkey, S.155-160
0,75
kademe 2
0,00025
[7]. Aydemir, B., Taşcan, H., Camyurdu, C., Baran, O.,
50
6,00
kademe 3
0,002
Metalik malzemede farklı deney hızlarında
20,10
kademe 4
0,0067
gerçekleştirilen çekme deneyi sonuç raporu, UMEKV-17-02, Tübitak UME, 08.2017
0,34
kademe 1
0,00007
[8]. B. Aydemir, H. Taşcan, C. Camyurdu, “Çekme
1,20
kademe 2
0,00025
deneyinde farklı uzama ölçme yöntemlerinin
80
9,60
kademe 3
0,002
etkilerinin incelenmesi”, 2015, Metal Dünyası, Sayı
266, S.44-50, İstanbul
32,16
kademe 4
0,0067

100

120

kademe 1
kademe 2
kademe 3
kademe 4
kademe 1
kademe 2
kademe 3
kademe 4

0,00007
0,00025
0,002
0,0067
0,00007
0,00025
0,002
0,0067

0,42
1,50
12,00
40,20
0,50
1,80
14,40
48,24

7. Sonuçlar ve Öneriler
Bu çalışmada, EN ISO 6892-1 ve ASTM E8
uluslararası çekme standartlarında tanımlanan gerilme
oranı veya uzama (gerinme) oranı olarak tanımlanan
hızların hareketli tabla hızı olarak hesaplanabilmesi için
gerekli detaylar açıklanmıştır.
Bu makalede incelenen EN ISO 6892-1 ve ASTM E8
çekme deney standartları akreditasyon kapsamında
yaygın olarak kullanılan metotlardır. Bu metotları eski
makinalarda veya eski yazılıma sahip makinalarda
gerçekleştirebilmek için hareketli tabla hızının
belirlenmesi önemlidir. Bu konuya açıklık getirmek
amacıyla çalışma hazırlanmıştır. Temelde, deney
hızının çekme deney sonuçlarına etkisinin olduğu
bilinmektedir. Bu sebepten doğru hız seçilmeli ve
uygulanmalıdır.
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İLETİM HATLARINDA KULLANILAN OPTİK TOPRAKLAMA İLETKENİ
OPTICAL GROUND WIRE USED IN TRANSMISSION LINES
Şeref TOKMAKa, Esra BENLİCEa, Murat GÜREKa
Hasçelik Kablo San. Ve Tic. A.Ş. Kayseri, Türkiye, E-posta: stokmak@hascelik.com.tr
a
Hasçelik Kablo San. Ve Tic. A.Ş. Kayseri, Türkiye, E-posta: ebenlice@hascelik.com.tr
a
Hasçelik Kablo San. Ve Tic. A.Ş. Kayseri, Türkiye, E-posta: mgurek@hascelik.com.tr
a

Elasticity (kn/mm2), DC Resistance (Ohm/km) and
Short time Current Capacity (kA2s).

Özet
Bu çalışmada, havai iletim hatlarında topraklama görevi
yapan aynı zamanda da fiber optik kablolarını içerisinde
barındıran Fiber Optik Topraklama İletkeni (OPGW)
iletkenleri ele alınmıştır. Bu iletkenlerde, farklı coğrafik
koşullara
göre
değişken
tasarımlara
ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda yıldırım darbelerinden
iletim hattının korunması için iletkenlik kapasitesi ve
fiziksel dayanımın sağlanabilmesi için de mukavemet
direnci önemli parametrelerdendir. OPGW iletkenleri,
dış tabakasında alüminyum alaşım iletkenlerden (AA),
orta ve iç kısımlarında alüminyum kaplı çelik tellerden
(ACS) ve fiber optik kabloları taşıyan paslanmaz çelik
tüplerden (SST) oluşmaktadır. İletkenler 42, 60, 88, 96,
118, 135, 150, 218, 240 mm2 gibi çok farklı kesit
2’
alanına sahip olabilmektedirler. Bu çalışmada, 96 mm
lik kesit alana sahip iki farklı OPGW referans alınmıştır.
İletkenler mukavemet ve elektriksel özellikleri açısından
kıyaslanmıştır. Kıyaslanan parametreler, Kablo Ağırlığı
(kg/km), Anma Kopma Mukavemeti (kN), Elastiklik
Modülü (kN/ mm2), DC Direnç (Ohm/km) ve Kısa Devre
2
Akım Taşıma Kapasitesi (kA s) şeklindedir.
Anahtar kelimeler: Havai Hat İletkenleri, Elektriksel
İletkenlik, Fiber Optik Topraklama İletkeni, OPGW, ACS

Abstract
In this study, the Optical Ground Wire (OPGW) which is
used for both grounding and fiber optic communication
was investigated. These conductors require different
designs according to different geographical conditions.
In this context, conductivity capacity for protection the
transmission line from lightning strike damages and
strength resistance for providing physical strength are
significant parameters. OPGW conductors consist of
aluminium alloy wires (AA) for the outer layer,
aluminium clad steel wire (ACS) for both inner and
outer layer and stainless steel tubes (SST) which are
carry and protect fiber cables. OPGW conductors may
have different cross-section aresas such as 42, 60, 88,
96, 118, 135, 150, 218, 240 mm2. In this study, two
different 96mm² cross-section The electrical and
mechanical properties of OPGW conductors were
compared. The parameters are like Cable Weight
(kg/km), Rated Tensile Strength (kN), Modulus of

Keywords: Overhead Transmission Line, Conductivity,
Optical Ground Wire, OPGW, ACS

1. Giriş
Enerji iletim hatlarının en basit işlevi, bir üretim
merkezinden beslenen elektrik enerjisini oldukça
uzaktaki bir veya birçok dağıtım merkezine nakletmektir
denilebilir[1]. Elektrik enerjisi, üretim santrallerinden
(merkezlerinden) enerji iletim hatları (66 kV, 132kV gibi
yüksek gerilimde çalışmaktadır) ile dağıtım
merkezlerine, oradan da dağıtım hatları ile tüketicilere
sunulmaktadır[2].
Uzak mesafelere elektriğin iletimi için hem maliyetin
uygun olması hem de bakım ve onarım işlemlerinde
erişimin kolay olması sebepleriyle, iletim hatları uzun
mesafeler için havai hatlar şeklinde tasarlanarak
kullanılırlar. Günümüzde her geçen gün teknoloji ve
konutların artması, enerji ve iletişim dallarına olan talep
ve beraberinde de ihtiyaç artmaktadır. Enerji nakil
hatlarındaki iletkenler üzerinde yapılacak bir değişiklikle
o şehir ve diğer bölgeler için oldukça etkin
komünikasyon ve veri transferi kapasiteleri elde
edilebilmektedir. Bu mamullerin başında pek çok ülke
için OPGW gelmektedir[3]. OPGW optik fiber kablo ve
topraklama iletkeni kullanımları için tasarlanmış,
paslanmaz çelik tüp ve alüminyum teller veya çelik özlü
alüminyum teller ile korunmaktadır[4]. Havai hatlar açık
alanda
olmaları
sebebiyle,
dış
ortamdan
kaynaklanabilecek olası kötü hava koşullarından, buz
yükü, rüzgâr salınımları ve direkler arası sehim ve
korozyon kaynaklı yıpranmalar gibi mekaniksel, yıldırım
düşmesi gibi de elektriksel olarak olumsuzluk
yaratabilecek olaylardan direkt olarak etkilenmeye
müsaittirler. Coğrafik etkiler mekaniksel mukavemetin
artırılmasıyla büyük ölçüde hafifletilebilmektedir.
Hatlarda elektriksel tedbirlerin başında topraklama
tekniği gelir. Topraklama tekniği, hattı aşırı
yüklenmelerden korumak amacıyla kullanılır. Bu
aşamada optik haberleşme özelliği barındıran,
topraklama iletkenleri olarak adlandırılan OPGW
iletkenleri kullanılmaktadır. Havai topraklama telleri
(OPGW), yıldırımlardan hatları korumak için havai iletim
hatlarının üst bölgelerine kurulurlar, çok güçlü yıldırım
darbelerine maruz kaldıklarında ise bükülü tellerinde
kopmalar
meydana
gelebilir[5].
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Şekil 1. Havai İletim Hattı.

2. OPGW İletkeni
Günümüzde kurulu iletim hatlarının büyüklükleri ve
çoğalan enerji ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda,
enerji iletim hatlarının da önemi hızla artmaktadır. Bu
durum sağlıklı iletim için şebekenin korunması,
kontrolü, elektrik ölçümleri, çalışmaların tek merkezden
kontrol ve takibi ve hızlı veri aktarımı ihtiyaçlarını da
beraberinde getirmektedir. Tüm bu ihtiyaçlara OPGW
ile cevap verilebilmektedir.

Şekil 2’ de bir OPGW iletkeninin genel yapısı ve temel
birimleri olan, alüminyum alaşım, alüminyum kaplı çelik
tel ve fiber optik tüp üniteleri görülmektedir.
Şekil 3’ te ise farklı kesit alanlara sahip OPGW
iletkenleri yer almaktadır. Bu iletkenlerde AA, ACS ve
SST bölümleri sırasıyla açık gri, koyu gri ve boşluklu
tüp şeklinde görünmektedir.

Şekil 2. OPGW İletkeni Genel Yapısı.

Şekil 3. Farklı Kesit alanlara Sahip OPGW İletkenleri.
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2.1 Alüminyum Alaşım
Günümüz endüstrisinde demir ve çelikten sonra en çok
alüminyum ve alüminyum alaşımları kullanılmaktadır.
Alüminyum ağırlıkça hafif olup, alaşımları yapı
çeliklerinden çok daha fazla mukavemet özelliklerine
sahiptir. Alüminyum iyi elektriksel ve ısıl iletkenliğinin
yanı sıra yüksek bir ısı ve ışık yansıtma özelliğine de
sahiptir. Ayrıca, korozyon direncinin oldukça iyi olması,
döküm ve şekillendirilmesinin kolaylığı birçok hizmet
alanlarında
kullanılmasını
sağlamaktadır[6].
Alüminyumun iletkenlik, hafiflik ve korozyon direnci
Şekil 4. Alüminyum Kaplı Çelik Tel.
özelliklerinin iyi olması iletken ve kablo sektöründe
kullanımını vazgeçilmez kılmaktadır. Bunların yanı sıra
altın, bakır, gümüş gibi iyi iletkenlere göre maliyetinin 2.3 Fiber Optik Kablo
de uygun olması ile iletken ve kablo sektörlerinde daha
Fiber optik kablolar, son derece ince çaplı yapılarda
da avantajlı konuma getirmektedir.
olup içerisinden geçen ışık demeti ile iletişimin
Yıldırımların yaklaşık olarak dörtte biri toprağa sağlandığı bir yapıdadır. Kablo içerisinde, çeperlere
düşmektedir. Bulut ile toprak arasındaki yıldırım çarparak ilerleyen ışık demetleri uzak mesafelere
boşalmaları, buluttan toprağa doğru ya da topraktan güvenilir haberleşme sağlamaktadır. Günümüzde
buluta doğru olmaktadır ve pozitif ya da negatif internet haberleşmesi olmak üzere, yüksek hızlı veri
kutupludur. İletim hatlarına düşen yıldırımlar aşağı transferi gerektiren uygulamalar için tüm dünyada
yönlüdür ve buluttan toprağa doğru olan yıldırım popüler olmuş bir malzemedir. Yanı sıra, metal türevi
boşalmalarının %90’ı negatif kutupludur [7]. Özellikle, kablolar elektromanyetik dalgalardan etkilenirken, fiber
ağır kış şartlarının olduğu ve hatların geçtiği sıklıkla optik kablolarda böyle bir durum söz konusu değildir.
yıldırımın meydana geldiği yerlerde veya yıldırımın OPGW iletkenleri de bünyesinde barındırdığı fiber optik
gerçekleştiği toplam günlerin nispeten fazla olduğu kablolar sayesinde haberleşme ihtiyaçlarını uzun
yerlerde, güç iletim hatlarının güvenilirliğini artırmak için mesafeler için karşılayabilmekte, aynı zamanda
yıldırıma karşı direncin yüksek olması gereklidir[8]. bulundukları hattın sağlamlığının kontrolüne olanak
Anlık
yüklenmelerden
ve
OPGW iletkenlerinin birincil elektriksel görevi, havai sağlamaktadırlar.
hatlara düşecek olan bu yıldırım darbelerini toprağa elektromanyetik dalgalardan da etkilenmiyor olmaları,
iletmek ve hattı korumaktır. Bu işlem OPGW iletkeninin metal iletkenlerde meydana gelebilecek olası
en dış katman veya katmanlarını meydana getiren tahribatlardan da optik veri iletişim hattının izole
alüminyum alaşımlar (AA) ile sağlanmaktadır. AA’ lar edilebilmesini sağlamaktadır. Ancak fiber kabloların
anlık yüksek akımları toprağa taşıyabilecek kapasitede fiziksel açıdan hassas oluşu, uygulama esnasında özel
alınmasını
gerektirmektedir.
OPGW
tasarlanmalıdırlar. Akım taşıma kapasiteleri ise tekli tedbirlerin
iletkenler,
fiber
optik
kabloları
paslanmaz
çelik
tüp
(SST
alüminyum iletken çapının veya OPGW’ de kullanılan
– Stainless Steel Tube) içerisinde barındırırlar. Bu, fiber
iletken sayısının artırılmasıyla sağlanabilmektedir.
optik kabloların iletken üretimine uygun yapıda, yeterli
fiziksel
mukavemet
ile
korunmalarına
olanak
2.2 Alüminyum Kaplı Çelik Tel
sağlamaktadır. Paslanmaz çelik tüplerin yüksek sıcaklık
OPGW iletkenleri, topraklama görevi görebilmeleri için dayanımı sayesinde, termal dayanım özelliklerinin
havai hat direklerine, hatta gelebilecek olası yıldırımı da olması da bir diğer avantajıdır[10].
direkt karşılayabilmeleri için bu hatların en üst Fiber optik kablolardaki bir diğer önemli husus da renk
noktalarına bir veya birbirine paralel iki hat şeklinde kodlarıdır. Kablolar yapıları gereği çok küçük çaplarda
konumlandırılırlar. Direkler arası asılı olan bu iletkenler, üretilmektedirler. OPGW’ lerde kullanılan fiber optik
hem mevcut konumlarını koruyabilmeleri hem de kablo sayıları da ortalama 24 ve 48 civarlarındadır. Bu
rüzgâr, buz yükü, sıcaklıkla genleşme gibi mekaniksel sayı ihtiyaca göre 12’ den başlayarak 144 ve nadiren
kuvvetlerin meydana geldiği durumlarda, hattın de olsa bu sayıda fazla miktarlara çıkabilmektedir. Bu
sağlamlığını devam ettirebilmeleri için belirli dayanımı da kabloların bağlantı, ek noktalarındaki kaynak
İhtiyaç olan bu işlemlerini zorlaştırmaktadır. Renk kodları operatörlere
sağlayabilmeleri gerekmektedir.
dayanım için çelik teller kullanılmaktadır ve OPGW hangi kabloları birbirine eklemeleri gerektiği konusunda
iletkeninin genellikle iç katmanlarına konumlandırılırlar. kolaylık sağlamaktadır. 12 fiber optikli bir kablonun
Ancak çelik ve alüminyumun temas ederek birlikte içerdiği fiberlerin renk kodları Tablo 1’ de
kullanılması korozyona sebep olmaktadır. Galvanik gösterilmektedir.
korozyon iki farklı elektrik potansiyeline sahip metalin
temas ederken ya da iletken bir ortamda elektriksel
olarak bağlantı halindeyken ortaya çıkan korozyon
tipidir. Galvanik korozyonu etkileyen faktörlerden en
önemlileri: birleşen metallerin arasındaki elektrik
potansiyel farklı, yüzey alanları ve sistem geometrisidir.
[9]. Bu bağlamda, iletim hatlarında farklı doğa
olaylarına da maruz kalan çelik ve alüminyumun
korozyon süreci daha da hızlanmaktadır. Çeliğin
üzerinin alüminyum film tabakası ile kaplanmasıyla bu
etki ortadan kaldırılmış ve iletkenliğe de katkı
sağlanmış olur. OPGW iletkenlerinde kullanılan,
alüminyumun film kaplı çelik tel şekil 4’ te
görülmektedir.
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Tablo 1. 12 Fiberli Kablo İçin Renk Kodları.
Sıra No Fiber Tüp Rengi
Kırmızı
1
RAL 3000
Sarı
2
RAL 1021
Yeşil
3
RAL 1021
Mavi
4
RAL 4055
Menekşe
5
RAL 4005
Beyaz
6
RAL 9001

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fiber No
Kırmızı
Naturel
Sarı
Naturel
Yeşil
Naturel
Mavi
Naturel
Menekşe
Naturel
Beyaz
Naturel
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Şekil 5. Farklı Özelliklerde OPGW İletkenler.
Şekil 5’ te AA, ACS, SST birimleriyle, farklı renklerde ve
sayılarda fiber optik kablo barındıran OPGW’ ler yer
almaktadır. Şekilde görüldüğü üzere, iletkenlerin
kesitleri katman sayıları da farklılık göstermektedir.

3. OPGW İletken Tasarım Kriterleri
İletkenlerin tasarımlarında birçok etken bulunmaktadır.
Enerji nakil hatlarında kullanılan OPGW tasarımlarını
genel olarak iletkenin kopma yükü ( kar, rüzgâr ve buz
ile iletkenin birim ağırlığının yarattığı yüklerin toplamı)
ve kısa-devre akım tasıma kapasitesi belirler. Bu
değerlere bağlı olarak da iletkenin çapı, elektriksel
direnci ve iletkende kullanılacak malzemelerin tipleri,
müşteri isteklerine göre ve standartların öngördüğü
kurallara göre tayin edilirler[11]. Bu özellikleri ile
OPGW’ lerin mekaniksel şartlardaki dayanımı ve
yıldırım düşümlerinde karşı koyabileceği akım miktarları
belirlenmektedir. Şayet iletkenin kullanılacağı çevresel
şartlar, salınıma, buz ve rüzgâr yüklerine, sehim
gerilmelerine yüksek oranda maruz kalacak ise
alüminyum kaplı çelik teller daha fazla sayıda veya
daha büyük çaplarda tercih edilirler. Bununla birlikte,
yıldırım düşme olasılığı fazla olan bölgelerde ise, anlık
akım taşıma kapasitesinin fazla olması tercih edilmekte
bu yüzden de alüminyum alaşım tellerin sayılarında
veya
çaplarında
artışa
gidilmektedir.
OPGW
iletkenlerinden beklenen özellikler temelde, yüksek
mekanik dayanım, yüksek akım taşıma kapasitesi yani
iyi iletkenliktir. Ancak bu parametrelerden mekaniksel
dayanım özellikleri ACS tel miktarının, elektriksel
iletkenlik özelliği de AA tel miktarının artırılmasıyla
doğru orantılı olarak elde edilebildiği için, her iki ihtiyaca
cevap verecek en uygun değerlerde tasarım
yapılmalıdır.

Şekil 6. 96mm² OPGW-1.

Şekil 7. 96mm² OPGW-2.
Şekil 6’ da yer alan referans iletkenin akım taşıma
kapasitesi, Şekil 7’ de yer alan referans iletkenin ise
fiziksel mukavemetinin daha iyi sonuçlar vermesi
beklenmektedir. Bunun sebebi ise AA ve ACS
iletkenlerinin miktarlarındaki farklılıktır. Bu referans
tasarımlar kıyaslanırken;
Fiziksel mukavemet için
 İletken Ağırlığı
 Anma Çekme Dayanımı (RTS)
 Elastisite Modülü (E-Modulus)
İletkenlik için ise
 DC rezistans,
 Kısa süreli akım
 Akım taşıma kapasitesi parametreleri
Değerlendirilmiştir.
Anma çekme dayanımı (Rated Tensile Strength - RTS),
malzemenin
kopmadan
dayanabildiği
nominal
gerilmedir. Toplam uygulanan kuvvet ile belirlenir.
Elastisite modülü, elastik bir malzemenin sertlik
özelliğini ihtiva ederler. Teller, çubuklar ya da kolonlar
gibi nesnelerin gerildiği ya da sıkıştırıldığı zamandaki
elastiklik özelliklerini tanımlamak için kullanılırlar. Birim
alana düşen kuvvet miktarını ifade ederler. İletkenlik ve
rezistans birbirleriyle ters orantılı şekilde ilişkilidirler.
Malzemelerin, elektrik akımına gösterdikleri direnç
(rezistans) arttıkça, iletkenlikleri düşer. Akım taşıma
kapasitesi ise, iletkenin sağlıklı şekilde sürekli
taşıyabileceği akım miktarını ifade eder. İletkenlerde
rezistans düşük, akım taşıma kapasitesi de yüksek
olması istenen bir durumdur. Elde edilen test sonuçları,
bahsedilen parametreler çerçevesinde, 2 ayrı grupta
incelenmiş ve referans iki tasarıma ait mekaniksel test
sonuçları Şekil 8’ de, elektriksel test sonuçları da Şekil
9’
da
gösterilmiştir.
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Şekil 8. Mekaniksel Test Sonuçları

Şekil 9. Elektriksel Test Sonuçları

ve maksimum elektriksel iletkenliktir. İletkenin
kullanılacağı coğrafyalarda maruz kalacakları
fiziksel şartlar için mukavemet, yıldırım düşme
risklerinde de akım taşıma kapasitesi temel alınarak
en uygun şekilde iletkenler tasarımlanmaktadır.

4. Sonuçlar
Çalışmada fiber optik topraklama iletkenlerinden,
kullanım amaçlarından ve ana bölümlerinden
bahsedilmiştir. OPGW iletkenlerinden beklenen
mekaniksel ve elektriksel özellikler çerçevesinde
yapılan iki farklı tasarım ele alınmıştır. Bu
tasarımların kesit alanları aynı seçilmiş ve
kıyaslanmışlardır.
İletkenlere ait tasarım ve test parametreleri
yorumlanmıştır. Şekil 8 ve Şekil 9’ da da
görülmektedir ki, ACS tel miktarının artışıyla
iletkenin mukavemeti ve ağırlığı artarken elektriksel
olarak direnci de yükselmektedir. Direnç değerinde
meydana gelen bu artış iletken performansında
istenmeyen bir durumdur. Buna karşın AA tellerin
daha fazla kullanımıyla akım taşıma kapasitesi
artırılmış, elektriksel direnç değeri ve ağırlığı aşağı
çekilmiş ancak fiziksel dayanım değerinin de
düştüğü görülmüştür. Mukavemet değerinin de
düşmesi yine istenmeyen bir durumdur. İletkenlerde
istenen nominal durum, maksimum fiziksel dayanım
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Abstract
In this study, results on engine performance and
exhaust emission parameters of waste cooking oil
biodiesel and that of safflower oil biodiesel were
compared as experimental. Tests were conducted in a
direct injected diesel engine which is single cylinder
under four different engine loads. As results, it was
proved that waste cooking biodiesel has better
performance and emission characteristics according to
safflower oil biodiesel owing to its higher oxygen
content.
Keywords: Waste cooking oil, Safflower oil, Biodiesel,
Diesel engine

1. Introduction
Diesel engines are commonly used in cargo carrier
vehicles and larger engineering vehicles particularly
due to economic fuel consumption and high efficiency
[1]. But, they cause high sera gases such as nitrous
oxide and particulate matters. Therefore, researchers
have focused alternative fuel quests and modifications
on engine in order to decrease of diesel engine
emissions. Many researchers presented that biodiesel
is the most suitable alternative fuel for diesel engines.
Compared to fossil diesel fuel, biodiesel has several
superior combustion characteristics.
The fuel
characteristics of bio-diesel are approximately the same
as those of fossil diesel fuel and thus may be directly
used as a fuel for diesel engines without any
modification of the design or equipment. In addition,
these are bio-degradable, can be mixed with diesel in
any ratio and are free from Sulphur [2]. Although
biodiesel has many advantages over diesel fuel, there
are several problems that need to be addressed such
as its lower calorific value, higher flash point, higher
viscosity, poor cold flow properties, poor oxidative
stability and sometimes its comparatively higher
emission of nitrogen oxides [2, 3].
Biodiesel can product from all vegetable oils and animal
fats. Transesterification is the most widely used method
in biodiesel production [4-6]. Fuel characteristics of
produced biodiesel are depended on physical and
chemical properties of oils used in biodiesel production.
Therefore, each biodiesel produced from different
feedstock effects engine performance and emission
characteristics as diverse.
Safflower is an oilseed plant that can be grown in
alternative fields and may be a potential source of raw
materials for the biodiesel sector. Safflower need much
less water according to oilseed plants such as soy,
rapeseed, sunflower, even in barren conditions can

grow. Besides, it can produce easily to suitable for
ASTM and EN standards owing to its physical and
chemical properties [7-9].
Wastes are one of the most important factors causing
environmental pollution. In the researches, it is found
that 25% of the water pollution is composed of used
waste vegetable and animal oils. Waste recovery and
recycling is an important research topic in the world.
Many local governments around the world serve for the
collection of waste cooking oils and inform the citizen.
Disposal times of waste cooking oils are very high and
pollute the environment to a great extent. For this
reason, efforts to make waste cooking oils available as
engine fuel have gained priority. It has been stated by
many researchers that biodiesel produced from waste
food oil may be an alternative fuel to diesel fuel [10-13].
This study aimed that compare of effects on engine
performance and exhaust emission characteristics of
biodiesel produced from waste cooking oil with that of
safflower biodiesel which has financial value. Thus, use
of waste oils was goaled in place of oils of commercial
value as biodiesel feedstock.

2. Materials and Methods
In the tests, a direct injection diesel engine, whose
technical characteristics are given in Table 1, was
used. The engine’s injection pressure, injection
advance, valve times were set according to values
obtained from manufacturer.
Table 1. The features of test engine
Engine Brand
Engine type
Cylinder number
Cylinder volume (cm3)
Diameter × stroke (mm)
Compression rate
Maximum engine torque (Nm)
Injector pressure (bar)

Antor 3LD510
4-stroke,
direct injection
Single
510
85x90
17.5 / 1
36@1400 rpm
190

Biodiesels used in tests was produced from safflower
seed oil and waste cooking oil with conventional
transesterification method. Test fuels were called SOB
(safflower oil biodiesel) and WOB (waste cooking
biodiesel). Table 2 shown some important fuel
properties of test fuels.
Tests were conducted under four different engine load
values as 25%, 50%, 75% and 100% (full load) at
constant 1400 rpm engine speed which obtained of
maximum engine torque value.
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Table 2. The properties of biodiesels
SOB
885.6

WOB
886.1

4.353

4.655

39.562
51.17
-13
10.2

38.124
50.77
-11.5
12.1

1,2

SOB
WOB

1,0

CO emission (%)

Fuels / Properties
Density (kg/m3, at 15oC)
Viscosity
(mm2/s, at 40 oC)
LHV (MJ/kg)
Cetane index
CFPP (oC)
Oxygen content (%)

as shown in Figure 3 due to decrease of air amount
entered in cylinder.

3. Results
Figure 1 shows brake specific fuel consumption (bsfc)
curves of test fuels. WOB has lower bsfc values (by
4.45%) compared to SOB, although its calorific values
are lower than that of SOB. Because, its higher oxygen
content caused an improve for combustion efficiency.

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
25

50

75

100

Engine Load (%)

Figure 3. CO emission values of test fuels
SOB
WOB

550

Changes of HC emission have been shown in Figure 4.
HC emission is depending on combustion temperature.
HC emission values of WOB were lower by 7.3% than
SOB due to its higher oxygen content. Besides, WOB
has lower smoke opacity values (by 41.7%) according
to SOB due to same reason as seen Figure 5.

bsfc (gr/kWh)

500

450

130

400

SOB
WOB
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Engine Load (%)

Figure 1. bsfc values of test fuels
The brake thermal efficiency (bsfc) values of test fuels
were given in Figure 2. Decreasing in fuel amount
consumed for specific power production as well as
increased combustion efficiency caused a slightly rise
(by 4.66%) for bte values of WOB according to SOB.

HC emission (ppm)
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Figure 4. HC emission values of test fuels
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Smoke Opacity (1/m)
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Figure 2. bte values of test fuels
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The most important reason for the formation of CO
Engine Load (%)
emissions is the deficiency of oxygen amount during
Figure 5. Smoke opacity values of test fuels
combustion in cylinder. Therefore, CO emissions for
WOB decreased up to 21.7% owing to approximately High oxygen content of WOB according to SOB caused
12.1% oxygen in WOB compared to SOB. CO emission
higher temperature of end of burn. Thus, more N atoms
values increased depending on increase of engine load
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NOx emission (ppm)

reacted with O atoms. Therefore, NOx emission values [7] Ilkılıç, C., Aydın, S., Behcet, R., Aydin, H., Biodiesel
from safflower oil and its application in a diesel engine,
of WOB were higher by 28.4% than that of SOB.
Fuel processing technology, 92 (3), 356-362, 2011.
850
[8] Işik, M.Z., Aydin, H., Investigation on the effects of
gasoline reactivity controlled compression ignition
SOB
800
application in a diesel generator in high loads using
WOB
safflower biodiesel blends, Renewable energy, 133,
750
177-189, 2019.
[9] Singh, D., Sharma, D., Soni, S., Sharma, S.,
700
Kumari, D., Chemical compositions, properties, and
standards for different generation biodiesels: A review,
650
Fuel, 253, 60-71, 2019.
[10] Ahmad, S., Kothari, R., Pathak, V.V., Pandey,
600
M.K., Fuel Quality Index: A Novel Experimental
Evaluation Tool for Biodiesel Prepared from Waste
550
Cooking Oil, Waste and Biomass Valorization, 1-11,
2018.
500
[11] Borugadda, V.B., Paul, A.K., Chaudhari, A.J.,
25
50
75
100
Kulkarni, V., Sahoo, N., Goud, V.V., Influence of Waste
Engine Load (%)
Cooking Oil Methyl Ester Biodiesel Blends on the
Figure 6. NOx emission values of test fuels
Performance and Emissions of a Diesel Engine, Waste
and biomass valorization, 9 (2), 283-292, 2018.
4. Conclusion
[12] Prabu, S.S., Asokan, M., Roy, R., Francis, S.,
Sreelekh, M., Performance, combustion and emission
The test results obtained with using of both biodiesels
characteristics of diesel engine fuelled with waste
are as follows.
cooking oil bio-diesel/diesel blends with additives,
 Although WOB has lower calorific value, its engine Energy, 122, 638-648, 2017.
performance parameters were better according to
[13] Shanab, S.M., Hanafy, E.A., Shalaby, E.A., Water
SOB owing to its higher combustion efficiency.
hyacinth as non-edible source for biofuel production,
 Higher oxygen content of WOB according to that of Waste and Biomass Valorization, 9 (2), 255-264, 2018.
SOB caused better exhaust emission values
excluding NOx emission. The more oxygen content
of WOB increased NOx emission as well as high
combustion temperature.
Finally, it can say that waste cooking oil can choose
with more priority as biodiesel feedstock.
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SYSTEM DESIGN AND MECHANICAL PROPERTIES FOR RECOVERY OF
WASTE POWDER SOAP USED IN WIRE DRAWING PROCESS
TEL ÇEKME PROSESİNDE KULLANILMIŞ ATIK TOZ SABUNUN GERİ KAZANIMI
İÇİN SİSTEM TASARIMI VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Çekme kuvveti ile birlikte çelik malzemenin hadde
koniği ile temasında oluşan basma kuvvetinin de
Bu çalışmada tel çekme proseslerinde kullanılan atık yardımıyla şekil değişimi sağlanır [3]. Şekil 1 ‘de tel
toz sabunun geri kazanımı için sistem tasarlanmıştır. çekme prensibi verilmiştir.
TS EN 10270-1’ye göre yapılan çekme mukavemeti ve
burma adedi testleri ile desteklenmiştir. Geri kazanılmış
sabun ile çekilen tellerden elde edilen çekme
mukavemeti
sonuçları
sırasıyla
1620,19MPa,
1644,16MPa ve 1637,17MPa değerlerine ulaşıldığı
görülmüştür. Burma adedi sonuç değerleri ise 37 olarak
tespit edilmiştir. Tasarımdan elde edilen geri kazanılmış
sabun ile çekilen tellerin yüzeyinde herhangi bir
deformasyona yol açmadığı yapılan ışık mikroskobu
analizi ile belirlenmiştir.

Özet

Anahtar kelimeler: Tel
Yağlayıcı, Sistem Tasarımı

Çekme,

Geri

Kazanım,

Abstract
In this study, a system was designed for the recycling
of waste powder soap used in wire drawing processes.
It is supported with tensile strength and torsion tests
according to TS EN 10270-1. The tensile strength
results obtained from the wires drawn with recycled
soap were found to reach 1620,19MPa, 1644,16MPa
and 1637,17MPa respectively. The result values of
Burma were 37. It was determined by light microscopy
analysis that the wires obtained with the recovered
soap obtained from the design did not cause any
deformation on the surface.
Keywords: Wire
System Design

Drawing,

Recycling,

Şekil.1 Tel Çekme Prensibi [2]

Yöntem yüksek bir yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti
elde etmek için kullanılır. Elde edilen ürünün kesit
biçimi ve büyüklüğüne bağlı olarak bu yöntem çubuk,
tel ve boru çekme olarak sınıflandırılabilir [4].Tel çekme
yönteminde şekil değişimini sağlayan, metalin kalıpla
temas yüzeyinde ortaya çıkan dolaylı basma
gerilmeleridir. Çekme yöntemiyle genelde dairesel
kesitli veya eksenel simetrisi olan ürünler elde edilir.
Yöntem yüksek bir yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti
elde etmek için uygundur. Tel kesitleri genellikle
Lubricant, daireseldir. Şekil.2 ‘de tipik bir tel çekme makinesinin
görseli verilmiştir.

1. Giriş
Tel çekme işlemi, endüstriyel alanda en çok kullanılan
metal şekillendirme işlemlerinden biridir [1]. Tel çekme,
bir tel çubuğunun tek bir kalıp veya sürekli bir kalıp
serisi boyunca çekildiği, böylece çapının azalttığı metal
azaltma işlemidir [2]. Tel çekme prosesi kalın kesitli
malzemenin hadde adı verilen konik kalıplardan
geçirilerek kalıp çıkışına doğru uygulanan çekme
kuvveti ile plastik şekil değiştirmesi esasına dayanan
metal işleme yöntemidir [2]. Tel çekme prosesleri soğuk
tel çekme ve sıcak tel çekme olarak ikiye ayrılır. Soğuk
tel çekme işleminde genellikle kuru çekme yapılıp toz
şeklinde sabun içerisinden tel geçirilir ve böylece
yağlanmış olur. Bu prosesin gerçekleştirilmesi için
herhangi bir sıcaklığa ihtiyaç yoktur. Bu açıdan soğuk
şekillendirme prosesi olarak değerlendirilmektedir.
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Kullanılan dolu hadde kutusuna girer ve yüzeyi sabunla kaplanır.

2. Tel Çekme Prosesinde
Sabunlar ve Görevleri

Sabun kaplı tel hadde kutusu içindeki haddeye giriş

Bir tel çekme makinesinde çekilecek tel çapına uygun
sayıda birden fazla blok (balerin) bulunur. Tel, içi sabun

yapar ve hadde çıkışından uygulanan çekme kuvveti ile
çekilerek çapı inceltilir. İncelen tel uzar ve hadde
çıkışından sonraki bloğa sarılarak çekilmiş olur [5,6].

Şekil 3. Tel Çekme Prosesi Şematik Gösterimi [7]
Çekme işleminde matris ile malzeme arasında çok
büyük sürtünme gerilmeleri oluşmakta bu da işlemi
güçleştirmektedir. Tel çekme işleminin yüksek yüzey
kalitesi ve boyut hassasiyeti ile gerçekleştirilebilmesi
için dikkat edilmesi gereken parametreler;


Ham maddenin cinsi,



Yüzeyin çekime hazırlanması



Tel çekme hızı,



Redüksiyon oranları,



Sıcaklık faktörü,



Mukavemet faktörü,



Hadde seçimi



Sabun seçimidir.

Şekil.4 Telin Haddeden Geçiş Esnası
Tel Çekme Prosesinde Kullanılan Sabunlardan
Beklenenler Şunlardır: [10]

Tel çekme prosesinde yüzeyin çekime hazırlanması
için kimyasal ve mekanik yolla temizlemenin yanı



İyi bir yağlayıcı film oluşturarak sürtünmeyi
azaltmalı
ve
şekillendirmeyi
kolaylaştırmalıdır.



Tel
yüzeyinde
çizikler
oluşmasını
önleyerek, parlak bir yüzey oluşumuna
yardımcı olmalıdır.



Sürtünmeyi azaltarak kalıbın aşınmasını
önlemelidirler.

sıra çekim işleminde oluşan sürtünmelerin elimine
edilebilmesi

için

toz

yağlayıcılar

(sabunlar)

kullanılmaktadır [8]. Kalsiyum (Ca) bazlı ve Sodyum
(Na) bazlı sabunlar ayrı ayrı veya birbirleriyle
kombinasyonlu

olarak

kullanılabilir.

Genellikle

redüksiyonun büyük olduğu ilk 2-3 blokta tane
yapısı

daha

büyük

olan

Ca

bazlı

sabunlar

Tel çekme işlemlerinde yağlayıcı olarak kullanılan
toz sabun, haddeleme esnasında atık hale
gelmektedir. Sabunun tel çekme esnasında bozulup
bozulmadığını anlamak adına TGA Analizi
yapılmıştır. Şekil 5’de TGA Analiz sonucu verilmiştir.

kullanılırken diğer bloklarda Na bazlı sabunlar
kullanılır [9].

275

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil.5 TGA Analizi Sonucu
Yapılan TGA analizleri sonucunda sabunun
kimyasal yapısının yaklaşık 480 °C' ye kadar
bozulmadığı, sadece metal parçacıkları yüzünden
kirlendiği tespit edilmiştir. Bu yüzden atık toz
sabunun geri kazanılabileceği ön görülmüştür. Atık
sabunun geri kazanılıp sisteme tekrar verilebilmesi
için bir sistem tasarımı gerekmektedir.

3. Atık Toz Sabunun Geri Kazanımı İçin
Sistem Tasarımı
Şekil 6’da atık toz sabunun geri kazanımı için
Solidworks
programında
tasarlanan
sistem
görülmektedir.

Şekil.6 Atık Toz Sabunun Geri Kazanımı için Sistem Tasarımı
Tasarım 3 ana bölümden oluşmaktadır.

sisteme verilmektedir. Besleme haznesi iki tarafında
bulunan titreşim motoru ile atık toz sabunun belirli tek
bir meshe indirilmesi için merdane sistemine iletilir ve
birbirlerine ters yönde çalışan iki farklı merdane
arasından geçirilerek atıkların benzer boyuta gelmesi
sağlanır.

Şekil 6.a. Yükleme Bölümü
1. Bölümde; atık toz sabun besleme haznesi, 2 titreşim
motoru
ve
öğütme
(merdane)
sisteminden
oluşmaktadır. Tel çekme prosesinden çıkan farklı
boyutlara sahip atık toz sabun besleme haznesinden
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2.Bölümde; 4 farklı mesh boyutlarına sahip eleme
sisteminden ve toz toplama haznesinden oluşmaktadır.
Benzer boyuta indirgenmiş atıklar 3 farklı elek
sistemine sahip titreşim motorunun bağlandığı şase ile
sallanarak eleme işlemi tamamlanır. Eleme işleme
sonucunda 4 farklı mesh toz boyutuna sahip 4 farklı
atık karışımı elde edilmiş olur. Elde edilen atık toz

sistemi, titreşim motoru, yaylı şase ve en küçük mesh
sabunun çıkış noktaları farklıdır. Ayrıca kullanılan elek
sistemleri takılıp çıkarılabilir şeklinde ayarlanmıştır.
İstenmeyen mesh boyutundaki atık toz sabunda ilgili
elek kullanılmayacaktır.
3.Bölümde; Manyetik tahrik tamburuna sahip konveyör
bant sistemi, geri kazanılmış toz sabun toplama
haznesi ve metal parçacıkları toplama haznesinden
oluşmaktadır. Elek sisteminden elde edilen atık toz
sabun tahrik tarafı manyetik tamburlu konveyör bant
sayesinde ayrılmaktadır.
Manyetik ayrıştırma sonucunda elde edilen toz sabun
1.hazneye birikmektedir. Manyetik ayrım sonucu metal
parçacıkları ise 2.hazneye birikmektedir.
Elek sisteminden elde edilen atık toz sabun tahrik tarafı
manyetik
tamburlu
konveyör
bant
sayesinde
ayrılmaktadır. Manyetik ayrıştırma sonucunda elde
edilen toz sabun 1.hazneye birikmektedir. Manyetik
ayrım sonucu metal parçacıkları ise 2.hazneye
birikmektedir.

Şekil 6.c. Manyetik Tamburlu Geri Kazanım Bölümü

4 TS EN 10270-1’ye Göre Uygulanan
Testler
Tasarlanan sistemden geri kazanılmış sabun ve orijinal
sabun

arasında

herhangi

bir

farklılığının

olup

olmadığını anlamak için TS EN 10270-1 standardına
göre çekme mukavemeti ve burma adedi testleri
yapılarak karşılaştırılmıştır.

Tablo1

ve

Tablo2’ye

numunelerinden

elde

göre
edilmiş

3

adet

çekme

aynı

tel

mukavemeti

değerleri gözükmektedir.
3 adet aynı numune seçilmesinin nedeni sonuçlardaki
hassasiyeti artırmak istenmesidir.

Tablo 1. Orijinal Sabun İle Elde Edilen Çekme Mukavemeti Testi Sonuçları
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Çekme

Orijinal
Numune No

Mukavemeti
(MPa)

Burma Adedi

Orijinal

(n)

Numuneye No

Numune-3

Numune-1

1689,38

37

Numune-2

1673,68

37

Ortalama
Değerler

Çekme
Mukavemeti
(MPa)

Burma
Adedi (n)

1661,32

37

1674,86

37

Tablo1’deki değerler orijinal sabunlara ait değerlerdir. Tablo2’de ise geri kazanılmış sabunlara ait test sonuçları
görülmektedir.

Tablo 2. Geri Kazanılmış Sabun İle Elde Edilen Çekme Mukavemeti Testi Sonuçları

Geri

Çekme

Burma Adedi

Geri

Çekme

Burma Adedi

Kazanılmış

Mukavemeti

(n)

Kazanılmış

Mukavemeti

(n)

Numune No

(MPa)

Numune No

(MPa)

Numune-1

1620,19

36

Numune-3

1637,17

36

Numune-2

1644,16

36

1633,85

36

Ortalama
Değerler

kazanılmış sabun ile çekilen telden alınan ışık
mikroskobu görüntüleri Şekil.8 ve Şekil.9 da
verilmiştir.

Ayrıca tel yüzeyindeki deformasyonu görebilmek
için orijinal sabun ile çekilen telden alınan ışık
mikroskobu ve sistemden elde edilen geri
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Şekil 8. Orijinal Sabun İle Çekilen Telin Işık
Mikroskobu Görüntüsü

Şekil 9. Geri Kazanılmış Sabun İle Çekilen Telin Işık
Mikroskobu Görüntüsü

5.Sonuçlar

6.Teşekkür

Tasarlanan sisteme göre tel çekme proseslerin de
kullanılan atık toz sabunun içerisindeki manyetik
metal parçacıklarından arındırılıp geri kazanılması
sonucunda orijinal sabunlara göre herhangi bir
mekanik ya da tel yüzeyinde bir deformasyon olup
olmadığı
ise
yapılan
testler
sonucunda
belirlenmiştir. Buna göre Tablo.1 ve Tablo.2 de
verilen çekme mukavemeti ve burma adetleri
gerçekleştirilip olup elde edilen sonuçlar;

Çalışmamızda bize destek olan Hasçelik Kablo San.
Tic. A. Ş. ’ye teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmamız
TÜBİTAK tarafından “TEYDEB-1501 Sanayi Ar-Ge
Projesi” olarak ve “Tel Çekme Prosesinde Kullanılan
Toz Sabunun Geri Kazanımı İçin Sistem Tasarımı
ve Prototip İmalatı” adıyla 3190313 notlu proje
numarası ile maddi olarak desteklenmektedir.

TS
EN
10270-1’ye
göre
çekme
mukavemeti değerleri 2.20mm çapı için
1490<x<1710 olması gerekirken orijinal
sabun ile elde edilen çekme mukavemeti
testi sonuçları Numune-1, Numune 2 ve
Numune 3 de ise sırasıyla 1620,19MPa,
1644,16MPa ve 1637,17MPa değerlerine
ulaşıldığı görülmüştür. Geri kazanılmış
sabun ile elde edilen çekme mukavemeti
testi sonuçları ise Numune1, Numune2 ve
Numune3 de sırasıyla 1620,19MPa,
1644,16MPa ve 1637,17MPa değerlerine
ulaşıldığı görülmüştür [11].
TS EN 10270-1’ye göre burma adedi
değeri minimum 22 olması gerekirken
orijinal sabun ile elde edilen burma adedi
sonucu 36, geri kazanılmış sabun ile elde
edilen burma adedi sonucu ise 37 dir [11].
Şekil.8 ve Şekil.9 da orijinal sabun ve geri
kazanılmış
sabun
ile
çekilen
tel
numunelerinden 5x büyütme merceği ile
alınan
ışık
mikroskobu
görüntüleri
verilmiştir. Şekil 9 da görüldüğü üzere geri
kazanılmış sabun ile çekilen tel yüzeyinde
herhangi bir deformasyonun olmadığı
tespit edilmiştir.

[1] E.M. Rubio, A.M. Camacho, L. Sevilla and M.A.
Sebastián. Calculation of the forward tension in
drawing processes, Journal of Materials Processing
Technology, 2005.
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tellerin, orijinal sabun ile çekilen tellerden elde
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ayrıca standartlara uygunluğu tespit edilmiştir.

[10] Kemahlı, H., 1994. Plastik Biçimlendirmede
Kullanılan Yağlayıcılar ve Karakteristikleri. Yıldız
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EFFECT OF EXTRUDER STUDIES ON COMBUSTION IN THE
PRODUCTION OF HALOGEN-FREE, FLAME RETARDANT POLYMER
MATRIX COMPOSITE PRODUCTION
HALOJEN İÇERMEYEN, ALEV GECİKTİRİCİ POLİMER MATRİSLİ
KOMPOZİT ÜRETİMİNDE EKSTRÜDER ÇALIŞMALARININ YANMA
ÜZERİNE ETKİSİ
Sümeyya YILDIRIMa, Bilal DEMİRELb
a Hasçelik Kablo San. Ve Tic. A.Ş. Kayseri, Türkiye, E-posta: syildirim@hascelik.com.tr
b Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü,
E-posta:bilaldemirel@erciyes.edu.tr

Özet

As a result of the study, it was observed that the
materials were distributed homogeneously according to
Isı ve alevden korunma gerektiren her türlü alanda güç XRF results. It was reached that the LOI result from 32
tutuşur dolgu maddeleri kullanmak veya çeşitli güç in one shot was 30 in the second shot.
tutuşurluk işlemleri yapma gerekliliği son dönemlerde
büyük
önem
kazanmaya
başlamıştır.
Kablo Keywords: Flame retardant, composite, LOI, Extruder
izolasyonunda gün geçtikçe önem kazanan alev
gecikirici
malzemeler
Yapı
Malzemeleri
1. Giriş
Yönetmeliği(CPR) tarafından zorunlu hale getirilmiştir.
HFFR(Halogen free flame reterdant) malzemesi olarak
en yaygın kullanılan ana bileşenlerden biri Alüminyum Alev geciktiricilerin alev geciktirme özelliğine sahip
tri hidroksit (Al2O3 3H2O (ATH))’ tır. Bununla birlikte olması ve katkı malzemelerin ana malzeme üzerinde
kullanılan malzemeler ise bağlayıcılar, antioksidantlar işlenme özelliklerine zarar vermemesi gerekmektedir.
oranlarda
ilave
edilen
alev
geciktirici
,yağlayıcı ve polimer dolgulardır. Bu çalışmada Belli
numuneleri kompozit malzeme haline getirmek için malzemelerinin ana malzemenin seyreltilmesi ve
kullanılan çift vidalı ekstrüder de hazırlanan reçetelerin yanmasına devam etmesi için gerekli olan oksijen
tek ve çift çekim yapılmasının yanmazlık üzerine etkisi miktarını azaltmaktadır. Etkin bir alev geciktiricinin
incelenmiştir. Polimer matris olarak Lineer Düşük tutuşma hızının yavaş olması gerekmektedir. Yanma
Yoğunluklu Polietilen (LLDPE), alev geciktirici malzeme hızını azaltabilmeli ve düşük miktarda duman
yoğunluğuna sahip olması gerekmektedir. Ayrıca
olarak ATH kullanılmıştır.
duman zehirli olmamalıdır. [1]
Çalışma sonucunda tek ve çift çekimde XRF
sonuçlarına malzemelerin göre homojen dağıldığı Diler Katırcıoğlu tarafından yapılan çalışmada mineral
gözlemlenmiştir. Tek çekimde gelen 32 gelen Limit esaslı alev geciktiriciler ve etkileri üzerine vurgu
Oksijen İndeksi(LOI) sonucunun ikinci çekimde 30 yapılmıştır. [2] Alev geciktirmede inorganik mineraller
önemli rol oynamaktadır [3]
olduğu sunucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Alev geciktirici, kompozit, LOI, Erkin Erdoğan ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada farklı alev geciktirici malzemeler kullanarak
Ekstrüder
hazırladıkları kompozit malzemelerin mekanik özellikleri
üzerine etkilerini incelemişlerdir. Üretilen kompozitlere
Abstract
çekme, yırtılma, sertlik ve Izod darbe deneyleri
uygulamışlardır. Deneylerin sonuçlarında ATH ilavesi
The necessity of using flame retardant fillers or
ile çekme ve yırtılma dayanımında düşüş olurken MDH
performing various flame retardation processes in all
ilavesi ile sertlik ve Izod darbe testlerinde olumsuzluğun
areas requiring heat and flame protection has recently
oluşmadığı gözlemlenmiştir [4].
gained importance. Aluminum tri hydroxide (Al2O3
3H2O (ATH)) is one of the most well-known
LOI değeri, bir materyalin havada yanmaya devam
components of HFFR (Halogen free flame reterdant),
etmesi için gereksinim duyduğu % oksijen miktarı
which is becoming more and more important in cable
anlamına gelmektedir [1]. Yapılan bir çalışmada
insulation. However, the materials are used binders,
malzemenin alev geciktirici olarak sınıflandırılması için
antioxidants, lubricants and polymer fillers. In this
LOI
değerinin
%28
olarak
sınırlandırıldığı
study, the effect of single and double drafting of the
belirlenmiştir[5].
recipes prepared on twin screw extruder used to
convert the samples into composite materials was
Nihat A Isitman ve Cevdet Kaynak tarafından yapılan
investigated. Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
çalışmada düşük yoğunluklu polietilen ve dolgu
was used as polymer matrix and ATH was used as
maddesi olarak ATH ve doğal hidrat kalsiyum borat
flame retardant material.
ilavesinin alev geciktirici mekanizma üzerine etkileri
incelenmiştir. Yaptıkları çalışmalarda LOI ve UL94
yanma testleri uygulamışlardır. ATH ilavesi ile LOI
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değerinin % 1-4 oranında geliştiği sonucuna varılmıştır reçetelerde kullanılan malzemeler ve oranları sabit
[6].
tutulmuştur. Her iki çalışma için reçete oranları 500’er
gr üzerinden hesaplanıp hazırlanmıştır. Malzemelerin
Melih Can Yılmaz ve arkadaşlarının yaptıkları ekstrüder çekimleri sırasında kayıplar olması sebebiyle
çalışmada %40 polimer bileşen(PE/EVA) ve alev 400-450 gr arası granül elde edilmiştir.
geciktirici olarak %60 ATH kullanmışlardır. EVA ve PE
oranlarına göre kompozit malzemenin viskozitelerini
incelemişlerdir. Ayrıca EVA katkı oranına göre LOI
değerinin değişimi çalışılmıştır. Kompozit içeriğinin %26
EVA olması ile LOI değeri 30, EVA nın %65’ e
çıkartılması ile LOI değerinin 32-34 olarak elde
edilmiştir. Polimer oranının değiştirilmesi ile mekanik ve
yanma özelliklerinin değiştiği görülmüştür[7].
Vidya Gupta ve Devendra Jain çalışmalarda HFFR
bileşenlerine genel bir bakış yapmışlardır. Deneysel
tasarım metodu olan Design of Experiments (DOE)’ yi
kullanarak kablo sektöründe kullanılan HFFR
bileşenlerini optimize etmişlerdir. Çalışmalarında
yaptıkları katkılar ile mekanik özellikleri incelemişlerdir.
Bağlayıcı ve diğer katkı maddelerinin kopma
mukavemeti
ve
uzamaları
üzerine
etkilerine
bakmışlardır. Ayrıca çift vidalı ekstrüderin homojen
karışım için yeterli olmadığını belirlemişlerdir. [8]

Şekil 1. Hazırlanan karışımın
noktasından el ile beslenmesi

birinci

besleme

Resimde yapılan çalışmalarda birinci
noktasından el ile besleme görülmektedir.

besleme

Alev geciktirici olarak en çok bilinen malzemelerden
ATH 2000C üzerinde bozulmaktadır [9]. Bundan dolayı
0
0
Bu çalışmada üretilen alev geciktirici polimer matrisli çalışma sıcaklıkları 200 C’ ye yaklaşmadan 170-180 C
kompozit malzemenin ekstrüderde harman aşamasında civarında tutulmuştur. Çalışma sıcaklıkları Tablo 1’ deki
tek ve çift çekimin yanma özelliği üzerine laboratuvar gibidir.
çalışması yapılmıştır.
Tablo 1. Laboratuvar tipi ekstrüderin bölgesel çalışma
sıcaklıkları

2. Malzemeler ve Yöntem
HFFR kılıf malzemelerinin ekstrüder çekimlerinin LOI
sonuçları üzerinde etkisinin görülmesi amacı ile yapılan
çalışmalarda alev geciktirici malzeme olarak ATH,
polimer matris olarak EVA, üretim sürecinde ve nihai
üründe koruma sağlaması amaçlı antioxidant ve fenolik
antioxidant, üretim sırasında kaydırıcı etki vermesi için
Silicon Masterbatch ve bağlayıcı ajan olarak ise Silane
kullanılmıştır.

Boğa
z

Ekstrüzyon Sıcaklıkları (SET)
1.Bölg 2.Bölg 3.Bölg 4.Bölg
e
e
e
e

5.Bölg
e

40
170
175
175
175
170
Belirli oranlarda hazırlanan malzemeler ekstrüder
öncesi EVA 500C’de diğer malzemeler ise 800C’ de
nem giderme işlemine tabi tutulmuştur. El ile karıştırılan
tüm malzemeler ekstrüderin 1. Besleme noktasından
toz miktarının fazla olmasından dolayı yine el ile
beslenmiştir. Çift vidalı ekstrüder le harmanlanan Her iki çalışma sonucunda granül halinde elde edilen
malzemeler ekstrüder sonrası mekanik öğütücü ile kompozit malzemeler laboratuvar tipi enjeksiyon
granül haline getirilmiştir.
makinesinde LOI ve kaşıkçık (Dog-Bone) basımları
yapılmıştır.
Çalışmalarda ekstrüder çekimlerinin etkisinin görülmesi
için aynı reçete öncelikle birinci çalışma olan karıştırma Enjeksiyon makinesinde test numunelerinin basımı için
işleminde tek çekim işlemine tabi tutulmuştur. İkinci sıcaklıklar 170-1800C arasında tutulmuştur. Çalışma
çalışma olarak adlandırılan çalışmada ise granül halde sırasında birinci numune basım işlemi sonrasında ikinci
elde edilen kompozit malzeme ekstrüdere tekrardan çalışma numune basımına geçerken kompozit
beslenerek iki defa çekilmiştir.
malzemede kullanılan polimer matris olan EVA ile
temizleme işlemleri yapılmıştır. Böylelikle yapılan
Birinci ve ikinci çalışmalarda geçişler için kompozit çalışmaların enjeksiyon içerisinde karışmasının önüne
malzeme de kullanılan polimer matris olan EVA ile geçilmiştir.
temizlik işlemleri yapılarak ekstrüder içerisinde iki
çalışmanın birbirine karışmasının önüne geçilmiştir.
Birinci çalışmada bir defa çekim işlemine tabi tutulan
malzemeler, ikinci çalışmada granül halde elde
edildikten
sonra
ikinci
besleme
noktasından
beslenmiştir. Birinci ve ikinci çalışmada hazırlanan
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Şekil 4. Mekanik testler için basılmış kaşıkçık (Dogbone) numuneleri
Basımları yapılan numuneler çekme-kopma testleri ve
LOI için fazla kısımları kesilerek hazırlandı.

3. Analizler ve Testler
3.1.

XRF Analizi

Ekstrüder sonrası granül halde alde edilen
numunelerin birinci ve ikinci çekim sonrasında
homojen dağılıp dağılmadığının görülmesi amaçlı
XRF analizi yapılmıştır. Her iki çalışmadan 3’er gr
numune alınarak analizler yapılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre her iki çalışmada da malzemeler
homojen bir şekilde karışmıştır.
Tablo 2. Birinci çalışma XRF analiz sonuçları

Şekil 2. Laboratuvar tipi enjeksiyon makinesi
Şekil 2’ de görülen laboratuvar tipi enjeksiyon
makinesinde LOI ve Dog Bone numune basımları
gerçekleştirilmiştir.

Birinci Çalışma
Element

Ağırlık %

Standart Sapma

Al2O3

37,1

0,2

SiO2

1,3

0,02

Na2O

0,1

0,005

Tablo 3. İkinci çalışma XRF analiz sonuçları
İkinci Çalışma
Ağırlık %

Standart Sapma

Al2O3

37,9

0,2

SiO2

1,5

0,02

Na2O

0,1

0,005

Element

3.2.

Mekanik Testler

Birinci ve ikinci çalışmanın enjeksiyon da dog bone
basımlarından sonra numunelere çekme kopma
testleri uygulanmıştır. Her çalışma için toplamda 10
adet test yapılmıştır.

Şekil 3. Enjeksiyon makinesi LOI testi için numune
basımı
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Tablo 4. Birinci çalışma mekanik test sonuçları

4.

Yapılan çalışmada halojen içermeyen, alev geciktiricili,
polimer
matrisli
kompozit
malzeme
üretimi
gerçekleştirilmiştir. Üretim aşamasında harmanlama
işlemleri için laboratuvar tipi ekstrüzyon ve test
numunelerinin basımı için laboratuvar ölçekli enjeksiyon
makinesi kullanılmıştır. Ekstrüder de harmanlama
işlemlerinin tek ve çift çekim yapılarak yanma
mekanizması üzerine etkisi incelenmiştir. Birinci
çalışmada malzeme tek çekim işlemine tabi tutulurken,
ikinci çalışma da granül halinde elde edilen kompozit
malzeme tekrardan beslenerek ikinci defa çekilmiştir.
Yapılan çalışmalara dağılımın homojenliğinin analizi
için XRF, mekanik özellikler için çekme-kopma testi ve
yanma mekanizması için LOI deneyleri uygulanmıştır.
XRF sonuçlarına göre birinci ve ikinci çalışmalarda
malzemeler homojen bir şekilde dağılım göstermiştir.
Tek ve çift çekim işlemlerinin malzemenin homojenliği
üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Birinci Çalışma
Çekme Dayanımı (MPa)

Kopma Uzaması (%)

14,7

13,86

62,2

73,6

15,11

14,49

56,9

76,9

14,62

15

49,4

70,2

14,34

15,23

57,8

71,5

14,3

15,55

62,3

71

Ort.

14,720

Ort.

65,18

Tablo 5. Birinci çalışma mekanik test sonuçları
İkinci Çalışma
Çekme Dayanımı (MPa) Kopma Uzaması (%)
14,95

13,37

46,7

66,1

14,7

15,1

53,2

65,7

14,95

14,19

56

68,8

15,19

15,28

44,9

71,4

16,59

15,41

48,5

64

Ort.

14,973

Ort.

58,53

3.3.

LOI Testi

Sonuçlar ve Tartışma

Mekanik test olarak uygulanan çekme-kopma testleri
sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir. Sonuçlara
göre çekme dayanımında büyük bir değişim
gözlemlenmezken, kopma uzamasında %1-2 arasında
bir azalma görülmüştür.
Yanma mekanizmasının incelenmesi için yapılan LOI
sonuçlarına göre birinci çalışma sonucu gelen LOI
değeri 32 iken ikici çalışma olan çift çekim sonrası
gelen LOI değeri 30 olarak sonuçlanmıştır. İkinci kez
çekime maruz kalan malzemeler alev geciktirici
özelliğinde azalma görülmektedir.

Birinci ve ikinci çalışma sonucu enjeksiyon da
basılan LOI test numuneleri ile yapılmıştır. Her
çalışma için toplamda 4’er numuneye yanma işlemi
uygulanmıştır. Birinci çalışma LOI sonucu 32
gelirken, ikinci çalışmanın LOI sonucu 30 gelmiştir.

Çalışmalar sonucunda elde edilen HFFR malzemenin
yanma ve mekanik özellikleri için daha fazla çalışmalar
yapılıp tüm sonuçların birbiri üzerine etkisi incelenebilir.
Ayrıca kablo sektöründe kullanımı için elektriksel
özellikleri üzerine de çalışmalar yapılabilir.
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SYSTEM DESIGN FOR CLEANING SOAP RESIDUES
ON WIRE SURFACE
TEL YÜZEYINDE KALAN SABUN KALINTILARINI
TEMIZLEYICI SISTEM TASARIMI
Esra BENLİCE a, Ömür BOZKURT a Murat GÜREK a
a
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a

Özet

1376 MPa values for matt wire and bright wire were
reached and the cleaning system did not cause any
deformation in the wire.

Bu çalışmada tel çekme işleminden sonra tel
yüzeyinde kalan sabun kalıntılarının oluşturduğu
mat görünümün arındırılması için bir temizleme
sistemi tasarlanmıştır. İlk olarak tel yüzeyinde kalan
sabun kalıntılarının temizlenmesi gözle muayene
yapılarak karar verildikten sonra TS EN 61232’ye
göre yapılan mekanik ve elektrik testleriyle
desteklenmiştir. Çekme testlerinde mat tel ve parlak
tel için 1378 MPa ve 1376 MPa değerlerine
ulaşılarak temizleme sisteminin telde herhangi bir
deformasyona yol açmadığı belirlenmiştir.

Keywords: Wire Drawing, ACS, Lubricant, Cleaning
System

1. Giriş
Çekme işlemi, endüstriyel alanda ve özellikle
otomotiv ve elektrik sektörlerinde en çok kullanılan
metal şekillendirme işlemlerinden biridir. İşlem;
teller, çubuklar, kalıplar veya levhalar gibi parçaların
enine kesitini azaltmak veya değiştirmek için bir
çekme
kuvveti
vasıtasıyla
bir
kalıptan
geçirilmesinden oluşur [1]. Tel çekme, bir tel
çubuğunun tek bir kalıp veya sürekli bir kalıp serisi
boyunca çekildiği, böylece çapının azalttığı metal
azaltma işlemidir [2]. İşlem; konik bir kalıptan
çekerek bir telin kesit alanını değiştirerek ve
azaltarak, mükemmel bir yüzey kaplaması,
yakından kontrol edilen boyutları ve mukavemet ve
sertlik gibi geliştirilmiş mekanik özelliklere sahip
sabit bir kesite sahip uzun bir ürün yaratmaktan
oluşur [3]. Şekil 1’de tel çekme işleminin ve tel
çekme işleminin gerçekleştirildiği tel çekme
makinesinin görseli mevcuttur.

Anahtar kelimeler: Tel çekme, ACS, Yağlayıcı,
Temizleme Sistemi

Abstract
In this study, a cleaning system was designed to
purify the matt appearance formed by soap residues
left on the wire surface after wire drawing. The
cleaning of soap residues on the wire surface was
supported by mechanical and electrical tests
conducted according to TS EN 61232 after the
decision
was
made
by
visual inspection. In tensile tests, 1378 MPa and
.

Şekil 1: Tel Çekme İşlemi Ve Tel Çekme Makinesi [4]
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Bu işlem, aşağıdakilerle tanımlanan
parametrenin karmaşık bir etkileşimidir;

birçok

edilebileceği bilinmektedir. Sonuç olarak, geometri
ve ilk malzeme

1. Yağlama (sürtünme katsayısı, viskozite, yüzey
işleme)

özellikleri, yağlama koşulları, çekme açısı ve tüm bu
faktörlerin etkileşimi gibi çeşitli faktörler göz önünde
bulundurulmalıdır [1].

2. Tel özellikleri (verim gerilmesi, elastik modül,
gerilme hızı, gerilme sertleşmesi)

Tel çekme işleminde malzemenin özelliği seçilecek
yağlayıcının türünü belirleyen en önemli faktördür.
Tel çekme işleminde hangi tip yağlama maddesinin
kullanıldığına bağlı olarak iki farklı kategoriye ayrılır:
kuru çekme ve ıslak çekme. Kuru çekme normalde
daha büyük boyutlar için (çap 1 mm'den büyük) ve
ıslak çekme daha küçük boyutlar için kullanılır [8].

3. Kalıp geometrisi (redüksiyon açısı, yatak bölgesi
uzunluğu, redüksiyon alanı ve malzeme) [5].
Yukarıda belirtilen parametreler, tel çekme işlemi
sırasında malzeme deformasyonunu kontrol eder ve
sonuç olarak, çekilen telin kesiti boyunca gerilme
dağılımını kontrol eder. Doğru parametre kontrolü;
artan verimlilik, kalıp ömrü beklentisi ile kablo
kopması miktarı da bu işlem süresince azalmaya
devam edecektir. Parametre kontrolü ayrıca iyi
burulma direnci, gerilme direnci ve kopma direnci
gibi tel özelliklerini de tanımlar [6].
Bu tür imalat işlemlerinde geleneksel olarak
kullanılan malzemeler alüminyum, bakır alaşımları
ve çeliktir [7].

Kuru çekmede yağlayıcı olarak gres veya sabun
tozu, ıslak çekmede ise yağlayıcı sıvı kullanılır [9].
Sabunların görevleri haddeyle tel arasında ara
katman
oluşturarak
sürtünmeyi
minimuma
indirgemektir. Tel, hadde kutusundaki toz halindeki
yağlayıcılardan geçerken göreceli olarak ufak bir
miktar sabun, yüzeye nüfuz etmekte ve matrise tel
aracılığıyla taşınmaktadır. Tel çekme işlemi
sırasında meydana gelen ısı ve basıncın etkisiyle
sabun, telin dış yüzeyine sıvanarak ince plastik bir
film oluşturmaktadır. Bu tabaka, metalin metale
temas etmesini engellediği gibi sürtünmeyi azaltarak
telin çekilmesini de kolaylaştırmaktadır [10]. Şekil
2’de tel çekme işleminde haddenin(matrisin)
yağlayıcı sabun ile teması görülmektedir.

2.Tel Çekme İşlemi ve Kullanılan Yağlar
Arasındaki İlişki
Metal şekillendirmede iyi sonuçların ancak malzeme
özellikleri hakkında derin bir bilgi ile elde

Sekil 2.Telin Haddeden Geçişi Esnasında İki Yüzey Arasındaki İlişki [10]
olmalıdırlar[10]. Bu nedenle tel çekme işleminde
yağlama olayı ve yağlayıcı seçimi oldukça önemlidir.

Kuru çekme yöntemi, tel ile kalıp arasındaki en
düşük sürtünme katsayısını sağlar ve işlemin
amaçlandığı şekilde çalışıyorsa, 0.01 ve 0.07
arasındaki sürtünme katsayısı iyi olarak kabul
edilebilir.
Islak çekme için, sürtünme katsayısı
normalde 0,08 ile 0,15 arasındadır [8]. Yağlama
işlemi arızalanırsa, tel ve kalıp arasında metal
teması olabilir ve bu da yüksek sürtünme ve işlem
arızasına neden olabilir. Kuru çekimde, kullanılan
yağlayıcı kalsiyum veya sodyum bazlı bir
sabundur[11].Sabunlar tel çekme sırasında hadde
içerisinde meydana gelen yüksek basınca, sıcaklığa
ve kayma gerilimine dayanabilecek özellikte

3.ACS Tellerde Matlık Giderici Sistem
Tasarımı
Bu çalışmada merkezi çelik tüpten oluşan yüksek
iletkenliğe sahip alüminyum tellerle kaplanmış ve
ACS(Aluminium Clad Steel) tel olarak bilinen,
tellerin yüzeyinde sabunların kalıntı olarak
kalmasıyla oluşan mat görünümün nedeni
araştırılmış ve bu fazla yağlayıcı sabunun tel
yüzeyinden temizlenmesi için temizleme ünitesi
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tasarlanarak

parlak

tel

üretimi

amaçlanmıştır.

Şekil 3’de ACS telin kesit görünümü verilmiştir.

Şekil 3. ACS Telin Kesit Görünümü

Çalışmamız Hasçelik Kablo San. Tic. A.Ş.
tesislerinde gerçekleştirilmiş olup Şekil 1’de
gösterilen tel çekme hattının çıkışına entegre

edilmiş ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’de ACS
parlak tel üretim ünitesi görülmektedir.

Şekil 4.ACS Parlak Tel Üretim Hattı

bölmeli tank sisteminden bir devir daim pompası
yardımıyla tel çekme işleminin bulunduğu yere
basılmasıyla parlak tel elde edilir. Şekil 5’de Tel
yüzeyinin temizleme ünitesinin detayı mevcuttur.

Parlak tel üretiminde kullanılan sistem Şekil 5’de
görüldüğü gibi iki kademeli hadde işleminden ve
parlak tel üretimi için özel geliştirilmiş solüsyon
sisteminden oluşmaktadır. Solüsyon sıvısını 3
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Şekil 7’de ise ACS telin temizleme ünitesine
girdikten sonraki parlak hali mevcuttur.

Şekil 5. Tel Yüzeyini Temizleme Ünitesi
4.TS EN 61232’ye Göre Uygulanan
Testler

Şekil 7. Yüzeyi Temizlenmiş ACS Tel

Parlak tel üretim ünitesinde elde edilen parlak
tellerin mevcutta üretilen tellerle herhangi bir
farkının olup olmadığı öncelikle gözle muayene
sonucunda belirlenmiştir.

Gözle muayenenin ardından mat ve parlak tellerin
mekanik ve elektrikse anlamda bir farklılığının olup
olmadığını anlamak için TS EN 61232 standardına
göre çekme, uzama, burulma ve özdirenç testlerine
tabii tutulmuştur.

Şekil 6’da ACS mat telin temizleme ünitesine
girmeden önceki görünümü mevcuttur.

TS EN 61232’ye göre yapılan çekme, uzama ve
burulma değeri olmak üzere üç farklı mekanik test
uygulanmıştır. Bu mekanik testlerin yapılması için
3,2 mm çapında ACS teller numune olarak
alınmıştır. Ayrıca testlerin yapılabilmesi için ön
yükleme 162 MPa, test hızı 350 mm/dk ve burulma
hızı 60 d/dk’yi geçmeyecek şekilde belirlenmiştir.
Çekme testinin yapımı için ZWICK marka ölçme
aralığı 10 kN olan bir çekme cihazı kullanılmıştır.
Bu testin yapılması için iki farklı 3,2mm çapında
numune alınmıştır. Bunlardan Numune-1 olarak
alınan ACS mat görünümlü tel ve Numune-2 ise
temizleme solüsyonuna maruz kalmış ACS parlak
görünümlü teli ifade etmektedir.
Başlangıç parametrelerine göre yapılan testlerin
sonuç ve grafikleri birleştirilmiş olarak Şekil 6’da
ACS tellere uygulanan çekme ve uzama değerleri
gösterilmiştir.

Şekil 6. ACS Mat Tel
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Şekil 8. ACS Tellere Uygulanan Çekme Ve Uzama Testi Sonuçları
TS EN 61232 ‘ye göre yapılan burulma ve özdirenç testlerinin sonuçları ise Tablo 1’de verilmiştir.

Numune

Özdirenç
Değerleri (nΩ.m)

Burulma
Değerleri (tur)

Numune-1(ACS mat görünümlü tel)

79,845

42

Numune-2(Temizleme solüsyonuna maruz kalmış parlak tel)

79,845

39

Tablo 1. Özdirenç ve Burulma Testlerinin Sonuçları

5. Sonuçlar
ACS tellerin üzerinde kalan sabun kalıntıları
görünüm olarak istenmeyen bir durumdur ve bu
görüntünün ortadan kaldırılabilmesi için temizleyici
solüsyon içeren ve tellerdeki kalıntıyı temizleyerek
daha parlak bir görünüm elde etmeyi amaçlayan bir
tasarım geliştirilmiştir. Tasarlanan sisteme göre
gözle muayene sonucunda parlak tel elde edilmiştir.
Parlak telin mat tele göre herhangi bir mekanik ya
da elektrik testleri açısından herhangi bir farklılığının
olup olmadığı ise yapılan testler sonucunda
belirlenmiştir. Buna göre Şekil 8’da mekanik testler
gerçekleştirilmiş olup elde edilen sonuçlar;


TS EN 61232’ye göre çekme testi değerleri
3.2mm çapı için min. 1340MPa olması
gerekirken Numune 1 ve Numune 2 de ise
sırasıyla
1378MPa
ve
1376Mpa
değerlerine ulaşıldığı görülmüştür [12].

289



TS EN 61232’ye göre uzama testi değerleri
3.2mm
çapı
için
toplam
uzama
değerinin(t.uzama) %1,5 olması gerekirken
Numune 1 ve Numune 2 de ise sırasıyla
%2,6 ve %2,5 değerlerine ulaşıldığı
görülmüştür [12].



TS EN 61232’ye göre özdirenç değerleri
3.2mm çapı için en büyük değerinin 84,80
nΩ.m olması gerekirken Numune 1 ve
Numune 2 de ise sırasıyla 79,845 nΩ.m ve
79,845
nΩ.m
değerlerine
ulaşıldığı
görülmüştür [12].



TS EN 61232’ye göre burulma değerleri
numunelerin anma çapı olan 3.2mm’nin
100katı boyundaki test numunesi için min.
20 burulmaya dayanması istenirken elde
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edilen sonuçlarda Numune 1 ve Numune 2
de sırasıyla 42 tur ve 39 tur değerlerine
ulaşıldığı görülmüştür [12].

[4]Groover, M.P. , “Fundamentals of Modern
Manufacturing Materials,Processes,and Systems”,
4th Edition, John Wıley & Sons, Inc..

Yapılan tasarımda kullanılan temizleyici solüsyonun
telin yapısını bozmadığı sadece görünümün sabun
kalıntılarından arındırıldığı ve temizlenerek parlak
tel elde edildiği görülmüştür. Ayrıca yapılan mekanik
ve elektrik testlerine göre; mat ve parlak tel test
sonuç değerlerinde herhangi bir farklılık olmadığı ve
standartlara uygunluğu tespit edilmiştir.

[5] Kabayama, L.K., Taguchi, S.P. , ”The Influence
Of Die Geometry On Stress Distribution By
Experimental And FEM Simulation On Electrolytic
Copper Wiredrawing”, Department of materials
Engineering – DEMAR, Engineering School of
Lorena _ EEL. Journal of materials Research, Vol
12, no 13, pp 281 – 285.
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Simulation”, Wire Journal International, 32(4):166183,(1999).
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1. Giriş

Bu çalışmada, katı hal sinterleme ile üretilen Al6061
matrisli ve B4C takviyeli MMKp malzemelerin
özelliklerine
takviye
parçacık
oranının
etkisi
araştırılmıştır. Ön alaşımlı Al6061 tozu ile ağırlıkça %0,
%5, %10 ve %15 oranlarda B4C seramik parçacık
takviye elamanı, Turbula da 45 dakika karıştırılmıştır.
Karışım tozlar, 350 MPa basınçta soğuk preslenip
devamında 400oC sıcaklıkta 1 saat argon atmosferinde
yağlayıcı giderme işlemine tabi tutulmuştur. Ardından
560oC sıcaklıkta 1 saat argon atmosferi altında katı hal
sinterleme işlemi uygulanarak MMKp malzemeler
üretilmiştir. Üretilen toz metal (T/M) ve kompozit
malzemelerin mikroyapıları ve fiziksel özellikleri;
mevcut fazlar, sertlik ve yoğunluk ölçümleri ve çapraz
kırılma dayanımları (ÇKD) ile karakterize edilmiştir.
Mikroyapı incelemelerinde, matris/takviye parçacık
arayüzeyinde ve matris malzemesinde sinterleme
problemleri tespit edilmiştir. B4C takviye oranındaki
artışla ÇKD ve sünekliklerde azalma, sertlikte ise artış
gözlenmiştir. En yüksek çapraz kırılma dayanım ve
süneklik değeri, %5 B4C içeren MMKp malzemelerde
belirlenmiştir.

Kompozit malzemeler, fiziksel ve kimyasal özellikleri
birbirinden farklı olan birden çok malzemenin farklı
özelliklerinden yeni ve istenen özelikte veya nitelikte
malzeme oluşturulabilmeye imkân sağladığından en
çok tercih edilen malzeme çeşididir ve farklı üretim
yöntemleri ile elde edilmektedirler [1]. Kompozit
malzemelerin düşük yoğunluğa karşı sergiledikleri
mükemmel yorulma, tokluk, yüksek sıcaklık, oksitlenme
direnci ve aşınma dayanımlarının yanı sıra farklı
birleşim ve geometrilerde üretilebilmeleri nedeniyle
demiryolu, otomotiv, denizcilik, havacılık, tıp, uzay ve
spor gibi endüstriyel alanlarda gün geçtikçe kullanımları
artmaktadır. Kompozit malzemelerin üretiminde bütün
mühendislik malzemeleri yaygın olarak kullanılmakta ve
farklı takviye elemanları ile üretilen metal matrisli
kompozitlerin (MMK), ticari olarak kullanılabilirliğini
belirlemek amacıyla araştırmalar yapılmaktadır [2].
Hafif, sağlam ve yüksek güvenilirlikte kompozit yapılar
oluşturabilmek için, kompozit malzemelerin yükleme
altındaki davranışlarını çok iyi bilmek gereklidir [3].
Bunun için de kompozit yapıların kopma, kırılma
dayanımını gibi mekanik özelliklerini belirlemek
Anahtar kelimeler: Toz metalurjisi, MMKp, Al6061, B4C amacıyla çeşitli deneysel ve sayısal çalışmalara ihtiyaç
vardır.

Abstract
In this study, the effect of reinforcement ratio on
properties of B4C reinforced Al6061 matrix MMCs
produced solid-state sintering was investigated. The
pre-alloyed Al6061 powder and B4C ceramic reinforcing
particles at 0%, 5%, 10% and 15% by weight were
mixed in Turbula for 45 minutes. Mixture powders were
cold pressed at 350 MPa pressure and then subjected
to a lubricant debinding process in an argon
atmosphere at 400oC for 1 hour. Subsequently, all parts
were sintered at 560oC under argon atmosphere for 1
hour. The microstructure and physical properties of
sintered MMCp materials have been determined by
means of current phases, hardness test and density
measurements, and transverse rupture strength (TRS).
In the metallographic studies, it was observed that the
sintering problems at matrix and matrix/reinforcement
interfaces. With increasing in B4C reinforcement ratio, a
decrease in TRS and ductility however an increase in
hardness were observed. The highest TRS and ductility
values were determined in MMCp materials reinforced
with 5 wt% B4C.

Mevcut malzemelerin servis sıcaklığının üzerinde
sıcaklıklarda kullanılabilecek ve daha yüksek spesifik
mukavemet özelliğine sahip malzemelere duyulan
ihtiyaç nedeniyle 1960’lı yılların başında MMK’lar
geliştirilmiştir [4]. MMK’lar, tek bileşenli malzemelerle
ulaşılamayan yüksek elastisite modulü, yüksek
mukavemet ve yüksek aşınma direnci gibi özellikleri
sağlamak üzere en az biri metal ve metal alaşımı, diğeri
sürekli fiber, kısa fiber veya parçacık şeklinde SiC, TiC,
B4C ve Al2O3 gibi seramik takviye olmak üzere iki farklı
sistemin birleşimi ile elde edilmektedir [5, 6]. Bu tür
malzemeler, takviyesiz olan metallere göre daha
yüksek ortam sıcaklıklarında kullanılabilir, takviye işlemi
ayrıca özgül rijitliği, özgül dayanımı, aşınma dayanımı,
sürünme direnci, ısıl iletkenliği ve boyutsal kararlılığı da
arttırabilir [7].
MMK’lar katı ve sıvı hal işlemleri uygulanarak birçok
farklı yöntemle üretilirler. Bu yöntemler; toz metalurjisi,
sıcak haddeleme, difüzyonla birleştirme gibi katı hal
işlemleri ve infiltrasyon, basınçlı döküm, sıkıştırmalı
döküm, karıştırmalı döküm ve püskürtme çökelmesi gibi
sıvı hal işlemleridir [2].

Keywords: Powder metallurgy, MMCp, Al6061, B4C
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Toz metalurjisi (TM), metal veya seramik tozların
üretimi ile bu tozların mekanik ve ısıl etkilerle
birleştirilerek ürün haline getirilmesi işlemidir. Toz
metalurjisi yöntemiyle parça üretimi günümüz itibariyle
çok yaygın olarak kullanılmakta olup, giderek bilinen
tüm klasik üretim yöntemlerine alternatif haline gelmiştir
[8]. TM metal alaşımlarının ve MMK’ların üretiminde
yaygın kullanılan üretim yöntemlerinin biridir ve nihai
ürünün özelliklerinin iyileştirilmesi için bu üretim
yöntemindeki
parametreler
araştırılmaya
ve
geliştirilmeye devam etmektedir [9].

sıcaklıklarda yapılan TM üretim yöntemi, teorik olarak
ara yüzey kinetiğinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
Buradaki mekanik ve fiziksel özellikleri elde etmede
uygun matris-takviye elemanı seçimi büyük rol oynar.
Yükün, matristen takviye elamanına iletilmesi, ara
yüzey bağı vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle matris ile
takviye elemanı arasındaki ara yüzey bağının güçlü
olması gerekmektedir. Takviye elemanlarının bir
kompozit malzemede esas fonksiyonları; yükü
taşıyarak matrisin rijitlik ve dayanımını artırmaktır [14,
16]. Arayüzey bağının güçlü olması, uygulanan yükün
matristen takviye elemanlarına aktarılmasını ve
TM yöntemiyle üretilmiş kompozit malzemeler arasında dağıtılmasını sağlar [17].
özellikle alüminyum (Al) ve alaşımları hafif olma,
ekonomik olma ve kolay işlenebilme niteliklerinden Bu çalışmada matris malzemesi olarak, mükemmel
dolayı en çok tercih edilen matris malzemeleridir. işlenebilirlik ve iyi aşınma özelliklerine sahip alüminyum
Ayrıca, toz halde bulunan bu matris malzemelere farklı alaşımlarından yüksek sünekliğe ve mukavemete sahip
özelliklerde takviye elemanı ilave edilerek istenilen olan alüminyum 6061 ön alaşımlı tozu kullanılmıştır
fiziksel ve mekaniksel özellikler kazandırılabilmektedir. [18]. Takviye malzemesi olarak ise B4C seramik
B4C, SiC ve Al2O3 takviye elemanları düşük yoğunluk, parçacıklar tercih edilmiştir. Toz metalurjisi yönteminde
yüksek sertlik, yüksek mukavemet, iyi kimyasal katı hal sinterleme işlemiyle üretilen toz metal (T/M) ve
kararlılık ve tribolojik özelliklerinden dolayı en çok tercih MMKp malzemelerin mekanik ve fiziksel özelliklerine,
edilen takviye elemanları arasındadır. Bu seramikler takviye parçacık oranın etkileri araştırılmıştır.
arasında B4C, sahip olduğu üstün fiziksel ve kimyasal
özellikleri ile ülkemizin sahip olduğu zengin bor 2. Deneysel Çalışmalar
kaynakları
nedeniyle
en
çok
göze
çarpan
malzemelerdendir [1, 10].
2.1. Malzeme
Alüminyum, MMK'lar içinde en çok rağbet gören matris
malzemesidir. Alüminyumun günümüzde yoğun bir
şekilde kullanılmasında; doğada kolay bulunabilmesi,
hafifliği, ömrünün uzunluğu, dış etkenlere ve değişik
iklim şartlarına karşı dayanıklılığı, iyi ısı ve elektrik
iletkenliği,
yüksek
korozyon
direnci,
kolay
şekillendirilebilmesi,
düşük
bakım
maliyetleri,
renklendirilebilmesi ve teknolojik açıdan sorunsuz ürün
çeşitliliği önemli rol almaktadır. Alüminyum, demirden
üçte biri oranında daha hafif olup, alaşımlandırılmak
suretiyle demire yakın dayanım özellikleri sağlayan bir
malzemeye dönüşebilmektedir. Alüminyum, oksijen ve
silisyumdan sonra yerkabuğunda en fazla bulunan
üçüncü elementtir. Bu özelliklere ilaveten hafifliği,
sinterlenmiş alüminyum ürünlerinin düşük presleme
basıncı ve sinterleme sıcaklığından kaynaklanan enerji
tasarrufu, alüminyum matrisli kompozitlerin tercih
edilmesine sebep olmuştur [11-13].

Bor karbür, etkili bir takviye malzemesinden beklenen,
özellikle yüksek sertlik (elmas ve kübik bor nitrürden
sonra en sert üçüncü malzeme) ve rijitlik gibi mekanik
ve fiziksel özelliklerin çoğunu gösterdiğinden,
alüminyum ve alaşımları için çekici ve genel talep gören
bir takviye malzemesidir. Yüksek sertlik, yüksek aşınma
direnci ve rijitlik gibi üstün mekanik özellikleriyle Al-B4C
kompozitleri,
özellikle
fren
malzemeleri
için
kullanılmaya aday durumdadır [13, 14].

Deneysel çalışmalarda matris malzemesi olarak gaz
atomizasyon metoduyla üretilmiş 170 µm altı yağlayıcılı
Al6061 metal tozları (D50=73 µm) ile takviye malzemesi
olarak ise %99,9 saflıkta 100 µm altı B4C seramik tozlar
(D50=50 µm) kullanılmıştır.
Şekil 1’deki SEM görüntülerinde Al6061 parçacıkların
farklı boyutlarda ve genellikle yuvarlak formda olduğu,
B4C parçacıklarının ise farklı boyutlarda ve genellikle
keskin köşeli olduğu görünmektedir.
a

b

Şekil 1. Al6061(a) ve B4C (b) tozların SEM görüntüsü
Şekil 2’de işlem görmemiş Al6061 tozlarının Keller
çözeltisi ile dağlama sonrası optik mikroskop
görüntüleri verilmiştir.

Çeşitli takviye malzemeleriyle güçlendirilen alüminyum
MMK’lar düşük yoğunluk, yüksek mukavemet ve iyi
aşınma direnci gibi birçok üstünlüğe sahiptirler. Tüm bu
özellikleri aynı anda elde edebilmek her zaman
mümkün
olmamaktadır.
Mükemmel
mekanik
özelliklerinden ötürü, havacılık, otomobil, denizcilik vs.
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır [14, 15].
Kompozit malzemelerin üretiminde karşılaşılan temel
problem, matris ile takviye malzemeleri arasında etkili
bir bağlanmanın elde edilememesidir. Nispeten düşük
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hassasiyetteki, üzerinde yoğunluk kiti bulunan Sartorius
marka dijital terazide yoğunluk ölçümleri yapılmıştır.
-Al+intermetalikler

Metalografik muayene işlemleri için sıcak bakalite
alınan numunelerin mikro yapı analizleri ve Emcotest
DuraVision 200 model sertlik ölçüm cihazında 2,5 mm
çapında bilya ve 31,25 kgf yük ile Brinell sertlik
ölçümleri yapılmıştır. Yapılan sertlik değerlerinin
güvenirliği bakımından en az üç noktadan ölçüm
yapılmıştır. Alınan sertlik değerlerinin aritmetik
ortalamaları
hesaplanarak
sertlik
değerleri
belirlenmiştir. Sertlik ölçümleri numunelerin presleme
doğrultusuna paralel yüzeylerinden yapılmıştır.

Gözenek

Çapraz Kırılma Dayanımları (ÇKD) için kesilen T/M ve
MMKp numunelerin yüzeyleri, 1200 mesh’lik SiC
zımpara kağıtlarıyla zımparalanarak tel erezyon
sürecinde
oluşan
yüzey
hataları
giderilmiştir.
Hazırlanan numuneler Instron marka, maksimum 50 kN
kapasiteli, çekme ve eğme testi yapabilen bilgisayar
kontrollü cihazda, ASTM B 312 [21] standardına uygun
deney düzeneği ve aynı standarda uygun ölçülerdeki
numuneler kullanılarak yapılmıştır. ASTM B 528-16
[22] standardı referans alınarak yükleme hızı ve
maksimum yükleme miktarı belirlenip çapraz kırılma
deneyi uygulanmıştır.

Şekil 2. Al6061 parçacıkların Keller ile dağlanmış
başlangıç mikroyapısı

Şekil 2 incelendiğinde, başlangıç Al6061 parçacıkların
mikroyapısında mikro gözeneklerin olduğu ve birkaç
mikronluk -Al dentritleri (beyaz) arasında segrege olan
alaşım elementlerinin (Mg, Si, Cu, Fe vb.) oluşturduğu
çökelmiş intermetalik fazlar gözükmektedir. İnce
parçacıklar genellikle daha ince katılaşma mikroyapısı
göstermiştir. Bunlar atomizasyon sırasında hızlı
soğuma ile oluşturulan muhtemel Al12Fe3Si, Al8Fe2Si,
Al15Fe3Si2 veya Al5FeSi grubu intermetalik fazlardır [19, Numunelerin çapraz kırılma dayanımları (ÇKD) ASTM
B 528-16 [22] standardında yer alan ve aşağıda yer
20].
verilen formül ile hesaplanmıştır.
2.2. Metot
Malvern Instruments marka Mastersizer 3000 model
lazer parçacık ölçüm cihazı ile parçacık boyut ölçümleri
yapılmıştır. Al6061 ve ağırlıkça %5 B4C, %10 B4C ve
%15 B4C karışım tozları hazırlanarak 45 dakika süreyle
turbula cihazında ön karıştırma işlemine tabi
tutulmuştur. Karıştırılan tozlar 40x60 mm2’lik ölçülerde
bir kalıp boşluğuna özel olarak tasarlanan toz şarj
hunisi ile alınmıştır. Daha sonra oda sıcaklığında 350
MPa basınç altında tek yönlü soğuk preslenerek,
40x60x7 mm3 hacimli, dikdörtgen prizma şeklinde toz
metal (T/M) ve MMKp numuneler üretilmiştir.
B4C takviyelerine bağlı olarak takviyesiz, sadece
Al6061 malzeme için 0, ağırlıkça %5, %10 ve %15 B4C
takviye içeren malzemeler sırasıyla 5, 10 ve 15 sayıları
ile kodlanmıştır. Numuneler yağlayıcı giderme işlemi
için, Protherm marka atmosfer kontrollü yatay tüp
fırında paslanmaz bir çelik altlık ile argon gazı
ortamında 400±10C de 1 saat bekletilmiştir. Fırın
içinden argon gazı çıkışı sağlanarak yağlayıcının
ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Katı hal
sinterleme işlemi için fırın 560±10oC dereceye
ayarlanarak fırın içerisindeki sıcaklığın arttırılması
sağlandı.
Fırın
içerisindeki
sıcaklık
560oC’ye
ulaşıldığında 1 saat katı hal sinterleme işlemi
uygulanmıştır.
Numuneler
fırın
ortamında
soğutulmuştur.
Katı hal sinterleme sonrası T/M ve MMKp numuneler
Mitsubishi Electric marka CNC tel erozyon cihazında
kesilerek ebatları 13x31x7 mm3 ve 13x9x7 mm3 olacak
şekilde test blok numuneleri elde edilmiştir. Üretilen
parçaların, Arşimet prensibine göre çalışan, 0,0001 g

P: Deney parçasının kırıldığı andaki yük (N)
L: Destekler arası uzaklık (25,4 ± 0,3 mm)
t: Deney parçasının kalınlığı (6,35 ± 0,13 mm)
W: Deney parçasının genişliği (12,7 ± 0,13 mm)
ÇKD: Çapraz kırılma dayanımı (MPa)

3. Deney Sonuçları ve Tartışma
3.1. T/M ve MMKp Numunelerin Mikroyapıları
Şekil 3’de üretilen T/M ve MMKp numunelerin optik
mikroskop görüntüleri verilmiştir. Toz metalurjisi
yöntemiyle üretilen malzemelerin gözenek oranının
mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkisi olduğu
bilinmektedir. Ayrıca üretilen gözeneklerin çentik etkisi
yarattığı ve kırılma mukavemeti üzerinde olumsuz etkisi
olduğu da bilinmektedir [23]. Şekil 3a’daki mikroyapı
görüntüsü
incelendiğinde
gözenekler
açıkça
görülmektedir. Ayrıca Şekil 3b’de gösterilen gri
tonlamalı fazların ise, -Al fazı sınırlarında segrege
olmuş alaşımın içeriğindeki çeşitli intermetalik
bileşiklerin olduğu literatür verilerinden belirlenmiştir
[19, 20, 24].
Takviyesiz Al6061 malzemesinin mikroyapı görüntüleri
incelendiğinde (Şekil 3a ve b) dikkat çeken bir husus
ise, Al tozunun presleme ve katı hal sinterlemeden
sonra
gereken
yoğunlukta
bir
kompakt
üretilememesidir.
Tozların
üretiminde
ve/veya
saklanma koşullarında yüzeylerinde zamanla oluşan
oksit (Al2O3) tabakasının sinterleşmeye engel olduğu
söylenebilir. Şekil 3a ve b’deki mikroyapı görüntülerinde
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sinterleşme problemi ve parçacık arayüzeyleri açıkça
görülmektedir. Yapılan literatür araştırmalarında Arık ve
ark. [25] ile Paidpilli ve ark. [26] çalışmalarında benzer
durumla karşılamışlardır.
Parçacık yüzeylerinde oksit tabakanın varlığı sonucu bu
tabakanın kırılması için uygulanan basıncın yeterli
olmadığı ve yeterli sinterleme sıcaklığı ve süresinin
sağlanamaması sonucu parçacıklar arası ve matris ile
takviye parçacığı arasında da yeterli adhesiv
bağlanmanın gerçekleşmediği söylenebilir. Mikroyapı
incelemeleri ve yoğunluk değerlerine bakıldığında bu
durumu destekleyen değerlendirmeler yapılmıştır.
Yapılan
literatür
araştırmaları
ile
benzer
değerlendirmeler görülmüştür [25, 27].

a
Gözenekler

Parçacık içi
gözenekler

B4C parçacıkları

Al6061 matris

Şekil 3. Katı hal sinterlemesi yapılan T/M (a,b) ve %15
B4C takviyeli MMK (c,d) malzemelerin mikroyapısı
Al6061 ile B4C arayüzeyin de mikro boşluklar tespit
edilmiştir (Şekil 3c). Mikro boşlukların oluşum
sebebinin, artan B4C takviye oranına bağlı olarak B4C
kümeleşmesinden
kaynaklandığı
görülmektedir.
Bununla birlikte, metalografik hazırlık sürecinde
özellikle B4C parçacıkların yoğun olduğu bölgelerde
(koyu gri tonlamalı) matrisin yüzeysel kusurları
görülmektedir. Bu kusurlar, düzgün bir metalografi
muayene için uygun yüzey hazırlanmasına engel
olmuştur.
3.2. Yoğunluk Değişimleri

Sinterleşme problemi ve
parçacık arayüzeyleri

b

Bu grafik incelendiğinde artan takviye miktarıyla birlikte
yoğunluk değerlerinde lineer bir düşüş olduğu
görülmektedir. Takviye oranındaki artışla birlikte yapı
içerisinde homojen karışımın sağlanamaması sonucu
B4C kümeleşmesinin arttığı ve buna bağlı olarak mikro
boşlukların arttığı söylenebilir. En yüksek yüzde
yoğunluk değeri %94,33 değerine sahip %0 B4C içeriği
ile T/M numuneye ait iken en düşük % yoğunluk değeri
%88,67 değeri ile %15 B4C içeren MMKp numunesine
aittir. Bu sonuçlara göre yapı içerisindeki artan takviye
oranına bağlı olarak üretilen MMKp malzemelerin
yoğunluk değerlerini düştüğü söylenebilir.

-Al

İntermetalik
fazlar

Mikro boşluk

T/M ve MMKp malzemelerin, Arşimet prensibine göre
ölçülen yoğunluğunun teorik yoğunluğa oranlanmasıyla
elde edilen % yoğunluk değerlerine ilişkin sonuçlar
Şekil 4’de gösterilmiştir.

c

B4C parçacık
kümeleşmesi

Şekil 4. Takviye oranının yüzde yoğunluk değerlerine
etkisi

d
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3.3. Sertlik Değişimi

en yüksek iken, %15 B4C takviye elamanı içeren
kompozit numunesinin ÇKD (31MPa) ve süneklik
T/M ve MMKp malzemelerin sertlik değerleri % B4C (%1,2) değerleri en düşüktür. Mikroyapı incelemeleri
sonucu elde edilen değerlendirmelerde belirtildiği gibi
takviye oranlarına göre Şekil 5’de gösterilmiştir.
takviye
oranın
artmasıyla
homojen
karışımın
sağlanamaması sonucu B4C kümeleşmesinin oluştuğu
ve buna bağlı olarak gözenek ve B4C parçacıkları arası
mikro boşlukların oluşması ve/veya artması sonucu
ÇKD ve süneklik değerleri azalmıştır. Ayrıca, sinterleme
süreciyle ilgili oluşan problemler, B4C parçacıkların
geometrisinin keskin köşeli olması ve kompozit yapı
içerisinde sünek davranış gösteren matriste çentik
etkisi yaparak gerilme yığılmaları oluşturması ÇKD ve
süneklik değerlerinin düşmesine sebep gösterilebilir.
3.5. Kırık Yüzeylerin SEM İncelemeleri

Şekil 5. Takviye oranının sertliğe etkisi
Grafik incelendiğinde takviye oranın artmasıyla birlikte
sertlikte de artış gözlenmiştir. Tüm numuneler
içerisinde en yüksek sertlik değeri %10 B4C takviyesi
içeren kompozit numunesinde 44,5 HB30 olarak
ölçülmüştür. T/M numunesinde 33,7 HB30 sertlik
değeriyle en düşük sertliğe sahiptir.
Sert fazda olan seramik takviye parçacık oranının
%5’den %10’a çıkmasıyla sertlik değerindeki artış
beklendiği gibidir. Fakat takviye oranın %10’dan %15’e
çıkmasıyla sertlikte artış beklenirken, azda olsa bir
miktar düşüş meydana gelmiştir.
Takviye oranın artmasıyla homojen karışımın
gerçekleşmemesi sonucu yapı içerisinde artan B4C
kümeleşmelerin meydana geldiği (Şekil 3c) ve buna
bağlı olarak mikro boşlukların ve gözeneklerle azalan
yoğunluğun, takviye oranının artmasına rağmen sertliği
düşürdüğü söylenebilir.

Şekil 7’de katı hal sinterlemesi yapılan %15 B4C
takviyeli MMKp numunenin çapraz kırılma deneyi
sonrası kırık yüzeylerinin SEM görüntüsü verilmiştir.
Şekil 7’de Al6061 matris parçacıkları arası sinterleşme
problemleri açıkça görülmektedir (Şekil 7’de oklarla
gösterilmiştir). Bu parçacıkların Şekil 1’de verilen
başlangıç parçacıkların biçimleri ile benzerlikleri dikkat
çekicidir. Kırılma sürecinde matris parçacıkları
arayüzeylerinden, sünek kırılma formu oluşmadan
ayrılmalar olmuştur. Matrisin kırılma modu için
parçacıklar arası ayrılma kırılması olarak tarif edilebilir.
Benzer etki, Al6061 matris ile B4C parçacık
arayüzeyinde çok daha belirgin şekilde meydana
gelmiştir. Ayrıca artan takviye oranı ile birlikte oluşan
kümeleşme sebebiyle takviye parçacık-parçacık arası
boşlukların da (kırmızı çizgi içinde gösterilmiştir) kırılma
dayanımlarını düşürdüğü görülmektedir.

3.4. Çapraz Kırılma Dayanımı (ÇKD) ve Süneklik

B4C

T/M ve MMKp malzemelerin ÇKD ve süneklik değerleri
%B4C takviye oranlarına bağlı olarak Şekil 6’da
gösterilmiştir.

Şekil 7. MMKp numunenin kırık yüzey SEM görüntüsü

4. Sonuçlar
Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen ve katı hal
sinterleme işlemi uygulanan Al6061 matrisli B4C
takviyeli MMKp malzemelerin özelliklerine B4C takviye
oranının etkisi konusunda yapılan bu çalışmanın genel
sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
Şekil 6. Takviye oranının ÇKD ve sünekliğe etkisi



Şekil 6’daki grafik incelendiğinde takviye oranın
artmasıyla değerlerde önce artış daha sonra azalma
gözlenmiştir. %5 B4C takviye elamanı içeren kompozit
numunesinin ÇKD (77MPa) ve süneklik (%2) değerleri
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Mikroyapı incelemelerinden, başlangıç Al6061
parçacıkların mikroyapısında mikro gözeneklerin
olduğu ve birkaç mikronluk -Al dentritleri arasında
segrege olan alaşım elementlerinin (Mg, Si, Cu, Fe
vb.) oluşturduğu çökelmiş intermetalik fazlar
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THE EFFECT OF SUPER SOLIDUS LIQUID-PHASE SINTERING
ON PROPERTIES OF B4C REINFORCED A6061 MATRIX MMCp
MATERIALS
B4C TAKVİYELİ Al6061 MATRİSLİ MMKp MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİNE
SÜPER KATI ÜZERİ SIVI FAZ SİNTERLEMENİN ETKİSİ
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Bu çalışmada, toz metalurjisi (TM) yöntemi ile üretilen
Al6061 matrisli B4C takviyeli MMKp malzemelerin
özelliklerine süper katı üzeri sıvı faz sinterleme (SKSS)
işlemlerinin etkisi araştırılmıştır. Ön alaşımlı Al6061
tozu ile ağırlıkça %0, %5, %10 ve %15 oranlarda B4C
seramik parçacık takviye elamanı, Turbula da 45 dakika
karıştırılmıştır. Karışım tozlar, 350 MPa basınçta soğuk
preslenip devamında 400oC sıcaklıkta 1 saat argon
atmosferi ortamında yağlayıcı giderme işlemine tabi
tutulmuştur. Ardından 560oC sıcaklıkta 1 saat argon
atmosferi altında katı hal sinterleme işlemi uygulanarak
MMKp malzemeler üretilmiştir. Devamında bu
malzemelere, 610C ve 620C olmak üzere iki farklı
sıcaklıkta 1 saat süre ile SKSS işlemleri uygulanmıştır.
SKSS ile ikincil bir sinterleme işlemi uygulanan MMKp
malzemelerin mikroyapıları ve fiziksel özellikleri;
mevcut fazlar, sertlik ve yoğunluk ölçümleri ve çapraz
kırılma dayanımları (ÇKD) ile karakterize edilmiştir.
Artan SKSS sıcaklığı ile birlikte, sinterleşme oranı da
artmıştır. Bu durum, MMKp malzemelerin ÇKD ve
süneklik değerlerini belirgin oranda arttırmıştır. Bununla
birlikte; B4C takviye oranındaki artışla ÇKD ve
sünekliklerde azalma gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Toz metalurjisi, MMKp, Al6061,
B4C, Süper katı üzeri sıvı faz sinterleme

Abstract

yusufoz@gazi.edu.tr

1. Giriş
Kompozit malzemeler, tek bir malzeme özelliği
gösteren ancak kimyasal olarak birbirinden farklı, en az
iki veya daha fazla malzeme veya bileşenden oluşan
malzemelerdir [1]. Kompozit ifadesi en geniş manada
ele alındığında; çok kristalli birçok metal ve metal
olmayan parçaların bir arada toplanması olarak ifade
edilebilir[2]. Kompozit malzemeler farklı üretim
yöntemleri ile elde edilmektedirler. Bu üretim
yöntemlerinin önemli olanlarında biri toz metalürjisidir.
Toz metalurjisi (TM), onu çekici kılan diğer üretim
tekniklere göre bazı avantajlar sunar. Güçlü arayüz
reaksiyonunu önleyen ve matris-takviye arasındaki
istenmeyen reaksiyonları en aza indiren nispeten düşük
işlem sıcaklığı, çeşitli miktarlarda ve yakın net şekil
üretiminde matris boyunca takviye parçacıklarının
dağıtılmasının uygulanabilirliği en büyük avantajlardır
[3, 4].
Malzeme geliştirme çalışmaları sürekli devam etmekte
olup, kompozit malzemeler alanında yapılan çalışmalar
gün geçtikçe hızla ilerlemektedir [5]. Mevcut
malzemelerin
kullanım
sıcaklığının
üzerinde
sıcaklıklarda kullanılabilecek ve daha yüksek spesifik
mukavemet özelliğine sahip malzemelere duyulan
ihtiyaç nedeniyle 1960’lı yılların başında metal matrisli
kompozit (MMK) malzemeler geliştirilmiştir [1].
MMK’lerin yapı ve özelliklerini belirleyen üç önemli
unsur bulunmaktadır. Bunlar matris malzemesi, takviye
malzemesi ve ara yüzey bağıdır. Takviyenin temel
fonksiyonu genelde gelen yükü taşımak, matrisin
rijitliğini, dayanımını ve aşınma direncini arttırmaktır[6].
Matrisin fonksiyonu ise, takviye elamanlarının bir arada
tutulmasını ve işlem esnasında malzeme yüzeyini
mekanik hasarlanmalardan korumaktır [6]. MMK’lar için
hemen hemen bütün mühendislik malzemeleri matris
olarak kullanılabilmektedir. Bunların başlıcaları; Al, Ti,
Mg, Cu, Fe, Co ve Ni gibi metaller ile bunların
alaşımlarıdır. MMK’lar da takviye elemanı olarak ise
Al2O3, SiC, SiO2, TiC, B4C, TiB2 ve MgO gibi seramik ve
refrakterler kullanılmaktadır. Bu takviye malzemeleri
arasında en çok kullanılanlar SiC, Al2O3 ve B4C olmakla
birlikte, B4C tozlarının yüksek maliyete sahip
olmasından dolayı B4C takviyeli kompozitler üzerine
yapılan çalışmalar diğer takviye elemanlarına göre
sınırlı sayıda kalmıştır [7, 8].

In this study, the effect of super solidus liquid-phase
sintering on properties of B4C reinforced Al6061 matrix
MMCs produced by powder metallurgy (PM) was
investigated. The pre-alloyed Al6061 powder was
mixed with 0%, 5%, 10% and 15% by weight of the B4C
particle reinforcing element in Turbula for 45 minutes.
Mixture powders were cold pressed at 350 MPa
pressure and then subjected to a lubricant debinding
process in an argon atmosphere at 400C for 1 hour.
Subsequently, solid-state sintering process was carried
out at 560oC under argon atmosphere for 1 hour to
produce MMCp materials. These MMCp materials were
subjected to super solidus liquid-phase sintering
(SLPS) for 1 hour at different temperatures of 610°C
and 620°C. Microstructure and physical properties of
MMCp materials resintered by SLPS; It is characterized
by
current
phases,
hardness
and
density
measurements and transverse rupture strength (TRS)
tests. The sintering rate increased with increasing
SLPS temperature. This effect significantly increased
the TRS and ductility values of MMCp materials. MMK malzemelerin en popüler olanı seramik
However with increasing in B4C reinforcement ratio, in a parçacıklar ilave edilmiş alüminyum alaşımlarıdır.
Alüminyumun yaygın kullanımı, düşük yoğunluğu ve
decrease in TRS and ductility were observed.
maliyetinin ucuz olması nedeniyle artmaktadır. Ayrıca,
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korozyon direnci, düşük elektriksel direnç ve
mükemmel mekanik özelliklerinden dolayı metal
matrisleri kompozitlerin üretimi için cazip bir
malzemedir [9]. Alüminyum matrisli kompozit (AMK)
malzemeler düşük ağırlık, yüksek dayanım ve aşınma
dayanımı özelliklerinden dolayı ileri malzemeler grubu
olarak kabul edilmektedir. AMK’lere takviye elemanı
olarak SiC, Al2O3 ve B4C ilave edilerek yüksek mekanik
özellikler elde edilebilmektedir. Son yıllarda, AMK
malzemeler otomotiv sektöründe motor pistonu, silindir
bloku ve fren diski üretimi gibi alanlarda
kullanılmaktadır [5, 10]. Alüminyumun doğada çok
bulunabilirliği ve elde edilebilir olması, düşük
yoğunluklu olması, yüksek korozyon direnci, yüksek
elektriksel iletkenlik, diğer mühendislik malzemelerine
göre yüksek spesifik dayanım ve uygun üretim şartları
altında, mükemmel sertlik, korozyon direnci ve mekanik
özelliklere sahip son derece sert bir takviye malzemesi
olarak B4C tercih edilmektedir. Düşük yoğunluklu Al
kompozit üretmek amacıyla, rijitliği yüksek ve sert B4C
ile sünek alüminyum birleştirilir [1, 11-13].
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 metalürjisi yöntemiyle teorik olarak ara
yüzey
kinetiğinin
kontrolü
iyi
bir
şekilde
sağlanabilmektedir. 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 [14].

Bu çalışmada, ön alaşımlı Al6061 tozu ile B4C seramik
parçacıklar kullanılarak toz metalurjisi yöntemiyle
üretilen toz metal (T/M) ve MMKp malzemelere, farklı
sıcaklıklarda uygulanan süper katı üzeri sıvı faz
sinterleme işlemlerinin, Al6061 matris-B4C parçacıklar
arası arayüzey bağına, mekanik ve fiziksel özelliklerine
etkilerini araştırmak amaçlanmıştır.

2. Deneysel Çalışmalar
2.1. Malzeme
Deneysel
çalışmalarda
atomizasyon
metoduyla
üretilmiş 170 µm altı Al6061 metal tozları (D50-72.7 µm)
ile takviye olarak %99 saflıkta 100 µm altı B4C seramik
tozlarının (D50-50 µm) karıştırılmasıyla oluşturulan Al
matrisli kompozit malzemeler kullanılmıştır.
Şekil 1’deki SEM görüntülerinde Al6061 parçacıkların
farklı boyutlarda ve genellikle yuvarlak formda olduğu,
B4C parçacıklarının ise farklı boyutlarda ve genellikle
keskin köşeli olduğu görünmektedir.
a

b

Şekil 1. Al6061(a) ve B4C (b) tozların SEM görüntüsü
Şekil 2’de işlem görmemiş Al6061 tozlarının Keller
çözeltisi ile dağlama sonrası optik mikroskop
görüntüleri verilmiştir.

Matris malzemeleri takviye elemanlarının bir arada
tutarken aynı zamanda iyi bir matris/takviye arayüzey
-Al+intermetalikler
bağı ile birlikte üstün mekanik özellikler sağlar.
Arayüzey bağının güçlü olması uygulanan yükü
matristen takviye elemanlarına aktarılmasını ve
dağıtılmasını sağlar. Matris ile takviye arasında
oluşacak arayüzey bağı üretim aşamalarından
sinterleme sürecinde meydana gelir. Katı hal sinterleme
ve süper katı üzeri sıvı faz sinterleme (SKSS)
süreçlerinde toz metalurjisi ile üretilen MMKp
malzemelerin matris ve takviye arasında bağ
oluşturulmasına çalışılır. SKSS, ön alaşımlı tozların
Gözenek
solidus ve liquidus sıcaklıkları arasında bir sıvı faz
sinterleme çeşididir. SKSS ile matrisin takviye
parçacıklarını iyi ıslatması durumunda güçlü bir
Şekil 2. Al6061 parçacıkların Keller ile dağlanmış
arayüzey bağı oluşur [15-17].
başlangıç mikroyapısı
Artan sıcaklıkla birlikte sıvı faz oluşumu artarken aynı
zamanda sıvı fazın viskozitesi azalır yani ıslatabilirliği Şekil 2 incelendiğinde, başlangıç Al6061 parçacıkların
artmış olur. Sıvı faz sinterleme de amaç, matris ile mikroyapısında mikro gözeneklerin olduğu ve birkaç
takviye arasında güçlü bağ oluşumunu sağlayarak mikronluk -Al dentritleri (beyaz) arasında segrege olan
mekanik özellikleri arttırmaktır[1-2]. Bu yüzden yapılan alaşım elementlerinin (Mg, Si, Cu, Fe vb.) oluşturduğu
çalışmalarda katı hal sinterleme de parçacıkların çökelmiş intermetalik fazlar gözükmektedir. İnce
yüzeyindeki oksit tabakanın bozulmadığı bu yüzden sıvı parçacıklar genellikle daha ince katılaşma mikroyapısı
faz sinterleme ile oksit tabakanın bozulmasını ve yeterli göstermiştir. Muhtemel bunlar atomizasyon sırasında
ıslatmayı sağlayarak hem parçacıkların arasında hem hızlı soğuma ile oluşan Al12Fe3Si, Al8Fe2Si, Al15Fe3Si2
de matris ve takviye arasındaki arayüzey bağını veya Al5FeSi grubu intermetalik fazlardır [20, 21].
güçlendirdiği bilinmektedir [18, 19].
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SKSS yapılmış numunelerin yoğunluk analizleri
yapılarak metalografik muayene işlemleri için sıcak
bakalite alınarak mikro yapı analizleri ve Emcotest
DuraVision 200 model sertlik ölçüm cihazında 2,5 mm
çapında bilya ve 31,25 kgf yük ile Brinell sertlik
ölçümleri yapılmıştır. Yapılan sertlik değerlerinin
güvenirliği bakımından üç noktadan ölçüm yapılmıştır.
Alınan sertlik değerlerinin aritmetik ortalamaları
hesaplanarak sertlik değerleri belirlenmiştir. Sertlik
ölçümleri numunelerin presleme doğrultusuna paralel
yüzeylerinden yapılmıştır.

2.2. Metot

Malvern Instruments marka Mastersizer 3000 model
lazer parçacık ölçüm cihazı ile parçacık boyut ölçümleri
yapılmıştır. Gaz atomizasyon metoduyla üretilmiş ön
alaşımlıAl6061 metal tozları ile ağırlıkça %5 B4C, %10
B4C ve %15 B4C karışım tozları hazırlanarak 45 dakika
süreyle turbula cihazında ön karıştırma işlemine tabi
tutulmuştur. Karıştırılan tozlar 40x60 mm2’lik ölçülerde
bir kalıp içerisine özel olarak tasarlanan toz şarj hunisi
ile alınmıştır. Daha sonra oda sıcaklığında 350 MPa
basınç altında soğuk preslenerek tek yönlü, 40x60x7
mm3 hacimli, dikdörtgen prizma şeklinde toz metal Elde edilen analiz sonuçlarına göre ebatları 13x31x7
(T/M) ve MMKp numuneler üretilmiştir.
mm3 olan çapraz kırılma testi için test blok
numunelerinin 620oC de 1 saat SKSS işlemi
B4C takviyelerine bağlı olarak takviyesiz, sadece uygulanarak ve fırın ortamında soğutulmuştur. SKSS
Al6061 malzeme için 0, ağırlıkça %5, %10 ve %15 B4C yapılan numuneler1200 mesh’lik SiC zımpara
takviye içeren malzemeler sırasıyla 5, 10 ve 15 sayıları kağıtlarıyla zımparalanarak tel erezyon sürecinde
ile kodlanmıştır. Numuneler yağlayıcı giderme işlemi oluşan yüzey hataları giderilmiştir. Hazırlanan
için Protherm marka atmosfer kontrollü yatay tüp numuneler Instron marka, maksimum 50 kN kapasiteli,
fırınına paslanmaz bir çelik altlık ile fırın içeresinde çekme ve eğme testi yapabilen bilgisayar kontrollü
argon gazı ortamında 400±10oC de 1 saat bekletilmiştir. cihazda, ASTM B 312 [22] standardına uygun deney
Fırın içinden argon gazı çıkışı sağlanarak yağlayıcının düzeneği ve aynı standarda uygun ölçülerdeki
ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. Katı hal numuneler kullanılarak yapılmıştır. ASTM B 528-16 [23]
sinterleme işlemi için fırın 560±10oC dereceye standardı referans alınarak yükleme hızı ve maksimum
ayarlanarak fırın içerisindeki sıcaklığın arttırılması yükleme miktarı belirlenerek çapraz kırılma deneyi
sağlandı. Fırın içerisindeki sıcaklık 560oC ulaşıldığında uygulanmıştır. Çapraz kırılma deneyi sonrası belirlenen
1 saat katı hal sinterleme işlemi uygulanmıştır. numunelerin, taramalı elektron mikroskopu (SEM)
Numuneler fırın ortamında soğutulmuştur.
kullanılarak kırık yüzeyler incelenmiştir.
Katı hal sinterleme sonrası T/M ve MMKp numuneler
Mitsubishi Electric marka CNC tel erozyon cihazında
bronz tel ile kesilerek ebatları 13x31x7 mm3 ve 13x9x7
3
mm olacak şekilde test blok numuneleri elde edilmiştir.
Üretilen parçaların, Arşimet prensibine göre çalışan,
0,0001 g hassasiyetteki, üzerinde yoğunluk kiti bulunan
Sartorius marka dijital terazide yoğunluk ölçümleri
yapılmıştır.

Numunelerin çapraz kırılma dayanımları (ÇKD) ASTM
B 528-16 [23] standardında yer alan ve aşağıda yer
verilen formül ile hesaplanmıştır.

P: Deney parçasının kırıldığı andaki yük(N)
L: Destekler arası uzaklık (25,4 ±0,3mm)
Hazırlanan numuneler, Protherm marka düşey tüp t: Deney parçasının kalınlığı (6,35±0,13mm)
fırınında (Şekil 3) sıcaklıkları 610±2oC ve 620±2oC W: Deney parçasının genişliği (12,7±0,13mm)
olacak şekilde ayrı olarak 1 saat süper katı üzeri sıvı ÇKD: Çapraz kırılma dayanımı (MPa)
faz sinterleme (SKSS) işlemleri uygulanmıştır. Her
sıcaklık için ebatları 13x9x7 mm3 olan numuneler suda SKSS işlemi uygulanan numunelerin kodlaması
aşağıdaki gibidir;
ve fırın ortamında soğutma için kullanılmıştır.
610S ve 610F: 610oC’de SKSS işlemi sonrası suda ve
fırında soğutma
620S ve 620F:620oC’de SKSS işlemi sonrası suda ve
fırında soğutma.

3. Deney Sonuçları ve Tartışma
3.1. T/M ve MMKp Numunelerin Makro Görünümleri

Şekil 3. SKSS işlemi deney düzeneği

Şekil 4 ve 5’de yer verilen SKSS’si yapılan T/M ve
MMKp numunelerin makro görünümleri verilmiştir.
SKSS işlemi ile oluşturulan sıvı fazın kapiler etkiyle
yüzeylere doğru çıkması (kusma) sonucu oluşan sıvı
fazların katılaşmış küresel formları gözlenmiştir (Şekil 4
ve 5’de oklarla gösterilmiştir). Genel olarak
o
değerlendirildiğinde, 620 C’deki SKSS uygulanan
numunelerdeki kusma oranı 610oC’deki numunelere
göre çok daha fazladır. Ayrıca, azalan soğuma hızıyla
(fırında soğutma) birlikte kusma oranının ve
boyutlarının arttığı görülmektedir (Şekil 5). Bu durumun
özellikle %5 B4C katkılı numunede daha belirgin olduğu
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ve numunelerin hacimsel artışına sebep olduğu da
yoğunluk değerlendirmesinde gözden kaçırılmamalıdır.

a
Gözenek
Parçacık içi gözenek

Parçacık arayüzeyleri

Parçacık içi
gözenek

o

Şekil 4. 610 C sonrası suda (a) ve fırında (b) soğuyan
T/M ve MMKp numunelerin makro görüntüleri

b

Gözenek

c
Al6061 matris
o

Şekil 5. 620 C sonrası suda (a) ve fırında (b) soğuyan
T/M ve MMKp numunelerin makro görüntüleri
B4C parçacıkları

3.2. T/M ve MMKp Numunelerin Mikroyapıları

Şekil 6’de SKSS’si yapılan T/M ve MMKp numunelerin
optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Takviyesiz
Al6061 T/M malzemesinin mikroyapısı incelendiğinde
(Şekil 6a ve b) dikkat çeken husus, 620oC’de SKSS
işlemi uygulanmasına rağmen halen parçacıklar
arasındaki iri gözeneklerin varlığı sinterleşme
probleminin devam ettiğini göstermektedir. SKSS işlemi
sonucu gözenek oluşumu Sabahi Namini ve ark. [24]
yapmış oldukları çalışmalarında da karşılaşılmıştır.
Ayrıca, Al6061 alaşımı toz parçacığı içindeki alaşım
elementlerinin segregasyonu sebebiyle SKSS işlemi
sırasında oluşan ötektik sıvıdan kaynaklandığı
B4C parçacık
düşünülen mikro gözenekler Şekil 6a ve b’de
kümeleşmesi
gösterilmiştir. Artan sıvı faz sinter sıcaklığıyla (620oC)
Mikro boşluk
birlikte özellikle fırında soğuyan numunelerde bu
gözeneklerin sayı ve boyutlarının da arttığı
görülmektedir. Parçacık içinde oluşan sıvı fazın dışa
taşınımı ile parçacıklar arasına veya numune yüeyine
yayınan bu sıvı fazın genellikle küresel formda
katılaştığı söylenebilir. Özellikle yüksek sıcaklıkta ve
fırında yavaş soğuyan numune mikroyapısında bu tür
küçük parçacıkların oranının artması (Şekil 6b de
çemberle gösterilmiştir) varsayımı güçlendirmektedir.
Şekil 6. 610oC (a) ve 620oC’de (b) SKSS sonrası fırında
soğuyan T/M ve %5 (c) %15B4C’li (d) MMK malzemeler

d
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Ayrıca parçacık içindeki sıvı fazda zengin alaşım
elementlerinin katı faza yayınımı ile de parçacık içi
gözeneklerin oluşma ihtimali de mevcuttur. 610oC’de
sinterlenen
numunelerde
soğutma
ortamındaki
değişikliğin gözenek oranına belirgin bir etkisi
gözlenmemiştir. Suda ve fırında soğuyan numunelerin
gözenek yoğunlukları benzer görünmektedir.
MMKp
malzemelerin
mikroyapı
görüntüleri
incelendiğinde ise, matris ve takviye parçacıklar
arasındaki arayüzey bağının katı hal sinterleme ile
üretilenlerden nispeten daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Fakat yapı içerisinde B4C takviye oranın artmasıyla
oluşan takviye parçacıklar arası mikro boşluklar tespit
edilmiştir (Şekil 6c ve d). Zira, B4C parçacıkların yoğun
olduğu
bölgelerde
kümeleşmeden
kaynaklanan
kusurlar ve T/M malzemelerde var olan gözeneklerin
MMKp malzemelerin matrisinde de (özellikle %5
takviyelide) mevcut olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte %15 B4C takviyeli malzemenin matrisinde
parçacık içi gözeneklerin net olarak belirlenemediği
söylenebilir.

3.4. Sertlik Değişimi
T/M ve MMKp malzemelerin sertlik değerleri %B4C
takviye oranlarına göre çizilen grafik Şekil 8’de
gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde 620S’de takviye oranın artmasıyla
birlikte sertlikte de artış gözlenirken, 610S’de takviye
oranı %5’den sonra kısmi bir artış görülmüştür. Tüm
numuneler içerisinde en yüksek sertlik değeri 620S
grafiklerinden %15 B4C takviyesi içeren kompozit
numunesinde 50 HB30 olarak ölçülmüştür. 620F
grafiklerinde takviye oranı %0 B4C olan yani T/M
numunesinde 24,7 HB30 sertlik değeriyle en düşük
sertliğe sahiptir.

Sert fazda olan takviye parçacık miktarının artmasıyla
sertlikte artış beklenir iken 610S’de bu eğilim belirgin
değildir. Takviye oranın artmasıyla homojen karışımın
gerçekleşmemesi sonucu yapı içerisinde B4C
kümeleşmesinin meydana geldiği (Şekil 6d) ve buna
bağlı olarak mikro boşlukların ve gözeneklerle azalan
yoğunluğun, takviye oranının artmasına rağmen sertliği
3.3. Yoğunluk Değişimleri
düşürdüğü söylenebilir. Ayrıca parçacık içlerinde oluşan
gözeneklerin ve numune yüzeylerindeki sıvı faz
SKSS işlemi uygulanmış T/M ve MMKp malzemelerin kusmasının meydana getirdiği yoğunluk değişimlerinin
yüzde (%) yoğunluk değişimleri Şekil 7’de gösterilmiştir. de sertlikleri olumsuz etkilediği söylenebilir.

Şekil 7. SKSS işlemlerinin yüzde yoğunluk değerlerine
etkisi
Şekil 8. SKSS işlemlerinin sertliğe etkisi
Bu grafik incelendiğinde sinterleme sıcaklıkları ve
soğutma durumlarının yanı sıra değişen takviye
miktarıyla birlikte numunelerin yoğunluk değerleri
değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Gerek kullanılan
matris malzemesinin sinterleşme de gösterdiği
olumsuzluklar ve gerekse sıvı faz sinterleme sırasında
oluşan kısmi sıvı fazın matris malzemesi parçacıkları
içinde meydana getirdiği gözenekler ve devamında
yüzeye yayılan (kusan) sıvı fazın katılaşarak
numunelerin
hacmini
arttırma
etkileri
dikkate
alındığında sinter sıcaklıkları ile yoğunluk değişimleri
arasında manidar bir ilişki kurulamamıştır. Zira artan
sinter sıcaklığıyla beklenen yoğunluk artışının tersine,
artan sıcaklıkla artan sıvı fazın yüzeye kusması
yoğunluğu olumsuz etkilemiştir. Benzer şekilde artan
takviye oranıyla birlikte oluşan kümeleşmenin meydana
getirdiği B4C parçacıklar arası boşlukların yoğunluğu
düşürme etkisi de belirgin şekilde gözlenememiştir.

3.5. Çapraz Kırılma Dayanımı (ÇKD) ve Süneklik
620oC’de SKSS ve fırında soğutma(620F) işlemlerine
ait T/M ve MMKp malzemelerin ÇKD ve yüzde süneklik
değerleri %B4C takviye oranlarına bağlı olarak çizilen
grafik Şekil 9’de gösterilmiştir.

Şekil 9. 620oC’de SKSS ve fırında soğutma işleminin
ÇKD ve yüzde süneklik değerlerine etkisi
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Grafik incelendiğinde %5 B4C takviye elamanı içeren
kompozit numunesinin ÇKD (102MPa) ve süneklik(%4)
değerleri en yüksek iken %15 B4C takviye elamanı
içeren kompozit numunesinin ÇKD (56 MPa) ve %
Süneklik (%2) değerleri en düşüktür. %5 takviye
oranıyla birlikte T/M malzemeye göre MMKp
malzemenin ÇKD ve süneklik değerinde önemli bir artış
gözlenmiştir. Ancak takviye oranındaki artışla birlikte
kompozit malzemelerin süneklik ve dayanımlarında
azalma belirlenmiştir. Mikroyapı incelemeleri sonucu
elde edilen değerlendirmelerde belirtildiği gibi takviye
oranın artmasıyla homojen karışımın sağlanamaması
sonucu B4C kümeleşmesinin (Şekil 6d) oluştuğu ve
buna bağlı olarak gözenek ve B4C parçacıkları arası
mikro boşlukların(Şekil 6c) oluşması ve/veya artması
sonucu ÇKD ve % süneklik değerleri azalmıştır. Ayrıca,
sinterleme süreciyle ilgili oluşan problemler,
B 4C
parçacıkların geometrisinin keskin köşeli olması ve
kompozit yapı içerisinde sünek davranış gösteren
matriste çentik etkisi yaparak gerilme yığılmaları
oluşturması ÇKD ve süneklik değerlerinin düşmesine
sebep gösterilebilir.

T/M
numunenin
SEM
görüntülerinde
Al6061
parçacıkları arası sinterleşme problemlerinin kısmen de
olsa giderildiği görülmektedir. Kırılma sürecinde
parçacıkların arayüzeylerinden ve/veya tane sınırından
kırılma yerine, parçacıkların deformasyonu ile uzama
göstererek çoğunlukla parçacık ve/veya tane içi
ayrılmalar ve sünek kırılmalar olmuştur (Şekil 10a’da
oklarla gösterilmiştir).
%15 B4C takviyeli MMKp
malzemede ise sünek kırılmayı temsil edecek
deformasyonla (uzama) kırılma formu yoktur. Ayrıca
artan takviye oranı ile birlikte oluşan kümeleşme
sebebiyle takviye parçacık-parçacık arası boşlukların
sünekliği ve ÇKD değerini düşürdüğü görülmektedir
(Şekil 10b’de kare çerçeve içinde gösterildi). Bununla
birlikte, yer yer B4C parçacık-matris arası sıvı faz
ıslatmasıyla arayüzey bağı oluşmuş kırık yüzey formları
da belirlenmiştir (Şekil 10b’de çember içinde
gösterilmiştir).

4. Sonuçlar

Toz metalurjisi yöntemi ile üretilen Al6061 matrisli B4C
takviyeli MMKp malzemelerin özelliklerine süper katı
3.6. Kırık Yüzeylerin SEM İncelemeleri
üzeri sıvı faz sinterleme işlemlerinin etkisi konusunda
yapılan bu çalışmanın genel sonuçları aşağıdaki gibi
Şekil 10’da SKSS yapılan T/M ve %15 B4C takviyeli
özetlenebilir;
MMKp numunelerin çapraz kırılma deneyi sonrası kırık
yüzeylerinin SEM görüntüleri verilmiştir.
• SEM ve mikroyapı görüntüleri incelendiğinde
Al6061 parçacıkların farklı boyutlarda ve genellikle
yuvarlak formda olduğu, B4C parçacıklarının ise
farklı boyutlarda ve genellikle keskin köşeli olduğu
belirlenmiştir.

a

b

B4C

•

SKSS işlemi uygulanan T/M malzemelerde ve
kısmen de MMKp malzemelerin matrisindeki
mikroyapı görüntülerinde Al alaşımı parçacıklar
içerisinde oluşan segregasyonun ve/veya ötektik
sıvının meydana getirdiği gözenekler tespit
edilmiştir. Bu durum artan SKSS sıcaklığıyla birlikte
artmıştır.

•

SKSS uygulanan MMKp malzemelerin kırık yüzey
SEM görüntülerinde matris ile B4C parçacık
arayüzeylerinde kısmen sıvı faz sinter etkisine
rastlanmıştır.

•

Genel olarak artan SKSS sinter sıcaklığı ve takviye
oranıyla birlikte MMKp malzemelerin sertliğinin de
arttığı söylenebilir.

•

620oC’de SKSS uygulanan T/M malzemeye göre
%5 B4C takviyeli MMKp malzemenin ÇKD değerinde
ve sünekliğinde artış görülürken, artan parçacık
takviye oranıyla birlikte MMKp malzemelerin her iki
özelliğinde de azalma görülmüştür.

B4C

B4C
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Abstract

methods. The reported methods are complex and 1-D
structure control is difficult [2].

Polymeric based nanofibers functionalized with
hexagonal boron nitride(h-BN) for mechanical
applications were produced via electrospinning method.
It has been demonstrated by mechanical analysis that
mechanical properties have been improved with h-BN
addition. Thus, in this study, a new approach was
introduced in which the properties of boron nitride and
the advantages of nano-sized morphological structure
could be used together.
Keywords: boron nitride, composite nanofibers,
electrospinning.

However, the electrospinning technique is renowned for
its easy control of the size of the final product. The
electrospinning method (Fig. 1), which uses an electric
field to produce fibers from polymers, composites, and
ceramics ultra-fine micro-scales to nanoscales, enables
nanofibers to be efficiently produced [3]. The main aim
of this study is a synthesis of polymeric nanofibers
whose mechanical properties are enhanced by the
contribution of BN via electrospinning which is a simple
and inexpensive method. As a result of the analyzes
carried out for this purpose, it has been shown that the
composite nanofibers which have been produced
1. Introduction
successfully via electrospinning method have high
In recent years, the focus has been on the development usage potential in mechanical applications.
of boron-based high-tech products, and the expansion
of application areas of boron-based materials. Among 2. Materials and Method
the advanced boron compounds, h-BN is an important
material called as white graphite due to has a Poly (vinyl) alcohol (PVA) (purity>90), and BN particles
hexagonal crystal structure similar to graphite. h-BN (purity>98) was obtained from Zag Chemistry and
has many applications in various engineering and Sigma Aldrich, respectively. 8% and 10% by weight of
refractory fields because of its unique properties such PVA and BN, respectively, were dissolved in distilled
as high resistance to acidic chemical corrosion, non- water. After that, prepared BN solution (1% wt.) has
o
toxic,
lightness,
processability,
good
thermal been added to pure PVA solution at 60 C via dropping
technique. Thus, PVA (pure), and PVA containing
conductivity, and high electrical resistance, etc. [1,2].
boron nitride (PVA/BN) electrospinning solutions were
prepared. Nanofibers were obtained from the prepared
solutions with electrospinning process parameters are
applied as flow rate 1 mL/hr, collector-syringe distance
20 cm, applied voltage 25 kV. Morphological, chemical
and mechanical analyzes of nanofibers were
performed.
3. Result and Discussion

Fig. 2 clearly shows that the average fiber diameter
increases with the addition of BN. Diameter of
nanofibers were measured at 50 different locations
Nano-scaled materials have been the subject of using Image J program. The average fiber diameter is
intensive research by many researchers around the 223±50 nm for PVA (Fig. 2a) and 326±72 nm for PVA/
world due to their wide application area and superior BN (Fig 2b).
properties. Recently, due to the advantages of
nanoscale, studies involving the production and
characterization of boron nitride (BN) in the form of
nanotubes and nanoparticles are being carried out.
Among the nano structures, the 1-dimensional(1D) BN
nanotube has high performance and quality potential
for electronic and mechanical applications. On the other
hand, the axial ratio plays a critical role in the physical
and chemical properties of 1D structures. It is desirable
that the axial ratio be long in nanostructures. Among all
nanostructures, the longest axial ratio is obtained in
(a)
(b)
nanofibers. Therefore, most researchers focus on h-BN
Figure 2. SEM photographs of (a) PVA(pure), (b)
nanofiber production following complex manufacturing
PVA/BN nanofibers.
Figure 1. Schematic representation of electrospinning.
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In the FTIR spectra (Fig. 3a), the main peaks of
PVA(pure)
nanofibers
were
observed
at
845,1093,1260,1434,1734, 2930, and 3290 cm-1 (Fig.
3a). These peaks are appointed to the C-C stretching
vibration, C–O stretching of acetyl groups, C–H
deformation vibration, C–H bending vibration of CH2,
C=O carbonyl stretch, CH2 asymmetric stretching
vibration, and the O–H stretching vibration of the
hydroxy group, accordingly [4].
Similar peaks were
observed for the PVA/BN nanofibers (Fig. 3b). The
addition of BN is assigned to small shifts in the main
peaks.

S  2



Er

(1)

In (1), b is a constant that depends on the geometry of
the indenter, A is the projected area of the indent, and
Er is the reduced elastic modulus given by,

1 1  v 2 1  vi2


Er
E
Ei

(2)

where E and ν are the elastic modulus and Poisson’s
ratio for the sample and Ei and νi are the same
quantities for the indenter, respectively. On the other
hand, in nanoindentation, hardness is determined as
the mean contact pressure, and is obtained by dividing
the peak force by the projected area of the contact
between the sample and tip [5]. Consequently, the data
in Table 1 was obtained. With the addition of BN, the
pink graph shifted towards the blue graph in Fig.4.
Results of calculations confirmed that (Table 1). E
decreased with the addition of BN. The lower the E of a
material, the higher the elastic elongation rate. On the
other hand, the hardness values were calculated as 7.5
and 86.2 mPa for PVA and PVA/BN nanofibers,
respectively (Table 1). With the addition of BN, the
hardness value of the polymeric pure nanofibers
reached more than ten times.
Table 1. Results of nano-indentation.
Elastic
Indentation
Force
Sample
Modulus
Hardness
(mN)
(mPa)
(mPa)
PVA
1
238
7.5
PVA/BN
1
134
86.2

Figure 3. The FTIR spectra of (a) PVA (pure), (b)
PVA/BN nanofibers.
On the other hand, mechanical analysis of nanofibers
was performed with IBIS DME Tools DS 95-50. A
diamond conical surface with a half-apex angle of 70.3°
was used to model the widely used Berkovich indenter.
In addition, the thicknesses of PVA(pure) and PVA/BN
nanofibers were 5000 nm and 3000 nm, respectively, In
Fig. 4, 1 millinewtons (mN) force was applied to five
different regions for both samples and the average
penetration depth (μm) was measured and calculated.
The elastic modulus (E) is obtained from the slope of
the initial portion of the unloading curve (S) (Fig.4) with
using Eq (1) and (2).

A

4. Conclusion and Future Expects
In this study, polymeric based high-strength composite
nanofibers
containing
BN
were
successfully
synthesized via electrospinning. Morphological analysis
showed that the presence of BN in the structure
increased the nanofiber diameter. Also, the FTIR
analysis, it has been demonstrated that BN has been
successfully integrated without any chemical change in
the structure of PVA. Moreover, nanoindentation has
shown that PVA/BN nanofibers can be an ideal material
for mechanical applications where both ductility and
hardness are required simultaneously. Further studies
may include increasing the amount of BN in PVA by
weight, and the use of the produced fibers in the design
of improved composite structures in practice.
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PARÇACIK BOYUTUNUN STRONSİYUM HEKZAFERRİT
MIKNATISLARIN MANYETİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
INFLUENCE OF THE PARTİECLE SİZE ON THE MAGNETIC
PROPERTIES OF STRONTIUM HEXAFERRIT
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Özet
Bu çalışmada; mekanokimyasal sentezleme yöntemiyle
SrFe12O19 kalıcı mıknatısları üretilmesi ve parçacık
boyutunun manyetik özellikler üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda demir
kaynağı olarak çelik atığı olarak bilinen tufal,
stronsiyum kaynağı olarak da stronsiyum karbonat
kullanılmıştır. Parçacık boyutunun Sr-hekzaferrit
mıknatıslar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla
stokiyometrik olarak 1:6 oranına göre hazırlanmış
stronsiyum karbonat (SrCO3) ve tufal (Fe2O3) 20 dk. ile
32 saat arasında değişen sürelerde yüksek enerjili
bilyeli öğütme cihazında mekanokimyasal sentezleme
işlemine tutulmuştur. Öğütme süresine bağlı olarak
değişen toz boyutunun manyetik özellikler (koersivite,
manyetik doygunluk, kalıcı manyetizasyon) üzerindeki
etkisi 1 T’lık manyetik alan altında titreşimli örnek
manyetometresinde (VSM) incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlarda 2 saate kadar koersivitenin yükselmediği, 2
saatten sonra koersivite değerinin arttığı belirlenmiştir.
Diğer manyetik özellik değerlerinden olan manyetik
doygunluk (Ms) ve kalıcı manyetiklik (Mr) değerlerinin
öğütme süresinin artmasıyla birlikte arttığı tespit
edilmiştir. Artan öğütme sürelerine (20 dakika, 1 saat, 2
saat, 4 saat, 8 saat, 16 saat ve 32 saat) ait koersivite
değerleri sırasıyla 3,7 kOe, 3,6 kOe, 3,4 kOe, 4,8 kOe,
4,7 Oe, 5,5 kOe, 5,4 kOe olarak ölçülmüştür. Yukarıda
belirtilen 20 dakika- 32 saat arasındaki öğütme
sürelerine ait Ms değerleri sırasıyla 11,14,16,17,15,28
ve 30 emu/ g olarak, Mr değerleri sırasıyla 19, 22, 27,
28, 24, 47 ve 49 emu/g olarak belirlenmiştir

sample magnetometer (VSM) apparatus under 1 T
magnetic field. From the results obtained, it was found
that the coercivity did not increase significantly up to 2
h milling time and increased beyond this time. The
magnetic saturation (Ms) and permanent magnetism
(Mr) values were found to increase with increasing
milling time. The coercivity values of 20 min, 1 h, 2 h, 4
hours, 8 h, 16 h, and 32 h milling times were obtained
as 3.7 kOe, 3.6 kOe, 3.4 kOe, 4.8 kOe, 4 7 Oe, 5.5
kOe, and 5.4 kOe, respectively. The Ms and Mr values
for 20 min, 1 h, 2 h, 4 hours, 8 h, 16 h, and 32 h milling
times were measured as 11, 14, 16, 17, 15, 28, and 30
emu/g, and 19, 22, 27, 28, 24, 47, and 49 emu/g,
respectively.
Keywords: Mechanochemical
properties, Particle size

synthesis,

Magnetic

1. Giriş
M tipi stronsiyum ve baryum hekzaferrit mıknatıslar
1952 yılında Philips Araştırma Laboratuvarı tarafından
keşfedilmiştir. Keşfedildikleri tarihten bugüne bu
mıknatıslar, nispeten düşük üretim maliyetleri nedeniyle
en yaygın kullanılan kalıcı mıknatıslar olmuştur [1].
SrFe12O19 formülü ile belirtilen stronsiyum hekzaferritler
son yıllarda ilgi odağı haline gelmiştir [2]. Bu mıknatıslar
yüksek koersiviteye, yüksek manyeto kristalin
anizotropi alanına ve yüksek kimyasal kararlılığa sahip
olmaları nedeniyle manyetik kayıt cihazları, mikrodalga
uygulamaları, yüksek frekanslı cihazlar ve motorlar gibi
endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar [3].

sentezleme, Sr-hekzaferrit mıknatısların üretiminde geleneksel
seramik yöntemi, katı hal yöntemi, mekanokimyasal
sentezleme yöntemi (yüksek enerjili bilyeli öğütme)
yöntemleri yanı sıra, kendiliğinden gelişen yüksek
Abstract
sıcaklık sentezi ile SrFe12O19 tozu üretimi, tuzlu eriyik
(salt-melt), birlikte çöktürme [4], sol-jel ve sonokimyasal
In this study; the production of SrFe12O19 permanent
gibi
düşük
sıcaklık
kimyasal
yöntemleri
ile
magnets by mechanochemical synthesis and the effect
kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en yaygın
of particle size on magnetic properties were
kullanılanları; sol-jel yöntemi [5], katı hal yöntemi,
investigated. The scale which is known as a waste
mekanokimyasal sentezleme yöntemi, tuzlu eriyik
material in steel production was used as iron source
yöntemi birlikte çökeltme yöntemi, geleneksel seramik
and strontium carbonate was used as strontium source
yöntemleridir [6]. Bu üretim yöntemleri arasında en
in the experimental studies. The strontium carbonate
popüler olanı mekanokimyasal sentezleme veya
(SrCO3) and the scale (Fe2O3) were prepared with 1: 6
mekanokimyasal
aktivasyon
yöntemidir
[7-9].
stoichiometric ratio and the mixture were subjected to
Mekanokimyasal sentezleme yöntemi yüksek enerjili
mechanochemical synthesizing process by high energy
mekanik öğütme, yüksek enerjili öğütme, yüksek enerjili
ball milling apparatus from 20 minutes to 32 hours in
aktivasyon olarak da bilinmektedir. Sentezleme süresi
order to determine the effects of the particle size on the
hem mekanokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde
Sr-hexaferrite magnets. The effect of powder size
ve hem de manyetik özellikler üzerinde büyük öneme
variation with milling time on the magnetic properties
sahip parçacık boyutunda en etkili parametredir.
(coercivity,
magnetic
saturation,
permanent
Parçacık
boyutu,
mekanokimyasal
sentezleme
magnetization) was investigated with the vibrating
işleminde öğütme süresi artıkça sürekli olarak azalır
Anahtar kelimeler: Mekanokimyasal
Manyetik özellikler, Parçacık boyutu
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(Şekil 3.5). Kalıcı mıknatıslar için kritik bir parçacık
boyutu vardır ve elde edilen parçacık boyutunun bu
kritik boyuttan küçük veya büyük olması koersivite
başta olmak üzere, üretilen mıknatısın pek çok
özelliğini etkiler [10]. Literatürde stronsiyum hekzaferrit
mıknatıslar için bu boyut yaklaşık olarak 0,5-0,6 µm
olarak belirtilmiştir [11].
Bu çalışmada, daha öncede belirtildiği üzere parçacık
boyutunun manyetik özellikler üzerine etkisinin
incelenmesi stronsiyum karbonat (SrCO3) ve tufal
(Fe2O3) kullanılarak mekanokimyasal sentezleme
yöntemi ile stronsiyum hekzaferrit (SrFe12O19)
mıknatısların üretimi gerçekleştirilmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışma kapsamında, Stronsiyum hekzaferrit
mıknatısların üretimi, tufal ve stronsiyum karbonat
(SrCO3) kullanılarak mekanokimysal sentezleme
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan tufal Ditaş
Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. firmasından
sıcak dövme alaşımsız çelik tufali olarak temin
edilmiştir. Stronsiyum kaynağı ise %99 üzeri saflıktaki
ticari stronsiyum karbonattır. Kullanılacak tufalin,
manyetik özellikleri olumsuz olarak etkileyebilecek
kirliliklerden ve safsızlıklardan arındırılması için iki
aşamalı olarak temizleme işlemi uygulanmıştır.
Temizleme işlemini birkaç defa su ile yıkama ve yıkama
ile uzaklaştırılamayan kirlikleri yakarak uzaklaştırma
aşamaları
oluşturur.
Temizlenen
tufalin
boyutlandırılması için 100 devir/ dak. hızda farklı
çaplardaki çubuklar kullanılarak çubuklu değirmende
öğütme işlemi gerçekleştirilmiştir. Hematit (Fe2O3) fazı
dışında bulunan demir oksit fazlarının giderilmesi için
tufale 900 °C sıcaklıkta 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8
saatlik
tavlama
işlemleri
uygulanmıştır.
Mekanokimyasal sentezleme işlemine hazırlanan tufal
ve stronsiyum karbonat tozları sabit 1:6 stokiyometrik
oranında ve toplam 20 gr olacak şekilde hassas
terazide ölçülmüş ve bilyalı öğütme cihazına ait öğütme
kabına eklenmiştir. Toz: bilya oranı 1:10 olacak şekilde
8 gr ağırlığında tungsten karbür bilyalar öğütme
işleminde kullanılmıştır. Tozlar ve bilyalar ile birlikte 4
ml etanol kullanılarak öğütme sırasında oluşabilecek
yüzeye yapışmaların ve topaklaşmaların önüne
geçilmiştir. Öğütme hızı 400 rpm’de sabit tutulmuştur.
Değişen öğütme sürelerinin manyetik özellikler üzerine
etkisinin incelenmesi için farklı sürelerde (20 dk, 1s, 2s,
4s, 8s, 16s, 32s) öğütme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen mekanokimyasal sentezleme işlemleri
sonrasında bozulan kristalli yapıyı kararlı hale yapısını
kararlı hale getirmek amacıyla 975 °C sıcaklıkta 1 saat
tavlama işlemi yapılmıştır.
Mekanokimyasal sentezleme öncesinde fazların ve
oranlarının belirlenmesi (XRD) analizleri, sonrasında
fazların ve oranlarının belirlenmesi (XRD), parçacık
boyut ölçümleri (BET), üretilen tozların morfolojisinin
incelenmesi (SEM) ve manyetik özelliklerin belirlenmesi
(VSM)
için
analizler
yapılmıştır.
İlk
olarak
mekanokimyasal sentezleme öncesinde tufal içerisinde
bulunan farklı demir oksit fazlarına (FeO, Fe2O3, Fe3O4)
ait oranların belirlenmesi için PANalytical X’pert
Powder3 model X ışını kırınım difraktometresinde
(XRD) ölçümler gerçekleştirilmiş ve HighScore Plus
yazılımı kullanılarak Rietvelt analizi yapılmıştır. XRD
ölçümleri CuKα (λ=1,5418) ışınımı kullanılarak oda

sıcaklığında
25≤2θ≤60
aralıklarında
0,013
derece/saniye hızında gerçekleştirilmiştir. Yapılan XRD
ölçümleri sonucunda en yüksek hematit oranı için 2
saat tavlama işleminin yeterli olduğu belirlenmiştir.

3. Bulgular ve İrdeleme
Mekanokimyasal sentezleme prosesi zamana bağlı
olarak gerçekleşen bir prosestir. Sentezleme süresi
hem mekanokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde
hem de manyetik özellikler üzerinde büyük öneme
sahiptir. Öğütme süresine bağlı olarak değişen parçacık
boyutu ise mekanokimyasal sentezleme işleminde en
etkili parametrelerdendir. Farklı sürelerde yapılan
mekanokimyasal sentezleme işlemleri sonucu üretilen
stronsiyum hekzaferrit tozlarının yüzey alanlarını tespit
etmek amacıyla yapılan tek nokta BET analizi (spesifik
yüzey alanı ölçümü) sonuçları Çizelge 1’de
gösterilmiştir. 20 dakika, 1, 2 ve 4 saatte hazırlanan
stronsiyum
hekzaferrit tozların
spesifik
yüzey
alanlarında çok büyük bir artış meydana gelmemiştir.
Bu durum ilk 4 saatlik sentezleme (öğütme) işlemi
sırasında toz boyutunda önemli düşüşlerin olmadığını
ortaya koymaktadır. 4 saatin üzerinde yapılan
mekanokimyasal sentezleme işlemi sonrasında spesifik
yüzey alanında sürekli bir artış görülmüştür. Spesifik
yüzey alanı, başlangıç malzemesi ile kıyaslandığında
maksimum sentezleme süresi sonucunda %1649
değerinde artmıştır. Spesifik yüzey alanındaki bu artış
mekanokimyasal sentezleme işlemi için gerekli olan
aktif
yüzeylerin
sürekli
olarak
oluştuğunu
göstermektedir.
Tablo 1. Tek noktalı BET analiz sonuçları
Öğütme süresi
Yüzey alanı (m2/g)
(saat)
0,3
0,53
1
0,93
2
1,10
4
1,13
8
4,02
16
6,08
32
8,74
Farklı öğütme sürelerine spesifik yüzey alandaki
değişimlerinin parçacık morfolojisi üzerinde görebilmek
için taramalı elektron mikroskobunun seconder electron
modunda incelemeler yapılmış ve farklı sentezleme
sürelerine ait mikro fotoğraflar alınmıştır. Farklı öğütme
sürelerine ait SEM mikro fotoğrafları Şekil 1’de
sunulmuştur. 20 dakikalık sentezleme işlemine ait mikro
fotoğrafta farklı boyut ve morfolojilerdeki tozlar açıkça
görülmektedir (Şekil 1.a). Şekilde tufale göre küçük
boyuttaki stronsiyum karbonat parçacıklarının tufal
parçacıklarının etrafını sardığı görülmektedir. Buradan
ortaya çıkan en önemli sonuç; öğütme süresinin
kısalığına bağlı olarak stronsiyum karbonat ve tufalin
homojen bir dağılım göstermemesidir. Sentezleme
süresi 1 saat olan tozlara ait mikro fotoğraflarda 20
dakikalık tozlara ait mikro fotoğrafa benzer şekilde tufal
ve stronsiyum karbonat tozları belirgin şekilde
görünmektedir (Şekil 1.b). 2 saat mekanokimyasal
sentezleme işlemine tabi tutulan tozların SEM mikro
fotoğrafında homojen bir toz boyutu görülmüştür. Toz
boyutlarının ölçülmesi ImageJ yazılımı yardımı ile 35
ayrı toz boyutunun ortalaması alınarak yapılmış ve
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ortalama toz boyutunun 0,8 µm olduğu belirlenmiştir
(Şekil 2.c). 2 saat öğütme süresi sonrasındaki farklı
öğütme sürelerine ait mikro fotoğraflar Şekil 1.d ile Şekil
1.g arasında belirtilmiş olup, tufal ve stronsiyum
karbonata ait toz boyutlarının öğütme süresine bağlı
olarak azaldığı ayrıca tufal ve stronsiyum karbonat
reaksiyona girerek homojen boyutta stronsiyum
hekzaferrite (SRFe12O19) dönüştüğü belirlenmiştir. Elde
edilen görüntüler üzerinde yapılan toz boyutu
ölçümlerinde 4, 8, 16 ve 32 saatlik mekanokimyasal
sentezleme sonrası ortalama parçacık boyutları
sırasıyla 0,63, 0,47, 0,38, 0,29 µm olarak belirlenmiştir.

bozularak amorf yapıya doğru bir dönüşümün olduğunu
ispatlamaktadır. Zaten, mekanokimyasal sentezleme
işlemi sonrası uygulanan tavlama işleminin amacı da
kristalli yapının tekrar geri kazanılmak istenmesidir.
Sonuç olarak; mekanokimyasal sentezleme işlemi ile
yapıda başarılı bir şekilde SrFe12O19 fazı oluşturulmuş,
ancak oluşan faz deformasyon ile kısmi olarak amorf
yapıya dönüşmüştür. Söz konusu sert manyetik fazın
tam
kristalli
yapıya
dönüştürülmesi
için
mekanokimyasal sentezleme işlemi sonrası tavlama
işlemi uygulanmıştır.

Şekil 2. Farklı sürelerde mekanokimyasal sentezleme
işlemi uygulanmış tozların XRD kırınım desenleri
Farklı sürelerde mekanokimyasal sentezleme işlemine
tabi tutulmuş tozlarda oluşan kısmi amorf yapının tekrar
kristalli yapıya dönüşmesini sağlamak için tavlama
işlemi uygulanmıştır. Tavlama işleminin diğer bir amacı
da yüksek enerjili bilyeli öğütmede meydana gelen aşırı
deformasyona bağlı olarak oluşan gerilmeleri gidermek
ve manyetik özelliklerin iyileşmesini sağlamaktır. Şekil
3’de farklı öğütme sürelerinde sentezlenen ve 975°’de 1
saat tavlanan tozlara ait XRD kırınım desenleri
verilmiştir. Burada esas itibarıyla iki farklı faz meydana
gelmiştir. Bu fazlardan birincisi ve hâkim faz sert
manyetik özellik gösteren stronsiyum hekzaferrit
(SrFe12O19) fazıdır. Diğer faz ise Fe2O3 fazı olup,
stronsiyum hekzaferrit mıknatısların koersivitesinde
düşmeye sebep olan ve istenmeyen yumuşak bir
manyetik fazdır.

Şekil 1. Farklı sürelerde mekanokimyasal sentezleme
işlemine tabi tutulmuş tozların taramalı elektron
mikroskobu görüntüsü
Mekanokimyasal sentezleme işleminde stronsiyum
karbonat
ile
tufal
arasında
mekanokimyasal
dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek
amacıyla sentezleme işlemi sonrasında ve tavlama
işlemi öncesinde XRD analizleri gerçekleştirilmiştir.
Şekil 2’de 20 dakika ve 32 saat mekanokimyasal
sentezlenmiş
tozların
XRD
kırınım
desenleri
görülmektedir. Kırınım desenlerinde yer alan pikler
incelendiğinde, 20 dakikalık işlem sonrasında yapıda
yaklaşık 2θ=33°’de Fe2O3 fazı piki görülürken, 32
Şekil 3. Farklı öğütme sürelerinde mekanokimyasal
saatlik sentezleme işlemi sonrasında Fe2O3 fazı pikinin
sentezleme işlemine tabi tutulmuş ve sonrasında 975
şiddeti önemli ölçüde azalmıştır. Fe2O3 pik şiddetindeki
azalma öğütme süresine bağlı olarak bu fazın oranının °C’de 1 saat tavlanan tozlara ait XRD kırınım desenleri
azaldığını göstermektedir. Şekilden ortaya çıkan önemli Mekanokimyasal sentezleme yönteminde optimum
bir bulgu da kristal piklerinde meydana gelen manyetik özelliklerin elde edilmesi bakımından parçacık
genişlemedir. Bu durum, öğütme ile kristalli yapının boyutu çok önemli bir yere sahiptir. Maksimum
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manyetik özelliklerin elde edilebilmesi için tanımlanan
bu kritik boyut literatürde “tek domen (single domain)”
olarak tanımlanmaktadır. Stronsiyum hekzaferrit
parçacıklar için kritik parçacık boyutu 0,3-0,5 µm olarak
ifade edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda,
mekanokimyasal sentezleme işlemi sırasında ne
kadarlık bir süre sonra kritik boyuta ulaşıldığını
belirlemek için 7 farklı (20 dk, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8
saat, 16 saat, 32 saat) sürede sentezlenen (öğütülen)
ve 975 ºC’de 1 saat normal atmosfer şartları altında
tavlanan tozlara VSM ölçümleri uygulanmıştır. Elde
edilen VSM analizi sonuçları Şekil 4’de verilmiştir.

parçacık boyutunun 0,29 μm’a azalmasıyla birlikte
parçacıkların
her birinin sahip olduğu şekil
anizotropisinin ortaya çıkmasıdır (Surig vd., 1994).
Manyetik malzemelerde, parçacık boyutunun tek
domen boyutunun altına düşmesi sonucu parçacıkların
eksenleri
boyunca
manyetizasyon
çok
kolay
gerçekleşmektedir.
Manyetizasyonun
kolay
gerçekleşmesine bağlı olarak, manyetikliğin giderilmesi
için gerekli olan kuvvet olarak da ifade edilen koersivite
değeri de azalmaktadır. Toz boyutundaki daha ileri
azalmanın etkisini ortaya koymak amacıyla 64 saatlik
mekanokimyasal sentezleme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4’de sırasıyla 20 dakika, 1 saat ve 2 saat
sürelerde mekanokimyasal sentezlenen ve 975 ºC’de 1
saat tavlanan stronsiyum hekzaferrit tozlarına ait
histerezis (M-H) eğrileri verilmiştir. Histerezis eğrileri
incelendiğinde, şekilsel bozukluk olarak tanımlanan
“king” görülmektedir. Bu durum, yapıda bulunan ikinci
bir fazın göstergesidir. Bu faz, Şekil 3’deki XRD
analizleri sonucu tespit edilen Fe2O3 fazıdır. Fe2O3 fazı
mekanokimyasal
sentezleme
işlemi
sırasında
reaksiyona girmeden yapıda kalan tufaldir. SEM ve
XRD analizleri ile tespit edilen bu fazın yumuşak (soft)
manyetik özelliklere sahip olmasından dolayı manyetik
özellikler, özellikle de koersivite olumsuz yönde
etkilenmektedir. Şekil 4.e-4.f arasında verilen ve 4, 8,
16 ve 32 saatlik sentezleme işlemleri sonrasında elde
edilen M-H eğrilerinde “king” oluşumu vuku
bulmamıştır. Bu tozlar için Şekil 3’de verilen XRD
desenlerinde her ne kadar 33º ve 36º açılarda Fe2O3
fazı görülse de bu fazın şiddetinin çok düşük
olmasından dolayı manyetik özellikler üzerinde olumsuz
yönde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Öğütme süresinin artmasıyla birlikte, parçacık
boyutunun azalması ve neredeyse tek fazlı SrFe12O19
fazının oluşmasına bağlı olarak stronsiyum hekzaferrit
mıknatıslara ait ideal M-H eğrileri elde edilmiştir.
Şekil 4.a-4.f’ten görülebileceği üzere 20 dakika, 1, 2, 4,
8 ve 16 saatlik mekanokimyasal sentezleme işlemi
sonucu
stronsiyum
hekzaferrit
tozlarının
koersivitelerinde sürekli bir atış tespit edilmiştir.
Gerçekleştirilen bu sentezleme işlemlerinde 20 dakika,
1, 2, 4, 8 ve 16 saatlik mekanokimyasal sentezleme
işlemleri sonucunda koersivite değerleri sırasıyla 3,5,
3,6, 3,8, 4,7, 4,9, 5,5 kOe olarak elde edilmiştir.
Koersivitedeki bu artış iki şekilde açıklanabilir.
Bunlardan birincisi; 20 dk. 1, 2, 4, 8 ve 16 saat
mekanokimyasal sentezleme işlemleri sonucunda
ortalama parçacık boyutunun 0,38 μm’a kadar sürekli
olarak azalmasıdır. Daha önce açıklandığı üzere,
stronsiyum hekzaferrit mıknatıslarda maksimum
koersiviteyi sağlayan ideal parçacık boyutu, ki bu aynı
zamanda tek domen boyutu olarak da ifade
edilmektedir. 2, 4, 8, 16 ve 32 saatlik mekanokimyasal
sentezleme sonrası ortalama parçacık boyutları
sırasıyla 0,8 0,63, 0,47, 0,38, 0,29 µm olarak
ölçülmüştür. 8 ve 16 saatlik mekanokimyasal
sentezlemede elde edilen 0,47 µm ve 0,38 µm toz
boyutlarının 0,3-0,5 µm tek domen boyut aralığında
olması ve bunlara karşılık gelen koersivitelerin de
sırasıyla 4,9 kOe ve 5,5 kOe olarak bulunması toz
boyutunun koersivite üzerindeki etkisini açıkça ortaya
koymaktadır. Mekanokimyasal sentezleme süresinin 16
saatten 32 saate çıkarılmasıyla birlikte koersivite 5,5
kOe değerinden 5,4 kOe değerine azalmıştır. Koersivite
de meydana gelen bu azalmanın sebebi ise; ortalama

Mekanokimyasal sentezleme süresinin koersivite
üzerindeki etkisi ikinci olarak ortaya çıkan fazlar
açısından açıklanabilir. Mekanokimyasal sentezleme
işleminde sürenin artmasına bağlı olarak SrFe12O19 sert
manyetik fazı sürekli olarak artmaktadır. Söz konusu
fazın toplam manyetik momenti pozitif olduğundan
parçacıklar dışarından bir manyetik alan olmaksızın
belirli bir zorlayıcı kuvvete yani koersiviteye sahiptirler.
Farklı sürelerde gerçekleştirilen mekanokimyasal
sentezleme işlemi sonrasında gerçekleştirilen VSM
analizleri ile elde edilen diğer manyetik özellikler
manyetik doygunluk (Ms) ve kalıcı manyetizasyon
(Mr)’dur. Ms ve Mr değerleri stronsiyum hekzaferrit
mıknatıs tozlarının kimyasal kompozisyonuna bağlı
olarak değişmektedir. 20 dakikadan başlamak üzere 1,
2, 4, 8, 16, 32 saatlik mekanokimyasal sentezleme
işlemi sonrasında manyetik doygunluk değerleri 27, 22,
19, 24, 28, 47 ve 49 emu/g olarak belirlenmiştir.
Manyetik doygunluğa paralel olarak kalıcı mıknatıslık
değerleri aynı sentezleme süreleri için sırasıyla 16, 14,
11, 15, 17, 28 ve 30 emu/g olarak ölçülmüştür.

Şekil 4. Parçacık boyutunun manyetik özellikler
üzerindeki etkisi

4. Sonuçlar
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Bu çalışma kapsamında sert manyetik malzemeler
grubu altında bulunan ve kalıcı (sürekli) manyetik
özelliklere sahip stronsiyum hekzaferrit mıknatıslar
çalışılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
sonucunda stronsiyum hekzaferrit mıknatıs başarılı bir
şekilde üretilmiş olup, elde edilen sonuçlar aşağıda
maddeler halinde sunulmuştur.
1. Mekanokimyasal sentezleme işlemi sırasında 20
dakika ile 32 saat arasında süren sentezleme işlemi
sonrası spesifik yüzey alanı, başlangıç malzemesi ile
kıyaslandığında %1649 değerinde artmıştır.
2. Farklı sürelerde gerçekleştirilmiş mekanokimyasal
sentezleme işlemi sonrasında yapılan BET analizinde
20 dak., 1,2,4,8,16,32 saatlik sürelere ait spesifik yüzey
alan değerleri sırasıyla 0,53 m2/g, 0,93 m2/g, 1,10 m2/g,
1,13 m2/g, 4,2 m2/g, 6,08 m2/g, 8,74 m2/g olarak
ölçülmüştür.
3. Farklı öğütme süreleri (2, 4, 8, 16 ve 32 saat) sonucu
elde edilen SrFe12O19 tozlarına ait ortalama toz
boyutları sırasıyla 0,8, 0,63, 0,47, 0,38, 0,29 µm olarak
belirlenmiştir.
5. Farklı sürelerde gerçekleştirilen mekanokimyasal
sentezleme işlemi ile yapıda başarılı bir şekilde
SrFe12O19 fazı oluşturulmuş, ancak oluşan faz
deformasyon ile kısmi olarak amorf yapıya
dönüşmüştür.
6. Farklı öğütme sürelerinde sentezlenen ve 975°’de 1
saat tavlanan tozlara ait XRD kırınım desenlerine göre
hâkim faz sert manyetik özellik gösteren stronsiyum
hekzaferrit (SrFe12O19) ve Fe2O3 fazı oluşmuştur.
7. Mekanokimyasal sentezleme işlemlerinde 20 dakika,
1, 2, 4, 8,16 ve 32 saatlik sentezleme süreleri
sonucunda koersivite değerleri sırasıyla 3,5, 3,6, 3,8,
4,7, 4,9, 5,5, 5,4 kOe olarak elde edilmiştir.
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Abstract
Red mud is a waste material from the Bayer Process
used to produce alumina from bauxite. The aim of this
work is to investigate the effects of red mud on Portland
cement. Storing is the most important issuse for red
mud because it negatively affects the environment. To
solve this problem, Portland cement was replaced up to
15 % red mud by weight of cement. Compressive and
tensile strengths of red mud concretes were evaluated.
The test results show that how its compressive strength
& tensile strength decreases with increase red mud
content, it is concluded that Optimum percentage of the
replacement of cement by weight is found to be 5 %.
Keywords: red mud, cement, microstructure

1. Introduction
Portland cement, a hydraulic binder, is produced by
grinding cement clinker and minor amounts of gypsum.
Clinker phases are tricalcium silicate, alite (C3S –
3CaOSiO2,), dicalcium silicate, belite (C2S –
2CaOSiO2), tricalcium aluminate, celite (C3A –
3CaOAl2O3) and calcium alumino ferrite, ferrite(C4AF
– 4CaOAl2O3Fe2O3) [1-2]. C3A responds to hydration
very quickly to form stable C3AH6, which results in too
rapid, so-called ‘‘quick’’ setting. In contrast there is a
‘‘false’’ setting in the case of large content of sulphate
ions compared to aluminate ions. Red mud is a waste
product from producing of aluminium ore. The
composition of red mud varies depending on the
composition of the original ore, but the main
constituents are oxides of different metals of which iron
oxide, which gives the material its characteristic colour,
is the most prevalent. Currently, no suitable use for red
mud has been identified and for that reason it is stored
in large dams adjacent to the treatment plants.
Although different ways to utilise red mud have been
discussed in the literature [3-6].
In literature many studies can be found on cements
containing limestone powder and slag, limestone
powder and natural pozzolans. However, these studies
did not focus on the effect of red mud on concrete.

2. Material and Methods

Red mud (RM) was used in partial replacement of
portland cement (PC) by weight in three different
compositions. Red mud was added into the mixtures in
ratio of 5, 10 and 15 % (RM 5, RM 10 and RM 15) by
weight. The main variables in the mixtures were cement
and red mud. The raw materials of concrete were
mixed ina mixer for 3 min. All mixtures was filled in a
mould with vibration. The three series of sample
containing red mud and three series of control mixtures
were produced in order to investigate compressive
strength and flexural strength properties of concrete
samples. Compressive strength test was performed
cube specimens after flexural strength. Flexural and
Compressive strength test was performed at 2, 7 and
28 day. Specimens with dimensions 50 mm x 50 mm x
150 mm were used for setting time, volume stability
(soundness) and compressing strength tests. The
average values of results from four sample was
calculated. All specimens were cured in lime-saturated
water at 23 ± 1 ºC until 28 day after 1 day of moist
curing. The volume stability test is conducted by using
the Le Chatelier equipments according to Turkish
Standard. The equipments contains a brass cylinder.
Two indicators are fixed to the cylinder on either side of
the split. At both ends cylinder is open. it is placed on
the glass plate, which filled with cement paste. it
covered with another glass plate. Then
whole
assembly is immersed in water at 20 ± 1ºC for 24 h..
The distances among the indicator points is measured
at the end of the period. After that ,the mold is dipped
in water again. Then it was boiled for 1 h.. After boiling
process, the mold is emerged from the water. The
distances among the indicator points are measured
after cooling,. The increase in distances shows the
expansion of the cement paste which is limited to 10
mm. Le Chatelier flask is used in order to determine
specific gravity of cement. The difference between the
initial and final values shows the volume of liquid
displaced by the mass of cement used in test.
The setting time test is done
using the Vicat
equipments. For penetration, the needle, which is a
1mm diametre, is used. The test is began with placing
the cement mortar into the mold. The length of time
between the penetration of the paste and the time when
the needle no longer sinks visibly into the paste shows
the final setting time. The length of time between the
penetration of the paste and the time when the needle
penetrates 25mm into the cement paste is the initaial
setting time.

In this study, Ordinary Portland cement (PC) of Baskent
Cement Company Ltd., Ankara, Turkey was used. XRF
analyses, while physical parameters such as the
specific surface area ( by Blaine equipment) and 3. Results and discussions
specific gravity (Helium Pycnometer were also
determined. The sand is a CEN standard sand (1350 gr 3.1. Chemical and Physical analyzes
±5 gr). The red mud was supplied from Eti Alüminyum
Seydişehir, Turkey. The specific gravity of standard Table 1. Chemical compositions of Portland cement
sand was 2.59 g/cm3.
clinker and red mud
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Red Mud
(RM)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
S+A+F
CaO
Free CaO
ClMgO
SO3
K2O
Na2O
L.o.l
P2O5
TiO2
Lol: loss of ignitation

16.9
15.4
39.68
2.14
0.39
0.42
19
0.11
5.63

volume stability,
(soundness).

Portland
Cement
Clinker (C)
20,31
6,49
3,59
30,39
65,90
1,75
0,005
1,42
0,49
0,94
0,40
0,26

Table 2. Physical properties of Portland cement clinker
an
Physical
Portland
properties
cement
Specific gravity
3,06
(g/cm3)
Specific area
3040
(cm2/g), Blaine
Fineness
Passing
93
90 µm %
The ratio of water and cement (w/c) of fresh concrete
including slump was measured immediately after the
mixing was completed. The results are listed in Table 3.
As seen on Table 3, there was increase in w/c ratios
under the same w/b (water / cement and red mud) ratio
Table 3. W/C ratios of samples.
Samples
w/c
PC
0.500
PCRM 5
0.526
PCRM 10
0.555
PCRM 15
0.588

w/b
0.5
0.5
0.5
0.5

C-A:

Total

volume

stability

(B) mm

(C)
mm

(BA)
mm

(C-A)
mm

16.5

17

17

0.5

0.5

14

19.5

19

5.5

5

16.5

18.5

18

2

2.5

19

20

21

1

2

Sample

(A)mm

PC
PCRM5
PCRM1
0
PCRM1
5

Le-Chatelier’s expansion without red mud is 17 mm for
portland cement (PC), while for mixes with red mud
replacement is 19, 18 and 21 mm. There was decrease
in soundness as the amount of red mud increases.
Hence replacement of red mud decreases the
soundness of mixtures or increase the Le-Chatelier’s
expansion because of increasing in carbon and
decreasing in silica content. This shows that mixtures
with red mud ( RM 5, RM 10 and RM 15 ) contain
higher free lime to cause the expansion than mixture
without fly ash (PC).
Cement paste setting time is affected by cement watercement ratio, fineness, admixtures, and chemical
content which is especially gypsum content. sets In
order to characterize how a particular cement paste,
sets setting time test is performed. The initial set time
must not be too soon for construction process but the
final setting time must not be too late. Normally, two
setting times are defined:
1. The time the paste begins to stiffen
considerably is Initial setting time .
2. The time the cement has hardened to the
point at which it can sustain some load is Final
setting time.
C3A and C3S is responsible for setting and results in
temperature rise in the cement paste.
3. False set is due to the conversion of
unhydrous /semi hydrous gypsum to hydrous
gypsum (CaSO4.2H2O). there is no heat and
it is evolved in a false set and the concrete
can be re-mixed without adding water.
4. Absence
of Gypsum cause flash Set.
Specifically used for under water repair.
The setting time values of all samples are shown in
Table 5
In general, red mud addition in concrete results in
longer initial and final setting time that of the concrete
without red mud. In this study, it was determined that
red mud substituted by cement caused longer initial
and final setting time.

The ability of a hardened cement paste to retain its
volume after setting without delayed expansion is
maned as soundness. The high amounts of free CaO or
MgO results in expansion. The large changes in volume
for the cement paste are not desired after it has set.
But the expansion of the hardened cement paste can
be occured due to the high amounts of free CaO or
MgO. Because these oxides can slowly hydrate. The
volume stability of the cement paste named as
soundness. According to Turkish Standard, volume Table 5. The initial and final setting time of samples
stability test is conducted by using the Le Chatelier
apparatus.
Initial
Final
Soundness and volume stability values of samples are
Sample
setting
setting
given in Table 4
time (min.) time (min.)
Table 4. Soundness and volume stability values of
samples A: Between the indicator points after 24 h., B:
Between the indicator points after boiling, C: Between
the indicator points after cooling, B-A: The warm
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PC

70

141

PCRM5

200

230
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PCRM10

215

215

PCRM15

205

225

3.2. Mechanical Properties

The Flexural and compressive strengths of all samples
at 2, 7 and 28 days are shown in Table 7 and Table 8.
The 2 and 7 days compressive strength of samples
containing red mud was higher than the PC. However
28 days compressive strength of samples containing
red mud is lower than PC. Same situation was
observed in Flexural strength. There is a relatively good
linear relationship between compressive strength and
water-cement ratio. Red mud may roles as inert filler in
mortars and has no cementitious effect for contribution
to the strength development [7].
Figure 1. SEM and EDX images of PCRM5

Table 7. Flexural strenght (MPa)

Table 9. EDX results of PCRM5 sample
Sample

2 -day

7 -day

28-day

PC
PCRM5
PCRM10
PCRM15

1.6
3.5
1.9
3.6

4.7
8.0
8.3
8.1

9.4
8.2
7.7
7.6

Table 8. Compressive strength of samples (MPa)
Sample

2 -day

7 -day

28-day

PC
PCRM5
PCRM10
PCRM15

6.8
8.4
15.6
14.4

24.8
32.8
32.8
30.0

42.2
40.7
31.1
30.2

Element

Weigh
t%

Atomic%

Compd%

Formula

Al K

2.27

2.27

4.30

Al2O3

Si K

2.67

2.56

5.70

SiO2

Ca K

64.32

43.32

90.00

CaO

Fe L

0.00

0.00

0.00

FeO

O

30.74

51.85

Totals

100.0
0

3.3. Microstructre (SEM and EDX)

Microstructure images and EDX analysis of PCRM5
sample are given in Figure 1, Figure 2 and Figure 3.
EDX results are shown in Table 9, Table 10 and Table
11. As seen on Figure 1, C3A – 3CaOAl2O3 (cellite)
phases were determined in PCRM5 sample, According
to Figure 2a and Figure 2b, Celite phases and SiO2
were determined in PCRM5 sample. As seen on Figure
3, Alite phases were determined in PCRM5 sample.

Figure 2a. SEM and EDX images of PCRM5
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Table 10a. EDX results of PCRM5 sample
Element

Weight%

Atomic%

Compd%

Formula

Na K

5.42

4.81

7.30

Na2O

Al K

9.49

7.18

17.93

Al2O3

Si K

32.65

23.75

69.85

SiO2

Ca K

3.51

1.79

4.91

CaO

O

48.93

62.47

Totals

100.00

Figure 3. SEM and EDX images of PCRM5

Table 11. EDX results of PCRM5 sample
Element

Weight
%

Atomic
%

Compd
%

Formul
a

Si K

4.67

4.48

9.98

SiO2

Ca K

64.34

43.28

90.02

CaO

O

31.00

52.24

Totals

100.00

4. Conclusion

Figure 2b. SEM and EDX images of PCRM5

Table 10a. EDX results of PCRM5 sample
Element

Weight%

Atomic%

Compd%

Formula

Si K

46.74

33.33

100.00

SiO2

O

53.26

66.67

Totals

100.00

In this study, red mud which is an industrial waste is
used. Red mud was added to the concrete mixture and
its effect on the technological properties of the concrete
was investigated. Red mud addition resulted in an
increase in soundness (volume stability), initial and final
setting times values. Red mud addition Compared to
the standard sample, the addition of red mud increased
the flexure and compressive strengths of 2 and 7 days
and decreased the strength of 28 days. According to
results, According to the results, although the addition
of red mud decreases many technological properties,
these decreases are within the TSE standards. In this
study, it is shown that red mud concrete can be used in
terms of cost reduction and environmental sensitivity.
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U FORMLU PARÇALARDA İKİ FARKLI RADYÜSLE GERİ
YAYLANMA İNCELEMESİ
a
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Özet
Geri yaylanma, U-kesitli sac metal parçaların
formlanmasında ana problemdir. Geri yaylanmanın
tasarım aşamasında tahmini ve telafi edilmesi,
endüstriyel bakış açıları için çok önemlidir. Gerekli
geometrileri istenen doğrulukta ve kısa sürede elde
etmek, şirketlerin rekabet yönlerini arttırmaktadır. U
formundaki parçalarda geri yaylanma telafisi, çok
sayıda analiz ve atölye çalışması gerektirir. U
formundaki parçalarda, dikey formların tek bir form
işleminde istenen açıda şekillendirilmesi sac levhanın
geri yaylanması nedeniyle mümkün değildir. Bu
nedenle, iki form işlemi kullanılarak, birinci form
işlemine belirli bir değere ulaşılır ve ikinci form işlemi, U
biçiminde istenen değerden daha fazla olan açıklığı
kapatmaya çalışır. Bu çalışmada, düz sac metal
levhaya 2 bükme işlemi uygulanarak; U form ve 90
derecelik
dikey
duvar
oluşumunu
etkileyen
parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
5 farklı sac kalınlığı (1,2-1,8-2-2,5-3,5 mm), 2 farklı sac
kalitesi (HR340LA, DP600), 4 farklı radyüs değeri (4-816-32mm) ve 3 farklı küçültme oranı (% 5-10-15)
kullanılmıştır. Tasarım aşamasında zaman ve maliyetin
azaltılması için toplam 192 test gerçekleştirilmiş ve
parametrelerin
yaylanma
üzerindeki
etkisi
araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Geri yaylanma, U Form, sac

Abstract
Springback is the major problem in U –shaped part
forming. Prediction and compensation of springback at
the design stage is very important from industrial
perspectives. Achieving the required geometries for
companies in the desired accuracy and in a short time
increases their competitive direction. The compensation
for springback in U-form parts requires a large number
of analyzes and workshops. In U-form parts, shaping
the vertical walls at the desired angle in one-form
operation is impossible due to the spring-back of the
sheet metal. For this reason, using 2 form operations,
the first form operation is reached to a certain value
and the second form operation tries to close the
aperture which is more than the desired value in U
form. In the project, it is aimed to determine the
parameters affecting the formation of U-shaped and 90degree vertical wall by applying 2 shear bending
operations to flat sheet metal. For this purpose, 5
different sheet thicknesses (1,2-1,8-2-2,5-3mm), 2

different sheet metal grades (HR340LA, DP600), 4
different radius values (4-8-16-32mm) and 3 different
reduction rate (5-10-15%) was used. In order to reduce
the time and costs in the design phase, a total of 192
tests were performed and the effect of parameters on
the springback was investigated
Keywords: Springback, U Form, Sheet

1. Giriş
Sac metal formlama, uzun yıllardır başarıyla
uygulanmış olsa da, tüm işlem hala tam olarak
anlaşılmamıştır. İstenen ürüne en uygun tasarımı
belirlemek için masraflı ve zaman alıcı bir deneme
yanılma süreci gerekmektedir. [1]. Mühendislik
uygulamasında, geri yaylanma formlanan parçaların
(özellikle U-bükme parçaları) boyutsal doğruluğunu ve
şeklini etkiler. Geri yaylanma, parçanın kalıptan
çıkarılmasından sonra biçiminin ve boyutlarının
değişmesine yol açar. Deforme olmuş malzemedeki
gerilme ve gerilme durumunun değişmesine yol
açabilir[2]
Sac metal şekillendirme işlemleri, özellikle otomotiv ve
ilgili endüstrilerde seri üretimde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Bununla
birlikte,
sac
parça
preslemede yüksek mukavemetli çeliklerin kullanımının
artması, kolayca çözülemeyen şekillenebilirlik ve şekil
bozulma problemlerini ortaya çıkarmaktadır [3].
Geometrik
toleransları
karşılamak
ve
montaj
gereksinimlerini kolaylaştırmak adına, geri yaylanmayı
telafi etmek için bazı otomotiv kalıpları kalıp geliştirme
ve denemeler sırasında üç ila beş kez yeniden işleme
yapmaktadır. Tekrarlı kalıp işlemelerinin, deneme
süresinin ve maliyetlerin azaltılması, otomotiv sac metal
şekillendirme
endüstrisine
önemli
faydalar
sağlayacaktır [4].

2. Materyal ve Metot
Çalışmada, her kalite sac için (HR340LA ve DP600),
farklı sac kalınlıklarında (1,2-1,8-2-2,5-3,5 mm) deneme
yapılması planlanmıştır. Her kalite ve kalınlık için 4
farklı radyüs değeri (4-8-16-32mm) ve her radyüs
değeri için de 3 farklı küçültme oranı (%5-10-15)
kullanılmıştır (bkz. Şekil 1). Bu denemeler için iki
operasyonlu bir adet tandem gözlü kalıp üretilmiştir (
bkz. Şekil 3) Kalıbın iki operasyonu da u bükme işlemi
yapmak için tasarlanmıştır. Küçültme oranının %75’i
ilk operasyonda radyüse artı değer olarak ilave edilmiş
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ve kalan %25’i ikinci operasyonda radyüse eksi değer
olarak ilave edilmiştir. Belirtilen şartlara göre toplam
192 adet durum ile ilgili deneme çalışması yapılmıştır.
Deneme sonuçları minitab üzerinde değerlendirilerek
sonuçlandırılmıştır.

Parametrelere göre uygun kalıp tasarımı tamamlanarak
atölye şartlarında denemeler için kalıp imalatı
gerçekleştirilerek (Şekil 4) u kesitli parçalarda iki duvar
arası mesafeyi belirleyen parametreler incelenmiştir.

Çizelge 1. HR340LA ve DP600 mekanik özellikleri

Malzeme
Mekanik
Özellikleri
Akma Gerilmesi,
MPa (min)
Akma Gerilmesi,
MPa (max)
Çekme Gerilmesi,
MPa (min)

HR340LA

DP600

340

330

420

410

410

600

Şekil 4. Kalıp reel görüntüsü
Her deneme sonrası numunelerde açıklık manuel
olarak ölçülmüştür (Şekil 5)

Şekil 5. Ölçüm çalışmaları

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 1. Parametreler

Çalışma sonucunda iki dik duvar arası açıklık mesafesi
farklı kalınlık ve kaliteye göre farklılıklar göstermiştir
(Şekil 6).

Projede, 2 adet form operasyonu kullanıldığı belirtildiği
üzere; ilk form operasyonun iki duvar arası açıklığı
belirli bir değere gelmekte ve ikinci form
operasyonunda da U formdaki istenen değerden fazla
olan açıklık kapatılmaya çalışılmıştır. Örneğin; orijinal
radyüs 4 mm’de
%5 küçültme oranında 1.
Operasyonda radyüs %75 artırıldığında 4,15mm,
2.Operasyonda
%25
azaltıldığında
3.95
mm
olmaktadır. Her iki operasyonda radyüs gösterimi
Şekil.2’de gösterilmiştir.

HR340LA malzeme için aynı orijinal radyüs ve aynı
kalınlıkta saclarda küçültme oranı arttıkça dik duvar (90
derece)’a daha çok yaklaşmıştır. Genel olarak aynı
küçültme oranı ve orijinal radyüse sahip levhalarda sac
kalınlığı arttıkça, geri yaylanma azalmış ve dik duvar
elde etmek daha kolay olmuştur. Ayrıca genel olarak
baktığımızda radyüs 32 mm’de dik duvar elde etmek
zor olmuştur, geri yaylanma en fazla radyüs 32’de
görülmüştür ( Çizelge 2).
Çizelge 2. HR340LA atölye denemeleri operasyon
açıklıkları örnekleri
Malzeme

HR340LA
HR340LA
Belirlenen parametreleri atölye şartlarında denemek HR340LA
için yapılan prototip kalıp görseli Şekil 3’te HR340LA
gösterilmiştir.
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
HR340LA
Şekil 3. a) Kapalı kalıp b) Üst kalıp c) Alt kalıp tasarımı
HR340LA
HR340LA
Şekil 2. Radyüs gösterimi

317

Sac
Kalınlığı
(mm)

Orjina
l Radyüs
(mm)

Küçül
t-me
Oranı
%

1.Op.
Sonrası
Açıklık
(derece)

2.Op.
Sonrası
Açıklık
(derece)

1,80
2,0
2,5
3,5
1,80
2,0
2,5
3,5
1,80
1,80
2,0
1,80
2,0
2,5
2,0
2,5
3,5

4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%10
%5
%5
%5
%5
%5
%15
%15
%15

93,0
93,2
91,5
91,7
94,4
94,9
92,5
92,7
94,5
94,4
94,9
97,0
97,3
94,0
97,7
94,0
93,5

92,5
92,5
91,5
91,5
92,5
93,5
92,0
91,0
91,0
92,5
93,5
95,0
95,4
92,5
94,2
91,5
90,0
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HR340LA
HR340LA
HR340LA

2,0
2,5
3,5

32
32
32

%15
%15
%15

101,5
96,8
94,0

HR340LA ile DP600 kalitelerinde sac malzemelerin
sonuçları kıyaslandığında Çizelge 4.’de görüldüğü gibi
malzeme kalitesi arttıkça dik duvar elde etmek
Parametre ve ölçüm sonuçlarının verileri minitab
programında değerlendirilmiştir (Şekil 7,8).

98,5
95,0
90,5

DP 600 Malzeme için deneme sonuçlarına bakıldığında
aynı orijinal radyüse ve aynı küçültme oranına sahip
sac levha grubunda sac kalınlığı arttıkça geri yaylanma
azalmıştır ve 90 derece dik açıya daha çok yaklaşmıştır
(Çizelge 3).
Çizelge 3. DP600
açıklıkları örnekleri

atölye

denemeleri

Minitab’ ta yapılan regresyon analizi sonucu olması
gereken duvar açısı formülü elde edilmiştir ( denklem
1).

İlk Op. Duvar Açısı = 93,73
+ 0,01118 Çekme Dayanımı - 3,258 Sac Kalınlığı(mm)
operasyon + 0,392 İlk Radyüs - 0,112 İkinci Radyüs
(1)

Malzem
e

Sac
Kalınlı
ğı

Orjina
l
Ra
dy
üs

Küçült
-me
Oranı

1.Op.
Sonrası
Açıklık

2.Op.
Son-rası
Açıklık

DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600
DP600

1,2
1,8
2,0
2,5
1,2
1,2
1,8
2,0
2,5
1,2
2,0
2,5
1,2
1,8
2,0
1,2
1,8
2,0
2,5
1,2

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
32
32
32
32
32

%5
%5
%5
%5
%10
%5
%5
%5
%5
%10
%5
%5
%10
%10
%10
%5
%5
%5
%5
%10

95,0
94,5
93,6
93,2
94,0
97,5
96,5
95,0
93,7
99,0
99,2
96,5
105,5
100,0
99,0
111,5
105,8
103,5
99,2
112,5

93,5
93,7
92,8
92,5
93,0
95,0
94,5
93,9
92,9
93,0
97,0
94,5
99,5
96,2
94,5
108,0
102,8
101,0
96,8
106,2

Şekil 7. Minitab sonuçları- ana etki grafiği

Şekil

Çizelge 4. HR340 LA ve DP600 malzemelerin kıyası

Malzeme

HR340LA
DP600
HR340LA
DP600
HR340LA
DP600
HR340LA
DP600

Sac
Kalınlığı

Orjinal
Radyü
s

Küçültme
Oranı

1.Op.
Sonrası
Açıklık

1,8
1,8
2,5
2,5
1,8
1,8
2,5
2,5

4
4
4
4
8
8
8
8

%15
%15
%15
%15
%10
%10
%10
%10

93,5
94,0
92,5
93,0
94,5
96,5
92,8
94,0

2.Op.
Sonrası
Açıklık

90,5
91,6
90,5
92,0
90,5
92,0
90,5
91,0

8.

Minitab

sonuçları-

çoklu

etki

grafiği

Projede düz sac levhaya 2 kes bükme operasyonu
uygulayarak U form ve 90 derece dik duvara sahip

4. Sonuç
Projede düz sac levhaya 2 kes bükme operasyonu
uygulayarak U form ve 90 derece dik duvara sahip
parça elde etmeye etki eden parametrelerin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sac kalınlığı,
malzeme cinsi(çekme mukavemeti), operasyonda
uygulanacak radyüs değerleri parametre olarak
alınmıştır. 2 kez tekrar yapılarak toplam 192 adet
deneme yapılmıştır. Deneyde 2 Adet çıktı vardır.
Bunun sebebi ilk operasyon sonrası ve ikinci operasyon
sonrası ölçüm alınmasıdır. Amaç ikinci operasyon
sonunda 90 dereceyi elde etmektir. Minitab analizlerine
göre;
•
•
•

4. Sonuç
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Sac Kalitesi arttıkça (HR340LA DP600) 2
bükme operasyonu sonrası dik duvar
açısından uzaklaşmaktadır.
Sac Kalınlığı arttıkça 2 bükme sonrası dik
duvar elde etmek kolaylaşmaktadır.
R4 ve R32 için ilk ve ikinci radyüs değerleri
birbirinden ne kadar uzaksa dik duvara o
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•
•
•

kadar çok yaklaşmaktadır. R8 ve R16 için bir
optimum değer mevcut. Bir süre sonra
artırmak dezavantaj olmaktadır.
Malzeme kalitesi arttıkça dik duvar elde etmek
zorlaşmaktadır.
3,5 mm’lik sac neredeyse tüm şartlarda en iyi
dik duvar açısı sağlamaktadır.
1,2 m’ lik sac neredeyse tüm şartlarda en kötü
dik duvar açısı sağlamaktadır.
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HİTPERM TİPİ ALAŞIMLARDA DEĞİŞEN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN
MANYETİK ÖZELLİKLER ÜZERİDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF CHANGING SURFACE PROPERTIES ON
MAGNETIC PROPERTIES IN HITPERM TYPE ALLOYS
Kürşat İCİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Türkiye,
kursaticin@ktu.edu.tr

Özet

1. Giriş

Bu çalışmada, melt spinning yöntemiyle üretilmiş
Fe38Co38Mo8B15Cu alaşım şeritlerine uygulanan ısıl
işlemin yüzey morfolojisi, kristalleşme süreci ve
manyetik özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Tavlanmış şeritlerin yüzeylerine düzgün şekilde
dağıtılmış çıkıntıların sayısı, atomik kuvvet mikroskopisi
(AFM) ile belirlenmiştir. AFM ile ısıl işlem ile özellikeleri
değişen pürüzler gözlenmiştir. Manyetik kuvvet
mikroskopisi (MFM) analizine göre, domen duvarları
300 ° C-360 ° C tavlama sıcaklıklarında gözlenmedi.
420 ° C'de tavlama işleminden sonra, alanlar daha
genişlemiştir ve birbirlerine paralel olarak hizalanır.
Kalıntı amorf matrisine homojen ve rastgele dağıtılan
az miktarda bcc-FeCo nano boyutlu kristal tanecikleri,
transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ile gözlendi.
En iyi zorlayıcılık ve doygunluk mıknatıslanma değerleri
360 - 420 ° C'de elde edildi.

Hızlı katılaştırma yöntemi ile üretilen Fe-Co esaslı
amorf alaşımlar, yüksek doyum manyetizasyonu,
yüksek geçirgenlik ve düşük çekirdek kayıpları ile
bilimsel çalışmalar için geniş bir araştırma alanı
oluşturmaktadır. İyi yumuşak manyetik özellikleri
nedeniyle manyetik cihazlarda kullanım alanı
yaygınlaşmıştır.

Anahtar kelimeler: Hitperm, Amorf yapı, AFM, MFM

Abstract
In this paper, the effect of the heat treatment process
on the surface morphology, crystallization process and
magnetic properties of Fe38Co38Mo8B15Cu ribbons
produced by melt spinning was investigated. Number of
protrusions uniformly distributed on surfaces of asquenched ribbons were identified by atomic force
microscopy (AFM). AFM results also indicated that
variation of surface morphology of density, size, and
shape of protrusions along the ribbon surface.
According to magnetic force microscopy (MFM)
analysis, the magnetic domain walls were not observed
for annealing temperatures of 300 °C-360 °C. After
annealing at 420 °C, the domains grow wider and align
parallel to each other. Minor amounts of bcc-FeCo
nano-sized crystalline grains which homogeneously
and randomly distributed to the residual amorphous
matrix were observed by the transmission electron
microscopy (TEM). The crystalline grains are enlarged
and became more visible. The best coercivity and
saturation magnetization values were obtained at 360 –
420 °C.

Fe ile alaşımlanabilen tüm elementler arasında Co,
doyum manyetizasyonunu ve Curie sıcaklığını artırdığı
bilinen tek elementtir. Bu sayede, Fe-Co esaslı
alaşımların, kobaltın etkisiyle yumuşak manyetik
özellikleri yüksek sıcaklıklarda koruduğu ve yüksek
doyum manyetizasyonu gösterdiği bilinmektedir. Alaşım
sistemindeki Co katkısı sadece Curie sıcaklığını
yükseltmez aynı zamanda da alaşımın kristal
anizotropisini azaltır. Fe-Co esaslı alaşımlar bu nedenle
yüksek geçirgenlik göstermektedir ve çeşitli yumuşak
manyetik malzeme uygulamaları için iyi birer tercih
olmaktadır [1-3].
Ayrıca, Fe-Co esaslı amorf şeritler gösterdiği düşük
manyetik kayıp değerleri nedeniyle jeneratörlerde,
motorlarda, dağıtım transformatörlerinde kullanılması
enerji uygulamalarında yüksek verim elde etmek için
tercih edilmektedir. Örneğin, Fe-Co esaslı amorf
alaşımlar enerji verimliliği sağlanması için dağıtım
transformatörlerinde
kullanılmaktadırlar.
Elektriğin
iletiminde tüketiciye ulaşmadan elektriğin voltajının
emniyetli değerlere düşürülmesi gerekliliğinden dağıtım
transformatörleri kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi
tüketilmiyor olsa dahi her çevrimde histerezis alan
kadar enerjinin ısı ile kaybolduğu bilinmektedir. Bu
nedenle, transformatörlerin tasarımında kullanılacak
olan malzemenin histerezis eğrisinin dar seçilmesi
gerekmektedir. Fe-Co esaslı amorf alaşımlar gösterdiği
manyetik özelliklerden dolayı dar histerezis eğrisine
sahiptir ve bu bilgi malzemenin tasarımında önemli rol
oynamaktadır. [1, 4, 5].
Fe,Co esaslı amorf şeritlerin manyetik özellikleri
kompozisyona bağlı oladuğu kadar aynı zamanda tane
yapısına ve yüzey özelliklerine göre değişir. Bu
çalışmada ısıl işlem ile değişen yüzey özelliklerinin
manyetik özellikler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Keywords: Hitperm, amoprhous structure, AFM, MFM

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, Fe38Co38Mo8B15Cu (Hitperm) esaslı
alaşımlı Fe (Co) bazlı ana alaşım, koruyucu argon gazı
atmosferi altında yüksek saflıktaki elementler
kullanılarak hazırlanmıştır. Deneysel çalışmalarda,
Hitperm alaşımının sürekli amorf şeritleri, havada,
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Slovak Bilim Akademisi, Bratislava'daki Institute of
Physics Enstitüsünde, 25 µm kalınlığında ve 10 mm
genişliğinde düzlemsel akış dökümü (PFC) ile üretildi.
PFMS işleminde, külçe alaşımı, 0.7x10 mm'lik bir
nozulla sahip bir kuvars potaya yerleştirildi. Nozul ile
disk yüzeyi arasındaki boşluk mesafesi, kırık şeritler
oluşturmadan sürekli şerit üretmek için gerekli olan
eriyik havuzunu dengelemek için 1 mm'den az tutuldu.
Pota içindeki erimiş metal, dikdörtgen nozuldan, 0,6 bar
argon gazı basıncıyla disk yüzeyine püskürtülür. Isıl
işlemden önce, hızlı katılaştırılmış şerit numunesi
birincil kristalizasyon sıcaklığını (Tx) belirlemek için
diferansiyel tarama kalorimetrik (DSC) analizine
(Hitachi 7020 model) tabi tutuldu. Şerit numunelerinin
tavlama sıcaklıkları, DSC ölçümlerinden belirlenen
birincil kristalleşme sıcaklığının altında ve üstünde
seçildi. Isıl işlem, geleneksel bir fırında, yüksek bir
saflıkta argon gazı atmosferinde sabit bir ısıtma hızında
gerçekleştirildi. Tavlama süresi, 300 °C ila 450 °C
arasında değişen sıcaklıklarda 30 °C aralığında bir
sıcaklıkta 0.5 saat uygulandı. Tavlanmış numunelerin
XRD analizleri, oda sıcaklığında PANanalitical
X’PertPowder3 difraktometresi ile Cu-Ka (λ = 0.15418
nm)
kullanılarak
yapıldı.
Numunelerin
yüzey
morfolojisindeki
değişiklikler,
atomik
kuvvet
mikroskopisi (AFM) kullanılarak analiz edildi ve
manyetik alan yapısını, farklı ısıl işlem sıcaklıklarına
maruz kalan şeritler halinde görüntülemek için manyetik
kuvvet mikroskopisi (MFM) kullanıldı. Üretilen ve
tavlanmış şeritlerin manyetik özellikleri, Quantum
Design fiziksel özellik ölçüm sistemi (PPMS) ile oda
sıcaklığında ölçülmüştür.

şeritlerinin yapısının tamamen kritstalsiz olduğunu
göstermektedir.
Şekil
2.b,
söndürülmüş
Fe38Co38Mo8B15Cu alaşım şeridinin DSC ısıtma izini,
1°C/dak. Söndürülmüş şeridin ilk kristalleşme
sıcaklığının (Tx) değeri, 410° C'de elde edildi.

Şekil 2. (a) XRD kırnım deseni, (b) DSC eğrisi

3. Bulgular ve İrdeleme
Üretilen Fe38Co38Mo8B15Cu şeritlerinin şekli, Şekil 1
'de görülmektedir. Şekilde gösterildiği gibi, düzgün
kenarlı kesintisiz tip şeritler üretilmiştir. Şeritlerin kalınlık
ve genişlik boyutları sırasıyla 25 μm ve 10 mm olarak
ölçüldü.

Şekil 1. Melt spinning yöntemiyle üretilen amorf yapılı
şerit fotoğrafı.
Hızlı katılaştırılmış şeridin disk tarafının ve hava
tarafının XRD analizi yapıldı. Şekil 2.a, şeridin hem
hava hem de disk tarafından elde edilen söndürülmüş
Fe38Co38Mo8B15Cu
örneğinin
XRD
desenini
göstermektedir. Şekil 2.a'dan, şeridin her iki yüzeyinin
aynı XRD desenlerini gösterdiği görülebilir. Ayrıca, 4050°'lik 2θ bölgesinde yalnızca geniş bir kırınım tepesi
vardır ve kristalin yapının tespit edildiğini gösteren
başka bir kırılma noktası yoktur. Bu XRD paterni, amorf
yapıdaki tipik karakteristiği temsil eder. Bu nedenle,
hızlı katılaştırılmış olarak Fe38Co38Mo8B15Cu alaşım

Üretilen numuneler, hızlı bir şekilde katılaştırma işlemi
nedeniyle amorf halde, katılaşmasına yol açar ve en
azından, uzunluk skalasındaki uzunluk skalasındaki
herhangi bir kristalografik simetri olmaksızın atomların
kısa menzilli sıralarına neden olurlar. Bu durum XRD
deseninde geniş kırınım deseni oluşmasına neden olur
(bkz. Şekil 2.a).
Şekil 3. Fe38Co38Mo8B15Cu şeritlerinin argon gazı
atmosferinde 0.5 saat boyunca 300 ° C, 330 ° C, 360 °
C, 390 ° C, 420 ° C ve 450 ° C'de ısıl işleme tabi
tutulması sonucu elde edilen XRD modellerini
göstermektedir. Şekilden görülebileceği gibi, XRD
paternleri, 300 ° C, 330 ° C ve 360 ° C tavlama
sıcaklıkları için 40 ° C ila 50 ° C arasındaki geniş
kırınım tepelerini sergiledi ve kristal yapıyı belirten
başka hiçbir kırınım görülmemektedir. Tx'e yakın olan
390 ° C'de tavlama ile, kristalli yapıya karşılık gelen
pikin genişliği ve yoğunluğu değişmeye başlar. Tepe
genişliği daralır ve yoğunluğu 450 ° C'ye kadar artan
sıcaklıkla
artar.
Bu
dönemde,
belli
bir
nanokristalizasyon derecesi oluşur ve nanokristallerin
boyutları artar. Tavlama sıcaklığı birincil kristalleşme
sıcaklığının (Tx) üstünde olmasına rağmen, bcc-Fe'nin
kırınımı, Co fazlarının yetersiz tavlama süresi nedeniyle
net bir şekilde gözlenmedi.
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Şekil 3. Farklı sıcaklıkarda tavlanan şeritlere ait kırınım
desenleri
Hızlı katılaştırılmış Fe38Co38Mo8B15Cu alaşımlı
şeritlerinin yüzey morfolojik özellikleri AFM yüzey
görüntüsü ölçümleri kullanılarak incelenmiştir. Hem disk
hem de hava tarafları için hızlı katılaştırılmış
Fe38Co38Mo8B15Cu alaşımlı şeritlerinin elde edilen
AFM görüntüleri, Şekil 4'te gösterilmektedir. Şekil 4'te
gösterilen AFM 3D görüntüleri, a, c, hava tarafına eşit
şekilde dağıtılmış tek tip ve çok sayıda çıkıntı
göstermektedir. Çıkıntıların keskin tepe şekli nedeniyle,
çıkıntıların dağılımı leptokurtik olarak adlandırılabilir. Bu
bulgu AFM 2D yüzey görüntüleri ile iyi bir uyum
içindedir (bkz. Şekil 4.b, d) ve biri bu şekillerden
farklılıkları açıkça görülmektedir. Hava tarafındaki
çıkıntıların dikey boyutları, disk tarafına göre çok daha
büyüktür. Pürüz yükseklikleri hava tarafı ve disk tarafı
için sırasıyla 13.59 nm ve 4.24 nm olarak elde edildi.
Elde edilen ortalama pürüzlülük değerleri, hava tarafı
ve tekerlek tarafı için sırasıyla 4.41 nm ve 1.14 nm
olarak belirlendi.

Şekil 5. Tavlama sıcaklığına göre şerit yüzeyindeki
değişim.
Tavlama sıcaklıkları ve şeritlerin manyetik özellikleri
arasındaki ilişki Tablo 1'de özetlenmiştir. Fe-bazlı
nanokristalin
şeritlerinin,
manyetik
çekirdekler,
sensörler ve elektriksel transformatörler gibi birçok
endüstriyel uygulama için kullanıldığı bilinmektedir. Bu
uygulamalarda, yüksek manyetik saturasyon ve düşük
koersivite gereklidir. Sonuç olarak, hiçbir malzemenin
ideal bir koersivite ve doyma özelliklerine sahip
olmadığına dikkat etmek önemlidir. Bu bağlamda, ısıl
işlemlerin, iç stresin giderilmesinde ve yumuşak
manyetik özelliklerin geliştirilmesine yol açan manyetokristalli anizotropinin azalmasına katkıda bulunan
faydalı bir araç olduğu bildirilmiştir. Deneysel çalışmalar
sonucunda, en iyi ısıl işlem sıcaklıkları 360 - 420 ° C
arasında görünmektedir. Analizler, 0,5 saat boyunca
300 ° C'den 360 ° C'ye tavlamanın, zorlamada önemli
bir düşüşe yol açtığını ortaya koydu. Tavlama sıcaklığı
daha da 450 ° C'ye yükseldikçe, zorlama değeri sabit
bir şekilde artmıştır. Öte yandan, tavlama sıcaklığı 300
° C'den 420 ° C'ye yükseldikçe, manyetik doyma
değerleri sürekli olarak iyileşmiştir ve daha sonra
tavlama sıcaklığının 450 ° C'ye kadar artmasıyla
azalmıştır. Manyetik özellikler ve tavlama sıcaklığı
arasındaki ilişki muhtemelen yüzey pürüzlülüğü
değerleri ve bcc-FeCo kristalli taneciklerin büyüklüğü ile
ilişkili olabilir (Tablo 1).
Tablo 1. Tavlama sıcaklığına göre manyetik
özelliklerdeki değişim

Şekil 4. Üretin şeritlerin yüzey görüntüleri.
Tavlanmış şeritlerin disk yüzeyindeki değişim Şekil 5’de
gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi tavlama
sıcaklığının artmasıyla başlangıçta çekirdeklenmeye
bağlı olarak yeni pürüz tepelerinin oluştuğu
görülmektedir. Daha sonra ki aşamada ise bu pürüz
tepeleri bir biriyle birleşmesi sonucu genişlikleri
artmıştır.
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Tavlama
sıcaklığı
°C
300
330
360
390
420
450

Yüzey
Manyetik
Koersivite
pürüzlülüğü
doygunluk
nm
Oe
emu/g
2.54
16.3
81
2.27
9.1
87
2.22
7.5
91
3.47
8.8
110
7.53
11.3
135
12.11
14.8
113
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4. Sonuçlar
Bu çalışmada ısıl işleminin yüzey morfolojisi gelişmeleri
üzerindeki etkilerini araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir:
1. Hızlı katılaştırılmış Fe38Co38Mo8B15Cu alaşım
şeridinin kristalleşme sıcaklığı (Tx), DSC analizi ile 410
° C olarak belirlendi.
2. AFM yüzey analizi ile hızlı katılaştırılmış şeridin disk
tarafındaki ve hava tarafındaki yüzeylerine düzgün
şekilde dağıtılan çok sayıda çıkıntı tespit edilmiştir.
Pürüzlerin ortalama tepe yükseklikleri sırasıyla hava
tarafı ve disk tarafı için 13.59 nm ve 4.24 nm olarak
elde edildi. Şeridin yüzey morfolojisi, ayrıca çıkıntıların
şekli ve boyutları, artan ısıl işlem sıcaklığı ile birlikte
önemli ölçüde değişmiştir.

3. Domen duvarının genişliği artan sıcaklıkla birlikte
önemli ölçüde değişmiştir ve sırasıyla 390 ° C, 420 ° C
ve 450 ° C tavlama sıcaklıkları için 0.05, 0.9 ve 1.17 μm
olarak elde edilmiştir.
4. 300 ° C'den 360 ° C'ye 0.5 saat süreyle tavlama,
koersivitede önemli bir düşüşe neden oldu. Tavlama
sıcaklığı 300 ° C'den 420 ° C'ye yükselirken, manyetik
doyma değerleri sürekli olarak artmış ve daha sonra
tavlama sıcaklığının 450 ° C'ye kadar artmasıyla
azalmıştır.
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Burada metalik yapı soğuk şekillendirme ile son ürün
geometrisi ile aynı olacak şekilde bir kalıptan geçirilerek
Tungsten karbür (WC) üstün sertlik özelliği ve kesitleri daraltılmakta ve son şekil verilmektedir. Şekil
aşınmaya
karşı
direnci
ile
bilinen
karbürlü değişimi uygulanan çekme gerilmesi ile sağlanarak
seramiklerdendir. Bu üstün özellikleri sayesinde malzemedeki şekillendirme yönetilebilmektedir [1].
karbürler kesici-çizici takımlarda ve aşınmaya karşı
direnç istenilen durumlarda endüstride geniş kullanım
alanına sahiptir. Yapılan bu çalışmada ticari haddeler Haddeleme işlemi plastik şekil verme usullerinden birisi
için kütlesel yüzde ve atomik yapının belirlenmesi için olup, çapları 4-9.5 aralığında olan silindirik geometrili
optik mikroskop, Sem, SEM-EDX karakterizasyon malzemelerin imalatı için oldukça önemli bir yöntemdir.
analizleri yapılmıştır. Tüm bu analizler için numune Daha küçük çaptaki ürünlerin imalatı için ise daha farklı
hazırlama işlemleri olan kesme, bakalite yatırma, imalat yöntemleri kullanılmalıdır. Tel çapları küçüldükçe
zımparalama,
parlatma
ve
dağlama
işlemleri malzemelerde ısıtma veya şekillendirme esnasında
uygulanmıştır.
Karakterizasyon
testlerinden
de
görüldüğü gibi ticari olarak kullanılan hadde de enine ve oluşan ısının hızla uzaklaşması ile istenmeyen oksit
boyuna W ve Co miktarları çok az miktarda değişmekle tabakaları oluşabilmektedir. Daha hassas geometrik
beraber genel olarak boyuna kesitte %97-98 W, %2-3 toleranslar, yüzey pürüzsüzlüğü ve yüksek mukavemet
Co bulunurken, enine bölgede %92-93 W, %7-8 Co değerleri elde edilebilmesi sebebiyle hadde ile tel
bulunduğu gözlenmiştir.
çekme işlemleri oldukça önemlidir. Burada tel çekme
işlemindeki en önemli parametreler kullanılan hadde,
Anahtar
kelimeler:
Tel
Çekme,
Hadde,
sürtünmeyi azaltıcı parafin veya sabun tozu, çekme
Karakterizasyon
kuvveti gibi etkenlerdir. Özellikle hadde malzemesi ve
yapısı tel çekme için en önemli ekipmandır. Çünkü bu
Abstract
malzemenin yüksek mukavemet, çok iyi termal
Tungsten carbide (WC) is a carbide ceramic known for performans ve aşınma direncine sahip olması
its superior hardness and abrasion resistance. Thanks gerekmektedir. Tel çekme işleminde en çok kullanılan
to these superior properties, carbides are widely used hadde malzemeleri; I) Sinterli karbür haddeler (SiC,WC
in cutting-scribing tools and in cases where resistance vb.), II) Doğal elmaslar, III) Sentetik elmaslardır(PCD).
to abrasion is required. In this study, optical WC-Co malzemelerin yapısından kaynaklı olarak
microscope, Sem, SEM-EDX characterization analyses yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve darbe
are performed to determine the mass percentage and direncine sahiptir. Bu sebeple imalat endüstrisi de dahil,
atomic structure for commercial rolling mills. For all savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde sıklıkla
these analyses, sample preparation processes such as kullanılmaktadırlar [1-4].WC taneciklerin mikro ve nano
cutting, layering, sanding, polishing and etching are boyutta elde edilmesi ve farklı metallerle katkılanmaları
applied. As can be seen from the characterization tests, ile mevcut fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin
the amount of W and Co in the rolling mill used in the iyileştirildiği bilinmektedir [6].

Özet

commercial mill varies slightly, but generally, in the
longitudinal section 97-98% W, 2-3% Co, 92-93% W in Muzaffer Erdoğan ve ark. [7] tarafından yapılan
çalışmada WC seramik malzemesinin toz metalürjisi
the transverse region, 7-7% 8 Co was observed.
tekniği ile Co esaslı malzemeden kompozit numuneler
üretmişlerdir ve mekanik özellikleri incelenmiştir.
Keywords: Wire Drawing, Die, Characterization
Ürettikleri numunelere aşınma, yoğunluk analizi, basma
testi, sertlik analizi ve XRD analizi uygulanmıştır. Tüm
1. Giriş
sonuçları literatür verileri doğrultusunda incelenmiştir.
Mikrodalga sinterleme tekniği ile üretilen WC-Co’ lı
Kalın kesitli bir telin çapının bir hadde ile inceltilerek
küçültme(redüksiyon) işlemine tel çekme denilmektedir.
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kompozit
malzemelerin
sağlanmıştır.

kalitesinin

arttırılması

Tahar Laoui ve ark. [8] tarafından yapılan çalışmada
WC’ nin yoğunlaşma parametreleri, mikro yapısal
gelişimi ve mekanik davranışları, ağırlıkça %6-9-12 Co
ilavesine
göre
incelemişlerdir.
Sinterlenmiş
numunelere X ışını kırınımı, SEM ve sertlik ölçümü
analizleri ile karakterize etmişlerdir.

(e)

Şekil 1. Numune hazırlama işlemleri, a) haddenin
kesilmesi, b) numunelerin bakalite alınması, c) bakalite
Bu haddeler arasında WC hadde alüminyum üretiminde
alınan numunelerin zımparalanması, d) zımparalanmış
ülkemizde sıklıkla kullanılmakta olduğundan [9,10]
numunelerin parlatılması, e) parlatılmış numunelerin
dolayı WC üzerine analizler yapılmıştır. Özellikle yerlilik
dağlanarak ölçüm ve gözleme hazır hale getirilmesi.
konusunun öne çıktığı günümüzde bu şekilde bir
çalışma olmamasından dolayı tersine mühendislik
işlemlerinin nasıl yapılacağı da bir soru işaretidir.
Çünkü, ticari haddelerde üretici firmalar ticari
kaygılardan doalyı hiçbir şekilde malzeme oranı ve ürün
özellikleri paylaşmamakta, sadece geometrik özelliklere
göre ticari işlemler sağlanmaktadır. Bu yüzden bu
çalışmada WC-Co ticari haddeler için kütlesel yüzde ve
atomik yapının belirlenmesi için optik mikroskop, Sem,
SEM-EDX karakterizasyon analizleri yapılmıştır. Tüm
(a)
(b)
bu analizler için numune hazırlama işlemleri olan
kesme, bakalite yatırma, zımparalama, parlatma ve
Şekil 2. Optik mikroskop ile dağlanmış bölgelerden
dağlama işlemleri uygulanmıştır.
alınan görüntüler a) Boyuna kesit alınmış yeni kesilen
numune için, b) Enine kesit alınmış yeni kesilen
2. Optik Mikroskop Görüntü Alımı
numune için alınan görüntü
Optik mikroskop ile tel çekme haddesinin iç yapısı
hakkında bilgi edinmek için yapılmıştır. Mikroskop Parlatılan ve H2O2-saf su ile dağlanan numuneler için
öncesi zımparalanıp, parlatılan ve sonrasında uygun yüzey görüntüleri optik mikroskopta incelenmiştir ve
asit ile dağlanarak numune içyapısı incelenerek yapı yüzey
pürüzsüzlüğünün
oluşup
oluşmadığı
hakkında fikir elde edilmektedir. Farklı faz yapısına ait doğrulanmıştır.
parçacık boyutu ölçülebilmektedir. Yapılan çalışmada Şekil 2 de görüldüğü gibi enine ve boyuna kesit alınmış
elmas testere ile kesimi yapılan tungsten karbür görüntüler için 50x büyütme de tanecik dağılımında
haddenin bakalite alınıp, zımparalama ve parlatma farklılıklar gözükmektedir. Malzemedeki kütlesel ve
işlemleri yapılmıştır.
atomsal yüzdeler için de SEM, SEM-EDX analizleri
daha faydalı olacağından çalışmaya bu şekilde devam
edilmiştir. Bağlayıcı ve ana malzeme renkli haritalama
işlemleri de SEM-EDX ile daha hassas olarak
yapılmıştır.

3. Ticari Haddeler İçin Kütlesel Yüzde
ve Atomik Yapının Belirlenmesi
(a)

(b)

Ticari bir hadde için malzeme karakterizasyonu ve
ağırlık yüzde tayini için SEM, SEM-EDX ve elementel
haritalama (Image Processing) görüntüleri alınmıştır.
Böylelikle hazırlanan numunelerin içyapısının iyice
netleştirilmesi sağlanmıştır. Şekil 3’de boyuna kesilmiş
bir W-Co numunesi için farklı yakınlaştırma oranlarında
SEM görüntüleri görülmektedir.

(d)
(c)
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Tablo 1. Boyuna kesit alınmış numune için SEM-EDX
Atomik Oranları
Elementler
Ağırlık % Atomic Oran % Net Int.

Co

Co

2.74

8.08

159.78

W

97.26

91.92

1522.07

W

Şekil 3. Boyuna kesit alınmış numune için SEM
görüntüleri
Şekil 3’den de görüldüğü gibi boyuna yapılan analizde
%97-98 dolaylarında W, %2-3 civarlarında da Co
malzemesinin bulunduğu görülebilmektedir. Ayrıca
elementel haritalamadan da W elementinin oldukça
yoğun, Co’ nun ise oldukça az miktarda birleşerek
malzeme
oluşumun
sağlandığı
açıkça
görülebilmektedir. Bu da malzemelerin literatürde de
belirtilen 1700 Vickers değeri ile [9-10], yüksek W oranı
sayesinde
çok
sert
sınıfına
girebileceğini
göstermektedir. Şekil 4’de ise boyuna kesit alınmış
hadde için W-Co pikleri görülmektedir.

Co+W
Şekil 5. Boyuna kesit alınmış numune için SEM-EDX
elementel renkli haritalama görüntüleri
Ancak bu malzemelerin üretiminde sinterleme aşaması
esnasında yoğunluk farkından dolayı yapıda enine ve
boyuna
kesitlerde
homojensizliklerin
olabileceği
mümkündür. Bu yüzden boyuna analizlerde yapılan bu
ölçümlerin bir de enine kesilmiş numuneler için de
yapılması karşılaştırmalar açısından daha iyi olacaktır.
Şekil 6’da ise enine kesilmiş numunelere ait SEM,
SEM-EDX ve elementel haritalama çalışmaları
görülmektedir.

Şekil 4. Boyuna kesit alınmış numune için SEM-EDX
elementel eğrileri
Şekil 4’den de görüldüğü gibi boyuna kesit alınmış bu
pikler özellikle W için yüksek oranında dolayı daha
keskin ilerlemektedir. Buradan da yüksek W, bir miktar
da Co içerdiği çıkarılabilmektedir. Tablo 1’de ise bu
oranlar et olarak görülebilmektedir. Yapılan SEM-EDX
analizlerinde %97.26 W, %2.74 Co içerdiği
görülmektedir.
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Co

W

Şekil 6. Boyuna kesit alınmış numune için SEM
görüntüleri
Şekil 6’dan görüldüğü üzere boyuna kesitte olduğu gibi
daha iri W tanecikleri gözlenmektedir. Buna sebep
olarak üretim esnasındaki yoğunluk farkının etkili
olduğu söylenebilir. Şekil 7’de ise SEM-EDX elementel
eğrileri görülmektedir.

Co+W

Şekil 5. Enine kesit alınmış numune için SEM-EDX
elementel renkli haritalama görüntüleri
Şekil 5.’den de görüldüğü gibi Ayrıca elde edilen renkli
haritalamada da W’ nin oldukça baskın olduğu
görülürken Co bağlayıcısının az miktarda ancak,
boyuna kesitteki analiz sonuçlarına göre daha fazla
olduğu görülebilmektedir.

4. Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan malzeme karakterizasyon testlerinden de
Şekil 7. Enine kesit alınmış numune için SEM-EDX görüldüğü gibi ticari olarak kullanılan hadde de enine ve
elementel eğrileri
boyuna W ve Co miktarları çok az miktarda değişmekle
beraber genel olarak boyuna kesitte %97-98 W, %2-3
Şekil 7’den de görüldüğü üzere yine W piklerinin
Co bulunurken, enine bölgede %92-93 W, %7-8 Co
oldukça baskın olduğu W pikinin de atomik oran olarak
bulunduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak soğuma
daha az olması sebebiyle daha küçük kaldığı
esnasında
meydana
gelebilecek
yoğunluk
görülebilmektedir. Benzer şekilde Tablo 2’den de bu
farklılıklarından kaynaklı bir oransal fark olduğu
elementel oranlar ağırlıkça ve atomsal olarak
söylenebilir. Bu çalışmalardan da gözlemleneceği gibi
görülebilmektedir.
yapılabilecek hadde çalışmalarında enine ve boyuna
kesitlerin incelenmesinde bu oranlara ulaşılması ve
Tablo 2. Enine kesit alınmış numune için SEM-EDX
diğer testlerin de yapılması ile (mekanik, termal vs.)
Atomik Oranları
birlikte hadde için gerekli parametrelerin ve bahsi geçen
Elementler
Ağırlık % Atomic Oran % Net Int.
oranların başarı ile sağlanabileceği öngörülmektedir.
Co

7.35

19.85

419.78

W

92.65

80.15

1441.98

5. Teşekkürler
Tüm yazarlar, bu çalışmaya desteklerinden ötürü
Hasçelik Kablo San. Tic. A. Ş. ’ye teşekkür eder.

Tablo 2’de de görüldüğü gibi enine kesitteki SEM-EDX
Kaynaklar
sonuçlarında ağırlıkça %92-93 W, %7-8 oranında da
Co’ nun bulunduğu görülmektedir. Bu oransal ifadeler [1] Altun, K. (2015). Soğuk Çekme Metoduyla Üretilen
Şekil 8’de yer alan elementel haritalamalardan da çok Kaynak Tellerinde Görülen Hataların Belirlenmesi Ve
daha net görülebilmektedir.
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DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF IRON BLAST FURNACE SLAG
REINFORCED AL MATRIX COMPOSITE
YÜKSEK FIRIN CÜRUFU TAKVİYELİ AL MATRİSLİ KOMPOZİTİN
KURU KAYMA AŞINMA DAVRANIŞI
Azmi ERDOĞAN
Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bartın, Türkiye, E-posta: aerdogan@bartin.edu.tr

Özet
Alüminyum üstün özellikleri sebebiyle metal matrisli
kompozitlerde bugüne kadar bir çok takviye elemanı ile
araştırılmıştır. Özellikle metalik olarak kullanıldığında
gösterdiği düşük aşıma dayanımına karşı takviye edici
eklentisiyle üstün özellikler göstermiştir. Bu çalışmada
bugüne kadar kullanımına pek rastlanmayan ve atık bir
malzeme olan yüksek fırın cürufunun alüminyum matris
içinde kullanıldığında aşınma dayanımına etkisi
araştırılmıştır. Böylece hem alüminyumun aşınma
dayanımının arttırılması hem de atık bir malzeme olan
yüksek fırın cürufunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla ortalama 44 µm boyuta sahip yüksek fırın
cürufu partikülleri alüminyum matris içine %5, %10,
%15 ve %20 oranlarında karıştırılarak, 600°C'de 4 saat
süreyle sinterlenmiştir. Üretilen sinter numuneler 2, 5 ve
8N yükler altında, 40 m kayma yolunda ball-on-disc
cihazında kuru kayma aşınma testlerine tabi
tutulmuştur. Testler sonucunda cüruf takviyesinin
alüminyumun aşınma dayanımına olumlu katkıda
bulunduğu belirlenmiştir. Artan takviye edici oranı ile
numunelerin hacim kayıpları azalmıştır. Uygulanan
yükün artması numunelerin aşınma kayıplarını
arttırmıştır. Saf alüminyumda yüksek oranda plastik
deformasyon ile birlikte adhezyona bağlı aşınma
bölgeleri görülürken takviye edici eklenmesi ve oranının
artmasıyla yorulma ve delaminasyon tipi aşınma
mekanizmaları görülmüştür.

reduced with increasing reinforcement ratio. Increased
load increased the wear losses of the samples. In pure
aluminum, high rate of plastic deformation and
adhesion related wear zones were observed, while
fatigue and delamination type wear mechanisms were
observed with the addition of reinforcement and
increasing rate.
Keywords: Blast furnace slag, composite, aluminum,
wear

1. Giriş

Alüminyum (Al) alaşımları, yüksek spesifik dayanım,
yüksek korozyon direnci ve iyi ısıl kararlılığın beklendiği
otomotiv, havacılık, nakliye ve savunma sanayilerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük yoğunluk, iyi
korozyon direnci, düşük termal genleşme, mükemmel
şekillendirme kabiliyeti ve üretim kolaylığı gibi avantajlı
özelliklerinin yanı sıra, Al alaşımları, dönen veya
pistonlu kayan temasları içeren uygulamalara karşı
yeterli güç gösteremez [1–3]. Monolitik Al alaşımlarında
aşınma direnci zayıflığından kurtulmak için Al matris
kompozitler (AMC'ler) geliştirilmiştir. Küresel metal
matris kompozit üretiminin (MMC)% 50'sinden fazlası
otomobil bileşenlerinde kullanılmış ve AMC'ler, yüksek
mukavemet / yoğunluk oranı ve üstün aşınma
direncinden dolayı MMC imalatı arttırmıştır [4].
Otomotiv sektöründe ortalama Al kullanım miktarı, son
on yılda CO2 emisyonunu ve yakıt tüketimini azaltmaya
Anahtar kelimeler: Yüksek fırın cürufu, kompozit, yönelik artan ekonomik ve politik baskılar sonucunda iki
katına çıktı [5,6].
alüminyum, aşınma

Abstract
Aluminum has been investigated as matrix material with
many different reinforcement elements in metal matrix
composites to date due to its superior properties. It has
superior properties with its reinforcement additive
against its low wear resistance, especially when used
as metallic. In this study, the effect of blast furnace
slag, a waste material which has not been used until
today, on the wear resistance when used in aluminum
matrix was investigated. Thus, it was aimed to both
increase the wear resistance of aluminum and to
evaluate the blast furnace slag which is a waste
material. For this purpose, blast furnace slag particles
having an average size of 44 µm were sintered in
aluminum matrix at 5%, 10%, 15% and 20% ratios for 4
hours at 600°C. The sintered samples were subjected
to dry sliding wear tests under 2, 5 and 8N loads, on 40
m sliding path with ball-on-disc device. As a result of
the tests, it was determined that slag reinforcement
contributes positively to the wear resistance of
aluminum. The volume losses of the samples were

Otomotiv, uçak ve havacılık endüstrilerinde hafif,
yüksek mukavemetli ve enerji tasarruflu malzemelere
duyulan
gereksinimden
yola
çıkarak,
yüksek
performanslı
metalik
malzemeler
üzerindeki
araştırmalar dünya çapında dikkat çekici bir şekilde
artmıştır [7,8]. Al ve alaşımları, en yaygın kullanılan
hafif yapısal metal olarak, yüksek özgül mukavemet, iyi
geri dönüştürülebilirlik, mükemmel işlenebilirlik ve
düşük maliyet gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte,
Al ve alaşımlarının düşük sertliği ve zayıf aşınma
direnci, ileri teknoloji alanındaki değişken ve ağır hizmet
koşullarındaki uygulamalarını ciddi şekilde sınırlamıştır
[9]. Isıl işlem veya soğuk işlem gibi geleneksel
güçlendirme işlemleri, Al ve alaşımlarının mekanik
özelliklerini bir dereceye kadar iyileştirebilse de, aşınma
özelliklerini iyileştirmek için ideal yöntemler değildir [10].
Bu nedenle, Al ve alaşımlarının hem mekanik hem de
aşınma özelliklerinde gözle görülür bir iyileşme
hedefine
ulaşmak
için,
araştırmacıların
çoğu
araştırmalarını Al matris kompozitleri (AMC) üzerinde
yoğunlaştırmıştır [11].
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Süreksiz olacak şekilde takviye edilmiş alüminyum
matris kompozitler, takviye edilmemiş aluminyum
alaşımları ile karşılaştırıldığında gelişmiş mekanik ve
tribolojik özelliklerinden dolayı, çeşitli endüstrilerde
artan oranda kullanılmaktadır. Üretim yöntemi, bu
kompozitlerin özellikleri ve maliyetleri üzerinde güçlü bir
etkiye sahiptir. Toz metalurjisi (PM), çeşitli partiküllü
kompozitler üretmek için tam uygunluğa sahiptir.
İntermetalik
bileşiklerin
oluşumu
ve
takviye
malzemelerinin homojen olmayan dağılımı gibi sıvı faz
teknikleri ile ilgili sınırlamaları önler [12–14].

işleminden sonra tozlar 250 MPa yük altında
preslenerek silindirik pelet haline getirilmiştir. Peletlerin
ortalama ağırlığı 2,5 gr’dır ve çapı 20 mm iken 3 mm
yüksekliği sahiptir. Peletler daha sonra atmosfer
kontrollü bir tüp fırın içerisinde sinterlenmiştir.
Sinterleme işlemi azot atmosferinde yapılmıştır.
Sinterleme işleminde öncelikle 90 dakika içinde 600°C
sıcaklığa kadar çıkılıp bu sıcaklıkta 4 saat süre ile
beklendikten sonra oda sıcaklığına kendiliğinden
soğumaya bırakılmıştır. Sinterleme işleminden sonra
üretilen kompozitler 60-1200 mesh zımpara aralığında
zımparalanarak yüzeyleri aşınma testine uygun hale
Triboloji bilimi, temel olarak iki yüzey arasındaki getirilmiştir.
göreceli hareketi göz önüne alarak tasarım analizi,
Çizelge 1. Demir çelik yüksek fırını cürufunun kimyasal
sürtünme özellikleri, aşınma davranışı ve yağlama
kompozisyonu.
yüzeyleri ile ilgilenir [15]. Alüminyum alaşımlarının
mekanik özellikleri, zor çevresel koşullar altında
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Cr2O3
Mn2O3
Diğer
aşınmaya
dayalı
uygulamalarda
kullanımını
YFC
39.99
10.51
3.49
31.55
5.95
0,02
3.55
4,94
sınırlamıştır. Ayrıca, döküm alaşımlarında gözlenen
büzülme ve gözeneklilikler gibi kusurlar da özelliklerini
etkilemekte ve aşınma uygulamalarında kullanımı için
kabul edilemez kılmaktadır. İkinci fazın yapı içine Aşınma testleri, oda sıcaklığında Ball-on disk aşınma
katılması, yüzey morfolojisini, mekanik özelliklerini ve cihazı
(TURKYUS
POD&HT&WT)
kullanılarak
mikro yapısını değiştirerek matris malzemesinin aşınma yapılmıştır. Bilya olarak, 6 mm çapında 60 HRC
performansını artırmaya yardımcı olur. Mikro seviyede sertliğinde bir AISI 52100 çelik bilye kullanılmıştır.
en çok kullanılan partikül takviyeler, silisyum karbür Testler 5 mm’lik bir lineer hat boyunca dakikada 240
(SiC) ve alüminyum oksittir (Al2O3). SiC ile takviye etme devir olacak şekilde yapılmıştır. Toplam kayma
sadece çekme dayanımını, sertliğini ve yoğunluğunu mesafesi 40’m’dir ve testlerde 2N, 5N ve 8N yükler
arttırmaz,
aynı
zamanda
alüminyum
alaşımlı kullanılmıştır. Çeşitli koşullar altında, aşınma işlemi
kompozitlerin aşınma direncini de arttırır. Diğer mikro sırasında sürtünme katsayısı sürekli olarak bir
seviye partikül takviyelerinden Al2O3, iyi bir basma bilgisayar sistemi kullanılarak kaydedilmiştir. Aşınma
dayanımı ve aşınma direnci özelliğine sahiptir [16,17].
kaybı, oluşturulan aşınma izlerinin genişliği ölçülerek
HUVITZ HDS-5800 cihazında belirlenmiştir. Ortalama
Kompozit malzemeler, en çok tercih edilen malzeme değeri hesaplamak için aşınma izinden en az 10 farklı
türüdür, çünkü özellikleri birbirlerinden farklı olan çok noktadan ölçüm yapılmıştır. Aşınma izi görüntüleri
sayıda malzemenin farklı özelliklerinden yeni bir istenen TESCAN MAIA3 XMU SEM mikroskobunda alınmıştır.
malzeme yaratma imkanı sağlarlar. Kompozit
malzemeler farklı yöntemlerle elde edilebilir. Toz 3. Bulgular ve Tartışma
metalurjisi yöntemi, kompozit malzemelerin üretiminde
kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir [18–20]. Bazı Şekil 1’de farklı oranlarda takviye edici içeren
metaller başka yöntemlerle işlenmesi zor olduğu için alüminyum matrisli kompozitlerin 2, 5 ve 8N yük altında
toz metalurjisi yöntemiyle kolayca şekillendirilebilirler. yapılan aşınma testleri sonucunda meydana gelen
Toz metalurjisi ile şekillendirilen parçalar daha fazla hacim kayıpları verilmiştir. Öncelikle uygulanan yükteki
işlem görmeden nihai ürünler olarak üretilir ve uzay, artışla birlikte kompozitlerin hacim kayıplarında artış
otomotiv, savunma sanayii, elektronik endüstrisi ve meydana gelmiştir. Artan yük ile karşı yüzeyde oluşan
çeşitli alanlarda kullanılır. Toz metalurjisi ile üretilen normal kuvvette artış sağlanır. Meydana gelen normal
malzemelerin yüksek mukavemet, düşük yoğunluklu ve yük batıcı ucun karşı yüzeye daha fazla penetre
yüksek elastikiyet modülü gibi üstün özellikleri bu olmasını sağlar. Normal kuvvet ile birlikte numune
malzemeleri vazgeçilmez kılmaktadır [21]. Bu yüzeyinde nispi hareketin meydana getirdiği kesme
çalışmada sert seramik bileşenler içeren ve atık bir kuvvetleri de oluşur.
Bu sebeple hareket devam
malzeme olan yüksek fırın cürufunun alüminyumunun ederken karşı yüzeyde meydana gelen normal yüklerin
kuru kayma aşınma dayanımına etkisi araştırılmıştır. Bu artışı kesme kuvvetlerinin yüzeyden malzeme
amaçla farklı oranlarda yüksek fırın cürufu içeren kaldırmasını kolaylaştırır ve hacim kayıpları artış
alüminyum matrisli kompozitler toz metalürjisi gösterir. Yükteki artış orantısal olarak hacim kayıplarını
yöntemiyle üretilerek ball-on-disk aşınma cihazında tüm numunelerde yaklaşık aynı oranlarda arttırmıştır.
aşınma testlerine tabi tutulmuştur.
Takviye edici partikül katılması ile kompozitlerin kuru

2. Deneysel
Yüksek fırın cürufu takviyeli alüminyum matrisli
kompozitler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Bu
amaçla başlangıç tozları olarak ortalama 44 µm
boyutunda saf alüminyum tozu ve öğütülmüş yüksek
fırın cürufu (YFC) kullanılmıştır. Yüksek fırın cürufunun
kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir. Kompozitler
içinde %5, %10, %15 ve %20 takviye edici cüruf tozu
içerecek şekilde hazırlanmıştır. Öncelikle toz karışımı
hassas terazide gerekli orana göre tartılmıştır.
Hazırlanan toz karışımı 2 saat süre ile jet değirmende
karıştırma işlemine tabi tutulmuştur. Karıştırma

kayma aşınma dayanımına olumlu katkı sağlamıştır. En
düşük hacim kaybı %20 takviye edici cüruf içeren
kompozitte görülmüştür. Artan takviye edici oranı ile
hacim kayıplarında azalma meydana gelmiştir. Takviye
edici partikül varlığı ile karşı batıcı uca karşı direnç
artar. Topun yüzeye batması sert yapılı takviye edici
partikül varlığı ile düşer. Çünkü sert yapılı takviye edici
partiküller top ile alüminyum matris arasında bir yatak
vazifesi görerek batıcı ucun daha derine nüfuz
etmesine karşı koyar. Bununla beraber takviye edici
partiküller alüminyum matris içinde bulunduğunda daha
sert ve dayanıklı yüzeyler oluşturarak aşınmaya karşı
daha iyi direnç gösterebilir. Artan yük ile birlikte hacim
kayıpları azalsa da özellikle yüksek yüklerde yapılan
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testler sonucunda takviye edici oranının %10’dan fazla
artması düşük etkide bulunmuştur. Takviye edici
partikül ile matris arasındaki bağlanma dayanımı
aşınma direncinin arttırılmasında önemli bir rol oynar.
Düşük partikül oranlarında matriste takviye edici daha
homojen dağılabilir ve bu aşınma oranını azaltır.
Bununla beraber takviye edici partikül oranının artması
sebebiyle topaklanması ile yüzeyden ayrılmaları
kolaylaşabilir ve buda aşınma dayanımına olan katkıyı
azaltır. Partiküller ve çevresindeki matris alanının
ayrılması,
aşınmadan
dolayı
malzemenin
çıkarılmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca yüzeyden
ayrılan partiküllerin yüzey üzerinde hareketi ile abrasif
bir etki yaratma olasılığı da unutulmamalıdır [22,23].

SÜRTÜNME KATSAYISI

1,0

Al
%5
%10
%15
%20

a)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,00

200

400

600

800

1000

SÜRE (s)

SÜRTÜNME KATSAYISI

1,0

Al
%5
%10
%15
%20

b)

0,8

0,6

0,4

0,2

Şekil 1. Kuru kayma aşınma testlerinden sonra oluşan aşınma hacim
kayıpları.

200

400

600

800

1000

SÜRE (s)

1,0

SÜRTÜNME KATSAYISI

Şekil 2’de 2, 5 ve 8N yük altında yapılan aşınma testi
sonucundaki sürtünme katsayısı grafikleri verilmiştir.
Uygulanan yükün değişmesinin sürtünme katsayısında
belirgin bir değişime sebep olmadığı görülmüştür.
Sürtünme eğrilerinden belirgin bir trend olmadığı da
çıkarılabilir. Bununla beraber takviye edici oranındaki
değişim de sürtünme katsayısı değerlerinde bir trende
sebep olmamıştır. Ancak tüm yükler altında %5 ve %10
oranında takviye edici cüruf içeren kompozitlerin
sürtünme katsayısı değerleri genel olarak diğer
numunelerden daha düşük değerlerde kalmıştır. Artan
takviye edici partikül oranı sürtünme katsayısı
değerlerinin artmasına ile sonuçlanmıştır. Bu takviye
edici cüruf partiküllerinin aşınma testi sırasında
yüzeyden ayrılması ile ilişkilendirilebilir. Özellikle
yüksek oranda takviye edici partikül bulunan
kompozitlerin aşınma testi sırasında yüzeylerden cüruf
tanelerinin ayrılması sebebiyle daha çok pürüzlenme
oluşması beklenebilir. Bu durumda aşındırıcı ucun karşı
yüzey üstünde hareketi zorlaşacak ve bu da sürtünme
katsayısının artmasına sebep olacaktır. Sürtünme
katsayısı değerlerindeki sapmanın yaklaşık %15-25
aralığında olduğu söylenebilir. Genel bir trendden
bahsetmek gerekirse tüm kompozitlerde aşınma
testinin devam etmesi ile sürtünme katsayısı
değerlerinin az da olsa artış gösterdiği görülebilir.
Özellikle %15 ve %20 oranında takviye edici cüruf
içeren kompozitlerde bu artış çok daha belirgindir. Bu
yine yüzeyden ayrılan takviye edici partiküllere
atfedilebilir. Aşınmanın devam etmesiyle birlikte yüksek
oranda takviye edici partikül içeren kompozitlerin
yüzeyinde oluşan girinti ve çıkıntıların daha fazla
olmasına sebep olacaktır. Aşınma işleminin başlarında
daha pürüzsüz olan yüzeyler aşınma ile daha pürüzlü
bir hale gelerek ilerleyen sürelerde sürtünme
katsayısında artışa sebep olacaktır. Bu etkinin yüksek
oranda takviye edici partikül içeren kompozitlerde daha
fazla görülmesi muhtemeldir.
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Şekil 2. Numunelerin sürtünme katsayısı grafikleri. A)2N, B)5N, C)8N

Şekil 3’te saf alüminyumun ve tüm kompozitlerin
aşınma işlemi sonrasındaki aşınma izi görüntüleri
verilmiştir. Takviye edici cüruf oranının değişmesi
kompozitlerin aşınma mekanizmalarında değişikliğe
sebep olmuştur. Şekil 3a kuru kayma aşınma deneyi
sırasında yüzey katmanındaki büyük plastik kesmeye
atfedilebilecek şekilde, saf alüminyum aşınma izinde
lokal plastik deformasyonun meydana geldiğini
göstermektedir. Bununla beraber bazı bölgelerde
adhezyona bağlı aşınma belirtileri ve aşınma izinde
bazı pullanma alanları gözlemlenmiştir. Şekil 3b-c’de
%5 ve %10 cüruf takviye edici içeren kompozitte aynı
aşınma mekanizmaları ile birlikte plastik yırtılma ve
yorulmaya bağlı delaminasyon aşınma mekanizmaları
da görülmüştür. Temas bölgesinde çatlak oluşumu,
yorulma ve delaminasyon tipi aşınma mekanizmalarının
bir göstergesidir. Temas alanında, yüksek lokal
gerilmelerle sürekli tekrarlanan temas, yağlanmış veya
yağlanmamış kayma veya yuvarlanma hareketi
sırasında yorulma aşınmasına neden olur. Yüksek
oranda plastik deformasyon, yorulma aşınmasının bir
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sonucu olarak ortaya çıkar. Çatlak oluşumu ve yayılımı,
temas yüzeyi altında tekrarlanan ve değişen mekanik
yüklerden kaynaklanır. Batıcı ucun önünde basma ve
kayma gerilmeleri oluşurken arka kısmında çekme
gerilmeleri meydana gelir. Kayma yönü boyunca bu
gerilmeler
çatlak
oluşumu
ve
yayılması
ile
sonuçlanmakta ve böylece parçacıkların malzemeden
uzaklaştırılmasına yol açmaktadır. Yorulmanın yol
açtığı delaminasyon aşınması, boşlukların ve
çatlakların çekirdeklenmesine ve daha sonra yüzeye
paralel çatlak ilerlemesine yol açan yüzey altı
deformasyonundan kaynaklanır. Buna göre, yüzeyde
aşınma izine dik çatlak yayılması meydana gelir ve ince
aşınma tabakaları üretilir [24]. Şekil 3d-e’de sırasıyla
%15 ve %20 takviye edici cüruf içeren kompozitlerin
aşınma izi görüntüleri görülmektedir. Yüzeyde plastik
deformasyon ve pullanma bölgelerinin azaldığı bununla
beraber yorulma tipi aşınma mekanizmasına örnek olan
yüzey çatlakların yüksek oranda varlığı dikkat
çekmektedir. Aşınma izinde ciddi plastik deformasyon
belirtileri yoktur. Bununla birlikte, aşınma izi boyunca
bazı yorulma çatlakları bulunabilir ve aşınmış
yüzeyinde bazı dökülme alanları görülebilir. Aşındırıcı
bilye numune yüzeyinde kaydığında, aşınma izinde
lokal plastik deformasyon meydana gelir ve aşınma
yüzeyinde mikro çatlakların başlaması ve ilerlemesi
meydana gelir ki bu da yorulma aşınmasının işaretidir
[25].

c)

d)

a)

e)

b)

Şekil 3. Numunelerin 5N yük altında yapılan aşınma testi sonrasında
aşınma izi SEM görüntüleri A)Al, B)%5, C)%10, D)%15, %20.

4. Sonuç
Bu çalışmada yüksek fırın cürufunun alüminyum
matrisli
kompozitlerde
takviye
edici
olarak
kullanıldığında
aşınma
performansına
etkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla %5, %10, %15 ve %20
oranlarında yüksek fırın cürufu takviye edicisi içeren
alüminyum matrisli kompozitler toz metalürjisi
yöntemiyle üretilmiştir. 600°C’de 4 saat sinterlenen
numuneler ball-on-disc aşınma cihazında farklı yükler
altında kuru kayma aşınma testlerine tabi tutulmuştur.
Testler sonucunda uygulanan yükteki artış ile aşınma
kayıplarının arttığı belirlenmiştir. Alüminyum matris
içinde yüksek fırın cürufu takviye edicisinin bulunması
aşınma dayanımına olumlu katkıda bulunmuştur.
Bununla beraber artan takviye edici oranı ile birlikte
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aşınma hacim kayıpları azalmıştır. Takviye edici
içermeyen numunede genel olarak plastik deformasyon [11]
ve adhezyona bağlı dökülmeler görülürken, takviye
edici içeren kompozitlerde yorulma ve delasminasyon
aşınma mekanizmaları görülmüştür. Yüksek fırın
cürufunun alüminyum matrisli kompozit içinde takviye
edici
olarak
kullanımı
durumunda
aşınma
performansına olumlu katkıda bulunduğu belirlenmiştir. [12]
Bu çalışma ile hem alüminyum matrisli kompozitler için
farklı ve ucuz bir takviye edici alternatifi doğmuştur.
Ayrıca çevresel ve endüstriyel anlamda pek çok
probleme yol açan yüksek fırın cüruflarının asfalt, beton [13]
gibi alanlarda doldu maddesi olarak kullanımının
yanında yeni bir kullanım alanı potansiyeli olduğu
kanıtlanmıştır.
[14]
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DP 800 ÇİFT FAZLI İLERİ DAYANIMLI ÇELİK SACIN
ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE GERİ YAYLANMA ETKİSİNİN DENEYSEL
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Özet
Her geçen gün ürün pazarında ve imalatta etkisini daha
fazla hissettiren çift fazlı ve ileri dayanımlı çelikler
imalat sanayisine olduğu kadar akademik çalışmalara
da konu olmaktadır. Çift fazlı çelikleri şekillendirip
kullanılabilir hale getirmek, en az uygun proseslerde
üretmek kadar önem taşımaktadır. Bu çalışmada sac
şekillendirme kusurlarından biri olan geri yaylanma
etkisi ERDEMİR A.Ş’nin 1.6mm kalınlığında DP800 ileri
dayanımlı çelik sac numunesi üzerinde incelenmiş ve
yapılan çıkarımlar deneysel sonuçlarla desteklenmiştir.
Deney süresince özel tasarım kalıp kullanılmış olup
matematiksel ve istatistiksel veriler ışığında geri
yaylanma değeri açısal olarak hesaplanmıştır. Geri
yaylanma özellikleri bağlamında ütüleme süresi (presi
sac üzerinde bekletmek) ve sıcaklık deneysel iki
parametre olarak belirlenmiş ve yukarıda belirtilen iki
kriter doğrultusunda incelemelerde bulunulmuştur.
Yapılan deneyler neticesinde sac kalınlığının artmasına
bağlı olarak geri yaylanma değerinin arttığı, sıcaklığın
artmasıyla ise geri yaylanma değerinin azaldığı
gözlemlenmiştir.

Keywords: Springback , forming , dual-phase steel
sheet

1. Giriş
Geri esneme, sekil verme işlemini takiben yük boşaltımı
sırasında bir metal levhanın seklinin elastik olarak
değişime uğraması olarak tanımlanmaktadır [1]. Geri
esneme, bitmiş parçalarda, sonraki şekillendirme
operasyonlarında değişkenliğe ve artan toleransa
neden olmaktadır. Bu etkiler, genellikle üretilen
ürünlerin kalite ve görünüşünde bozulmaya yol
açabilmektedir [2]. Geri esnemeyi; malzeme kalınlığı,
malzeme ve işlem parametreleri (sıcaklık vb.), malzeme
üzerinde zımba yükünün beklediği zaman aralığı
(ütüleme süresi), kalıp ölçüleri ve uygulanan yük
parametreleri etkilemektedir [3].

2. Geri yaylanma

Geri esnemenin tespitine ve telafisine yönelik, farklı
yöntem ve malzeme türlerinin kullanıldığı çok sayıda
deneysel çalışma yapılmıştır. Şekil 1.’de örnek bir
Anahtar kelimeler: Geri yaylanma, şekillendirme, çift grafikte ileri dayanımlı çeliklerin geri esneme değerleri
fazlı çelik sac
ile geleneksel çelik sacların geri esneme değerleri
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi
ileri dayanımlı çelikler her ne kadar dayanım süneklik
Abstract
ilişkisi ile muhteşem olsalar da geri esneme gibi
Dual-phase and high strength steels, which make more problemlerin minimize edilmesi bir zarurettir.
and more impact on the product market and
manufacturing, are subject to academic studies as well Bu çalışmada bu problemlere çözüm olabilecek
as to the manufacturing industry. Forming and making parametrelerden biri olan ütüleme işlemi derin çekme
usable dual-phase steels is as important as producing ile birlikte incelenmiştir. Geri esnemeye etki eden
them in suitable processes. In this study, the faktörlerin basında ütüleme süresi gelmektedir.
springback effect, which is one of the sheet forming Literatürde, pek çok sac malzeme için şekillendirme
defects, was investigated on a 1.5 mm thickness sonrası geri esneme olgusu incelenmiştir [1-5]. Bakır
DP800 high strength steel sheet sample of ERDEMİR sac malzemenin; elektronik ve tıbbi cihazlarda, gıda,
A.Ş. During the experiment, special design mold was otomobil ve beyaz eşya sektörlerinde yaygın olarak
used and the springback value was calculated kullanılması nedeni ile bakır sac malzemelerin
angularly in the light of mathematical and statistical şekillendirilmesinde oluşan geri esneme problemlerine,
data. In the context of springback properties, ironing ütülemenin etkisi deneysel olarak araştırılmıştır [5].
time (holding the press on the sheet) and temperature
were determined as two experimental parameters and Ütüleme süresi ve basıncının etkisi yaygın olarak
investigations were made according to the two criteria kullanılan DKP sac malzeme türü için de incelenmiştir.
mentioned above. As a result of the experiments, it was Yine daha önce kullanılan 4 farklı bükme yöntemi
concluded that the springback value increased due to kullanılarak, DKP çelik sac malzemenin 15, 30, 45, 60,
the increase in sheet thickness, and the springback 75 ve 90 derece açılarında bükülmesi sonrası oluşan
geri esneme miktarı belirlenmeye çalışılmıştır. Geri
value decreased with increasing temperature.
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esneme miktarının malzeme ve kalıp fonksiyonlarının
her ikisine göre değiştiği tespit edilmiş olup, ütüleme
süresindeki artışın geri esneme değerini oransal olarak
azalttığı gözlemlenmiş ve ütüleme süresinin 20 s.
Olması durumunda DKP sac malzemede geri esneme
değerinde 1-3 derece arasında azalma olduğu tespit
edilmiştir [3].

Tekaslan ve diğerleri [5], yapmış oldukları bir çalışmada
bakır sac malzemedeki geri esneme miktarlarını tespit
etmeye çalışmışlardır. Ütülemenin ve ütüleme süresinin
etkisini değerlendirmek için deneysel çalışmalarında 4
farklı yöntem kullanılmışlardır. 1. Yöntemde zımba ile
kalıp arasında sac malzeme kalınlığı kadar boşluk
verilmiş ve bu sayede malzemenin bükme kesitinde
ezilerek geri esnemeyi etkilemesi önlenmiş ve 20 s.
ütüleme süresi kullanılmıştır. 2. Yöntemde kalıp ve
zımba arasında sac malzeme kalınlığı kadar boşluk
bırakılmış ancak ütüleme süresi kullanılmamıştır. 3.
Yöntemde zımba sac malzemeyi preslemiş ve 20 s.
Ütüleme süresi kullanılmıştır. 4. Yöntemde ise sac
malzeme kalınlığı ihmal edilerek zımba ile kalıbın
teması sağlanmış ve sac malzemenin üzerinde zımba
hiç bekletilmemiştir. Çalışma sonucunda, sac malzeme
kalınlığının artması ile geri esneme miktarının arttığı ve
yine aynı şekilde bükme açısının artması ile de geri
esneme miktarının arttığı tespit edilmiş ve ütüleme
süresinin de geri esneme için önemli faktör olduğu ve
ütüleme süresinin artması ile geri esnemenin azaldığı
tespit edilmiştir [4].

Malzeme özellikleri, sac kalınlığı, katı kalıp geometrisi
ve deforme edilebilir zımbanın geometri ve özellikleri
açısından geri esnemenin iyileştirilmesi üzerinde
durmuşlardır. Presleme esnasında zımba malzemesinin
Elastik deformasyon miktarının Deformasyonunun, sac
V bükme kalıplarında katı takım ve kalıplamanın yanı malzemenin deformasyon mekanizmasını değiştirdiği
sıra
deforme
edilebilir
zımbalar
kullanılarak ve geri esneme oranını esas olarak negatif yaptığı
sekillendirme üzerine de çalısmalar yapılmıstır.
tespit edilmiştir [5].
Şekil 1: Dayanımlarına göre çeliklerin geri yaylanma
değerlerinin karşılaştırılması

Zhang ve diğerleri [2], yaptıkları çalısmada; katı kalıp
2.2 Geri yaylanma ile ilgili yapılmış
ve deforme edilebilir kalıp tarafından V sac
şekillendirmenin deformasyon mekanizmasını deneysel çalışmalar
araştırmışlardır. Şekillendirme sırasında aşağıdaki
Geri esnemeden dolayı parça seklindeki hata, sac
değişkenlerin işlemi etkilediğini bildirmişlerdir.
metal şekillendirme proseslerinde genellikle üretim
kusuru olarak kabul edilmektedir. Bu problem, aktif
proses kontrolü ve/veya takım seklinin uygun sekle
2.1 Geri yaylanmaya etki eden faktörler
ayarlanması
ile düzeltilebilmektedir.
Geleneksel
deneme yanılma yöntemleri, karmaşık geometrili
kalıplar için etkili bir yöntem olmayıp zaman alıcı ve
malzeme israfına yol açmaktadır. Son zamanlarda geri
esnemenin telafisine yönelik birçok analitik yöntem
önerilmiş olup, önerilen bu yöntemlerin her biri çeşitli
avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Tüm bu yöntemler,
şekillendirme takımı istenilen sekline dönüşmeden önce
birkaç iterasyon gerektirmektedir.
Cheng ve diğerleri [6]. yapmış oldukları çalışmada,
takımın
sekil
tasarımına
odaklanmışlardır.
Çalışmalarında, bu önerilen tüm yöntemleri aynı
çerçeve içerisine yerleştirmişler ve var olan metotlar
üzerine temel geometrik analizler ile saf geometri
düzeltmesi birleştirilerek yeni bir yöntem inşa etmişler
ve en ideal takım seklinin bulunması daha hızlı ve kesin
olarak sağlayabilmişlerdir.

Şekil 2: Gerilim gerinim ve geri yaylanma grafiği

Paslanmaz çelik sac malzemelerin, yukarıda V bükme
yöntemiyle bükülerek şekillendirilmesinde de geri
esneme ve yırtılma gibi şekillendirme problemleri ortaya
çıkmaktadır. Asnafi [7], yapmış olduğu çalışmada, kalın
paslanmaz çelik sac malzemelerden oluşan bu
şekillendirme hatalarının giderilmesine yönelik çalışma
yapmıştır. Bu çalışmasında, boşaldıktan sonra geri
esnemeyi tahmin etmek için analitik bir model
Ks ile gösterilen geri yaylanma faktörü, başlangıç ve
geliştirmiştir. Gelistirilen analitik model ile hesaplanan
son açılar arasındaki orantıdır. Bir geri yaylanma
geri esneme, her durumda deneysel olarak elde edilen
faktörü olan Ks=1 geri yaylanma bulunmadığı anlamına
geri esnemeden daha küçük bulunmuştur. Teorik
gelir.
analizlerde, sac malzemedeki incelmenin ve doğal

- Kalınlık
- Baskı plakası kuvveti
- Akma dayanımı
- Sıcaklık
- Şekillendirme hızı
- Tanecik boyutu

- Kalıp açıklığı
- Anizotropi
- Elastite modülü
- Sürtünme
- Sertlik üssü
- Zımba yarıçapı
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eksen konumundaki kaymanın ihmal edilmesine
rağmen, teori ve pratik arasında iyi bir uyum olduğunu
tespit etmiştir. Bükülen sac malzemelerde oluşan geri
esneme davranışı, zamana bağlı olarak da
incelenmiştir. Sac malzemelerde bu davranıs, kalıcı
gerilmelere ve daha yüksek sürtünme hızlarına
dayandırılmakta ve daha çok bu durum, Alüminyum
alaşımlarında gözlemlenmektedir. Yüksek dayanımlı
çelik (AHSS) sac malzemelerde de zamana bağlı
olarak geri esneme davranışları incelenmiştir. DP 600,
DP 800, DP 980, TRIP 780, DQSK, AKDQ ve HSLA
sac malzemelerde geri esneme testleri yapılmıştır.
AHSS alaşımlarının oda sıcaklığında zamana bağlı geri
esneme gösterdiği, ilk sekil değişiminin ilk birkaç günde
günlük süreyle orantılı olduğunu, fakat haftalar geçtikçe
değişim oranının azaldığı tespit edilmiştir. Ancak AHSS
’nin zamana bağlı sekil değişiminin, aynı koşullar
altındaki Alüminyum alaşımlarda gözlenen değişimin
yaklaşık 1/3 kadar olduğu da belirlenmiştir [8].

3. Deneysel çalışma

Şekil 3: Deney numunelerinin kalıpta şekillendirilmesi
Şekil 1: Solidworks’te tasarlanan kalıp modeli

Şekil 2: Deney numunesi modeli

Bu çalışmada ERDEMİR A.Ş nin DP 800 1.6mm
kalınlığındaki 50x150mm ölçülerinde çelik sac
numunesi için deneysel veriler ortaya konulmuştur. Bu
malzemenin kimyasal analizi Tablo 1. ve çekme test
değerleri Tablo 2.’de verilmiştir. Şekillendirme işlemi
Hidrolik pres kullanılarak 40 bar sabit basınç ile derin
çekme sistemi içerisinde yapılmıştır. Deneylerin bir
kısmında bir grup olarak şekillendirme numunelerine
düşük sıcaklıklarda ön tavlama işlemi uygulanmıştır. Bu
tavlama işlemlerinde kısa süreli olarak 600 C’ye kadar
oksi-asetilen alevi ile tavlama yapılmıştır. Numunelerin
şekillendirme kalıbına yerleştirilmesine kadar geçen
sürede ve kalıbın şekillendirmeye başlamasına kadar
numune sıcaklığı yaklaşık 400oC ye kadar düşmektedir.
Bu şekilde sıcaklığın geri yaylanma üzerindeki etkisi
gözlemlenmiştir. Temel uygulama olarak da Hidrolik
pres ile numuneye baskı süresi 20 saniye bekleme ile
sağlanmıştır.
Tablo 1. DP 800 kimyasal kompozisyonu

Steel
DP 800

C
0.104

Mn
1.779

Si
0.017

Cr
0.026

Mo
0.210

Tablo 2. DP 800 mekanik özellikleri

Steel
DP 800
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UTS (Mpa)
800

Toplam uzama (%)
20

Ni
0.011
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4. Deney sonuçları ve Tartışma
Bu çalışmada elde edilen şekillendirme ve sonucunda
gerçekleşen geri yaylanma numune fotoğrafları ve
açıları Şekiller 4-9 da verilmiştir. Numuneler
köşelerinde ısıl işlemli-ütüleme ve ısıl işlemsiz olarak
gerçekleşen köşe açıları şekil altyazılarında verilmiştir.
Maksimum geri yaylanma derecesi-açısı 4o (94o) olarak
tavlanmamış numunelerde (Şekil 5.) ve min. değer ise
0o (90o) (Şekil 9.) ile tavlanmış numunelerde elde
edilmiştir. Tavlanmış numunelerde geri yaylanma
dereceleri 0o (90o) ile 1o (91o) derece arasında
değişmiştir. Literatürde rapor edilen çalışmalarda ise bu
değerler 2,5o (92,5o) kadar olmaktadır [6-8].
Bu
farklılığın sebebi tavlama sıcaklıklarının farklılığı
ve/veya malzeme kalınlığının farklılığı ile açıklanabilir.

Şekil 4: Normal şekillendirme yöntemiyle
şekillendirilmiş sac

Şekil 7: Ütüleme yöntemi sonrası 92 derecelik açı
oluşumu

Şekil 8: Isıl işlem yöntemiyle şekillendirilmiş sac

Şekil 5: Normal şekillendirmede 94 derecelik açı
oluşumu

Şekil 9: Isıl işlem sonrası 90 derecelik açı oluşumu

5. Genel değerlendirme
Ütüleme süresinin (presi sac üzerinde bekletmek) geri
yaylanma üzerindeki etkisini test edebilmek için kontrol
edilebilir hidrolik pres deney numunesi üzerinde 20sn
bekletilmiş ve presin deney numunesi üzerinde
bekletildiği sacda presin sac üzerinde bekletilmediği
saca kıyasla geri yaylanmanın daha az gerçekleştiği
görülmüştür. Bu çalışmadaki gibi düşük sıcaklıklarda ve
kısa süreli tavlamalar ile malzeme dayanımında ciddi
bir düşüş olmadan geri yaylanma sorunu kısmen de
olsa azaltılabilmektedir. Bu deneysel sonuçlar
doğrultusunda ısıl işlem ile ve/veya ütüleme süresini
arttırarak
geri
yaylanmanın
azaltılabileceği
görülmektedir. İleri dayanımlı çeliklerin genelde yapıları

Şekil 6: Ütüleme yöntemiyle şekillendirilen sac
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ısıl işlem ile sağlandığı için şekillendirme amaçlı
işlemlerin ancak temperleme mantığı ile yapıldığında
dayanımlarından ciddi bir kayıp olmadan şekillendirme
ve geri yaylanma işlemlerinin kolaylaşabileceği ve geri
yaylanmanın minimum olabileceği anlaşılmaktadır.

6.Teşekkür
Bu çalışmaya olan katkılarından dolayı ERDEMİR A.Ş
‘ye ve SAKA DEMİR ÇELİK A.Ş’ye teşekkür ederiz.
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Abstract
Microalgae are the main primary producers for the
marine food chain. Since they increase the metals
concentrations to several orders of magnitude, they are
highly important in determining the pollution. There are
very few published studies to examine the algal
community immobilizing them on artificial substrates
from Mediterranean. The aim of this study involves the
biomonitoring of some heavy metals with algal biofilm
samples in different seasons for Erdemli destrict. For
the biomonitoring of heavy metals, total content data of
each heavy metal from biofilm samples were compared
with those taken from seawater analysis and
taxonomical densities and species differences in
biofilms, separately. Metal concentrations in biofilm
samples have high negative correlations with total algal
densities, showing maximum values in the spring and
minimum values in the autumn season. Besides, metal
levels in seawater samples are mostly related with
those in biofilm samples. Since there are many factors
affecting the bioavailabilities of metals, there may or
may not good correlations between metals in water and
in biofilms. There exist weak correlations between
metals in water and in biofilms in the campus station of
seasonal variations. Generally, negative correlations
exist between total algal densities and dissolved metal
concentrations in water between the spring and other
seasons, however positive correlations are found
between the autumn and summer seasons. The
correlations are not so strong that variations in
dissolved metal concentrations in water are not very
high in any metal studied. Therefore, it is not much
meaningful to explain the variations in the total cell
densities and densities of Pseudonitzschia pungens
and Nitzschia longissima species with metal
concentrations in water.
Keywords: Biomonitoring, Heavy Metal, Biofilm
1. Introduction
Microalgae are important organisms and form the base
of marine food chain meaning the main primary
producers. They are components of many habitats,
major producers of oxygen and able to accumulate
significant amount of metals from the contaminated
surface water [1]. Through the potential transfer along
the food chain, they might play a fundamental role in
the accumulation of heavy metals. As biofilms play a
key role in the transfer of energy to organisms feeding
on them [2] and in the cycling of nutrients, shifts in
microbial populations could alter the nutritional function
of biofilms and affect organisms at a higher trophic level
[3,4]. Since primary producers often concentrate metals
to several orders of magnitude above dissolved
concentrations, this exposure pathway is likely highly
important in determining responses of periphyton to
metals in nature [5].

Accumulated metals can then be transferred to fish and
invertebrates feeding on biofilms [6,7]. The exposure of
aquatic macroorganisms to metals depends not only on
the concentrations of contaminants in the water but
also on their bioaccumulation throughout the food chain
[8,9].
There are very few published studies in order to
examine the periphytic algal community, production and
biomass from Mediterranean Sea, and to describe a
methodology for effectively immobilizing periphytic
algae on artificial substrates for ecotoxicological and
physiological studies [10-12]. At least to our knowledge,
no data is available in neither microalgae nor biofilm in
any region of Turkey coasts of Mediterranean.
The aim of this study involves the biomonitoring of
some heavy metals with algal biofilm samples in
different seasons for the station in Erdemli destrict in
Mediterranean. For the biomonitoring of heavy metals,
total content data of each heavy metal from biofilm
samples were planned to be compared with those
taken from seawater analysis and taxonomical
densities and species differences in biofilms,
separately.
2. Experimental
A station in Mersin-Erdemli region in Mediterranean
was decided to biomonitor the pollution. Station was the
campus area of Institute of Marine Sciences of Middle
East Technical University (be called as campus area,
simply) in Erdemli. Plexiglas slides were artificial
substrate to collect biofilm for taxonomical examination
and counting and for chemical analysis. Plexiglas
slides were supported by polyvinily chloride (PVC)
holder which is a rectangular frame in shape. Plexiglas
slides were attached to the PVC frames with plastic
clips. Dimensions of Plexiglas supports were 12 cm in
long, 2 cm in wide and 0.5 cm in thickness.
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 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 from the station.
Plexiglas plates were removed from the PVC holder
and inserted to a plastic box including 4-10 %
formaldehyde solution to transfer the samples to the
laboratory. The number of the plates removed was
related to the analytical purposes. All of the plates were
taken at once for the comparison for the seasonal
changes. The samples removed were divided into two
parts for chemical and biological investigations.
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When the Plexiglas slides separated for chemical
analysis were transported to the laboratory, the biofilm
layer of the slides was removed from formaldehyde and
scraped in to the plastic vessel with plastic knife and
the sample was dried in an oven at 60 °C for 24 hours.
After removal of the clear liquid, the sample was mixed
with deionized water to remove extraneous materials,
debris and soluble biomolecules and the whole sample
was dried again to a constant weight in the oven at 60
°C. Dry samples were homogenized and ready to
different chemical analytical aims. Amounts of 0.05–
0.20 grams of dry algal samples from any station were
accurately weighed and decomposed in a mixture of 65
% HNO3 (Merck), 35 % H2O2 (Merck) and 37 % HCl
(Merck) with the volume percent ratios of 60/20/20,
respectively. After cooling, digests were quantitatively
transferred into volumetric flasks and completed to a
final volume of 25 ml with deionised water in acidwashed standard flasks. After decomposition, the
supernatants were centrifuged for 15 minutes. Signal of
blank, standards, certified standard material and
samples were observed and the total heavy metal
contents of each sample were determined in HR-ICPMS instrument.

Interestingly, regarding manganese, it reaches the
maximum value at summer season. The lowest values
for all metals except nickel and cadmium come out at
the summer season at the campus station (Table 1),
where Ni and Cd values shows no significant
differences between the seasons. While the autumn
season revealed the highest accumulation values for all
metals except Mn among the samples, the differences
between the concentrations change with metals.
Inspite of generally low seasonal variations at metal
levels, most certain and meaningful results were met in
the Mn concentrations. While the range in the autumn
to the spring was above two-fold, it was three-fold in
summer to spring sample. Pb and Fe were also
recorded as meaningful. Autumn and summer samples
were above two times greater than that of spring in
terms of lead levels. Fe in the autumn season was still
two-fold of spring, however it was below two times
greater in the summer than that in the spring. A
meaningful but not big decrease was seen in the
concentration of Cr. Trend was in the decreasing
sequence through the autumn, spring and summer
samples. It decreased to about half and one-third of the
autumn season in the spring and summer seasons,
respectively. According to the results of the biosamples,
it was observed that the concentrations of many of the
metals in biofilms were in a decline inclination through
the autumn, summer and spring, though the variation in
the concentration of Ni and Cd was not significant
among the seasons. Interestingly, even though
variations in the concentrations of metals were not
correlated to each other, cumulative trend occurred in
metals and worth to investigate the reason of this
situation.

After the samples were transported to the biology
laboratory, the Plexiglas slide(s) were removed from
the plastic vessel containing 4-10 % formaldehyde. The
biofilm sample was scraped from the Plexiglas slides
separated for taxonomical investigations and was then
suspended in 20 mL of filtered water containing 10 %
formaldehyde, again. The sample was then divided into
2 subsamples of equal volumes. One subsample was
used for diatom analyses, following the European
standards for diatom analysis [13]. The second
subsample was used for quantitative analysis (results
expressed as cells.cm−2) of all algae (diatoms plus all Table 1. Concentration of metals (mg/kg dry wt.) in the
the other algal classes) in inverted light microscopy biofilm samples collected at the autumn, spring and
following the standardized Utermohl technique [13]. summer in Erdemli
The biofilm samples were kept at formaldehyde liquid
otherwise examined. Taxonomical investigations were
Element
Autumn
Spring
Summer
done at Biology Department of Gazi University.
Cr
23.8 ± 0.9
14.1 ± 0.5
18.5 ± 1.1
3. Results and Discussion
3.1. Seasonal Variation in Metal levels of Digested
Biofilms in Erdemli
For the Erdemli station, three seasons were chosen as
the autumn, spring and summer. The samples in winter
could not be collected at the station. Although the
sequence of the amounts of heavy metals was similar
to each other, some of the metals replace the place in
the sequence. While the sequence was in the order of
Fe>Mn>Zn>Cr=Cu>Ni>Pb>Cd in the autumn, it was
Fe>Zn>Mn>Cu>Cr>Ni>Cd>Pb in the spring one.
Manganese was replaced with zinc and lead with
cadmium in spring season. Copper accumulation was
equal to chromium accumulation in autumn while Cu
was accumulated more than Cr at spring. The
sequence in the summer season appeared as
Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni=Pb>Cd.
When the metal loads of biofilms are compared in the
seasons, it was observed that bioaccumulations of all
metals except manganese were the highest in the
autumn sample within the campus area samples.

Fe

2311 ± 52

1219 ± 37

1768 ± 91

Mn

366 ± 28

162 ± 9

495 ± 11

Ni

12 ± 0.4

10.3 ± 0.3

10.3 ± 0.3

Cu

22.6 ± 1.1

15.9 ± 0.8

19.5 ± 1.3

Zn

299 ± 14

270 ± 23

241 ± 21

Cd

3.9 ± 0.2

4.2 ± 0.1

4.6 ± 0.2

Pb

9.4 ± 0.7

3.7 ± 0.2

8.9 ± 0.5

Concentrations are expressed in mg/kg; the uncertainties
represent standard deviations for three measurements for
each sample. 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.

3.2. Seasonal Variation in Metal levels of Seawater
in Erdemli
Range amplitude in Table 2 is related to the local,
seasonal and hydrological variations of concentrations.
Although the achieved discrimination range of the
concentrations is not the same for all of the metals, the
reason for the difference between metal range may be
suggested as coming from nonindustrial contamination
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respectively. Even though Nitzschia longissima and
Thalassionema nitzschioides codominate the autumn
biofilm sample with the respective densities of 1350
and 1100 cell/mL, Pseudonitzschia pungens dominates
the spring sample with a very big value of 10200
Table 2. Concentration of heavy metals (ng/mL) in the cell/mL and Nitzschia longissima dominates the
seawater samples of the autumn, spring and summer in summer biofilm sample with a density of 5100 cell/mL.
Erdemli
Table 3. Colonization density abundance values of the
samples from Erdemli collected in the autumn, spring
Element
Autumn
Spring
Summer
and summer seasons
Cr
1.90 ± 0.25
N.d.
2.14 ± 0.28
Percent (%)
Fe
3.51 ± 0.32 2.01 ± 0.05 3.15 ± 0.26
Mn
2.28 ± 0.21
N.d.
1.81 ± 0.16
Top10 Dominants
Aut
Spr
Sum
Ni
1.73 ± 0.24
N.d.
N.d.
Cu
4.75 ± 0.72 1.80 ± 0.24 3.16 ± 0.19
Nitzschia longissima
30,06 1,74
55,59
Zn
8.19 ± 0.58 3.25 ± 0.09 5.73 ± 0.28
Pseudonitzschia
1,02
74,03
9,70
Cd
1.39 ± 0.04
N.d.
N.d.
pungens
Pb
2.92 ± 0.32
N.d
N.d.
Thalassionema
24,49 4,88
4,91
Concentrations are expressed in ng/mL; the uncertainties
nitzschioides
represent standard deviations for three measurements for
Licmophora abbreviata
7,57
3,83
6,76
each sample. Samples were filtered and measured after 20due to lacking of industries near stations. In the area,
seasonal variations in dissolved metal concentrations
are generally related to hydrology, with higher
concentrations during low discharge.

fold dilution with HR-ICP-MS. N.d:Not detected.

Surface enrichment of metals in Erdemli was more
obvious during summer and autumn. Concentrations
showed big range in the area and the range can be
explained in terms of the combined coastal and open
sea characteristics of the area. Heavy metals are
known to have a deep remineralisation cycle, an affinity
to sinking particles, a dilution process and
bioaccumulation in periphytic species. The last two
processes seem to prevail, during spring, in the area; it
is most likely the cause of the removal of dissolved
forms of metals from the water column.

Cylindrotheca
closterium
Thalassiothrix
fraunfeldii
Nitzschia acicularis

14,92

5,15

3,49

14,25

2,47

1,13

1,00

0,62

8,83

Nitzschia sigma

0,71

1,22

1,31

Guinardia sp.

-

0,23

0,37

Navicula sp.

1,25

0,90

0,48

TOTAL of 10

95,27

95,07

92,57

TOTAL of ALL

100

100

100

3.3. Seasonal Variation in Species in Erdemli Table 4. Colonization percent abundance values of the
samples from Erdemli collected in the autumn, spring
Biofilm Samples
and summer seasons
Density (cell/mL)
From the 49 species exposed in Erdemli region, while
Top10
Dominants
Aut
Spr
Sum
39 of these species belonged to Bacillariophyceae,
Nitzschia longissima
1350
240
5100
Dinophyceae were represented by 7 species and
Pseudonitzschia
46
10200
890
Cyanophyceae by 3 species. While the species
pungens
diversity and densities of algal species were primarily
Thalassionema
1100
672
450
very high, those of dinophyceae were not. About 99 %
nitzschioides
of
total
biodensity
was
represented
with
Licmophora abbreviata
340
528
620
Bacillariophyceae and 1 % with dinophyceae (Table 3).
As the total density of the biofilm colonization of the
species was compared with respect to seasonal aspect
at the campus station, it was seen that total densities
were very variable in different seasons. Especially, the
spring sample contained a relatively very large total cell
density which was three-fold greater than that in the
autumn sample. Total cell densities change as 4491,
13778 and 9174 cell/mL in the autumn, spring and
summer samples, respectively (Table 4). The sequence
of the dominant species was also very different in the
samples from different seasons. While Nitzschia
longissima (most dominant species in the average) was
represented with 1350 cell/mL in the autumn, it was
240 cell/mL in the spring and 5100 cell/mL in the
summer in Erdemli area. Pseudonitzschia pungens had
density values of 46, 10200 and 890 cell/mL in the
autumn, spring and summer, respectively. Densities of
Thalassionema nitzschioides (the third dominant
species in the avearge) were 1100, 672 and 450
cell/mL in the autumn, spring and summer,

Cylindrotheca
closterium
Thalassiothrix
fraunfeldii
Nitzschia acicularis

670

710

320

640

340

104

45

86

810

Nitzschia sigma

32

168

120

-

32

34

Guinardia sp.
Navicula sp.

56

124

44

TOTAL of 10

4279

13100

8492

TOTAL of ALL

4491

13778

9174

Variation in the biofilm densities in the seasons is
significant and very interesting since the area is though
as relatively nonpolluted with toxic or nontoxic
substances. Another interesting result is that Nitzschia
longissima and Pseudonitzschia pungens are
represented with very high values as 5100 and 10200
cell/mL, in the summer and spring seasons,
respectively. Indeed, high values in the total cell
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densities in the summer and spring seasons are mostly
related with the explosion in Nitzschia longissima and
Pseudonitzschia pungens density levels, respectively.
Variation in the environmental conditions among the
seasons is the most probable reason for these
variations in the total cell densities and more
specifically, in densities of some species.
4. Conclusions
Biofilm biomass and density of Pseudonitzschia
pungens was much higher in the spring than autumn
and summer seasons. These results may correspond to
a higher availability in nutrient and oxygen in spring
season which seemed to contribute to an increasing
growth of biofilm at this station. Therefore, since the
high increase occurred only in density of
Pseudonitzschia pungens, nutrient may be responsible
for this growth and the species may be thought as
tolerant to this nutrient pollution. In other words,
conditions are more suitable to increase density value
of Pseudonitzschia pungens in the spring season. In a
similar manner, Nitzschia longissima density is the
main reason of moderate increase in total biofilm
density and dominates the summer season biofilm
sample. However, it is also not meaningful to explain
summer season samples with cold water conditions
since summer seasons generally have higher
temperature levels than autumn seasons. Other
environmental factors such as pollution, toxic or
nontoxic should still influence the increase in density of
Nitzschia longissima similar to Pseudonitzschia
pungens.

and Pseudonitzschia pungens should be tolerant to
nutrients and may be sensitive to metals and nutrient
pollution is more effective than metals pollution due to
the algal growth inspite of metals. Rushforth et al.,
(1981) [15] also found complex relationships between
U. ulna and several metals and they were recorded a
positive correlation of U. ulna with cadmium, copper
and mercury in spring, and on the contrary a negative
correlation with copper in winter season on attached
diatoms in the Uintah basin of Utah. According to
Medley and Clements (1998) [16], communities which
are dominated by early successional species, would be
more tolerant to metals. Moreover, independently of
metal concentrations in the water, an increase in
periphytic biomass is more pronounced in cold days of
colonization periods.
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Abstract
In order to fulfil the exponential growth requirement of
infrastructures for a developing country like Malaysia,
Industrialised Building System (IBS) is innovated.
Lightweight precast concrete reinforced with artificial
polymer is highly potent to replace the conventional
masonry wall system for reducing the construction time,
the dead load subjected to the foundation, the
overexploitation of natural construction materials and
turning the environmental pollution plastic material into
quality building material. Expanded polystyrene (EPS)
concrete have been used in civil construction industry
for years. Polypropylene (PP) fibre is found to be able
to improve the segregation, viscosity and drying
shrinkage issues in EPS concrete. A comprehensive
research on mechanical behaviour of EPS-PP concrete
or its behaviour as precast wall is yet not exist. Thus,
this study aims to explore the behaviour and
constructability of the lightweight EPS concrete wall
panel that reinforced with PP fibres. From the testing,
the EPS-PP wall had achieved 71.07% loading capacity
of RC wall with only 76.5% of the weight of RC wall. It
is also found that EPS-PP wall is competent to carry
both its own weight and the roofing load as the load
bearing walls of a single-story house. Thus, it has high
potential to design as a load bearing wall.

structure. Thus, simple, lighter and cost-effective
technology for replacing the existing wall system is
required [3]. Precast wall, which is able to act not only
as a partition but also a load bearing structure, can be
used to reduce construction time and the dead load if it
casts with lightweight concrete [4]. Lightweight concrete
is commonly produced by substituting the normal
aggregate partially or fully with lightweight aggregate.
Lightweight aggregates are broadly classed into natural
types (diatomite, pumice, etc.) and artificial types
(synthetic fibre, perlit, etc.) [5]. The most widely utilised
fibres for reinforcing concrete are short discrete steel,
glass, polyester and polypropylene fibres [6]. According
to [7], there is inadequate research work conducted on
the performances of fibre and hence, the capabilities of
fibres in producing concrete are not well understood.

Owing to the rapid evolution of the construction
industry, the demand of the building materials
increases exponentially and the over exploitation of
natural construction materials becomes a serious
problem [3,8,9]. On the other hands, plastic has been
immensely produced during the past 50 years and most
of the plastic types are non-biodegradable, they are
chemically un-reactive in the natural environment, thus,
persists for decades and causes critical environmental
pollution. Currently, the use of waste or plastic material
Keywords: Precast lightweight wall, Expanded in concrete as an environmentally friendly building
material has drawn the focuses of researchers [10].
Polystyrene (EPS) concrete, Polypropylene (PP) fibre.

1. Introduction
Due to the development purpose, the demand for
infrastructure in a developing country is generally far
higher than the country able to supply. As reported in
[1], Malaysia requires a total of 8,850,554 houses
(4,964,560 units of new housing) during years 1995 to
2020 to cater for the growth of population. Yet, only
1,382,917 units had been built under the Sixth and
Seventh Malaysia Plans and thus, 3,581,643 units have
to be constructed in the next 20 years. These data may
be more crucial if the immigration increases or natural
disasters destruct the existing houses. In order to solve
the issues, Construction Development Board (CIDB)
Malaysia promotes the new Industrialised Building
System (IBS) technology. Through the prefabrication
and precast elements, IBS enhances the overall
construction performance by improving project duration,
cost effectiveness, waste reduction, efficiency, safety
and health. It has been proven that the implementation
of IBS is competent to fasten the speed of construction
without sacrificing its quality [2].
Wall is a major component of building. The construction
of conventional masonry wall system takes a lengthy
period and creates a bulky or highest dead load to the

Expanded polystyrene (EPS) is an extensively used
plastic. In contrast to the limited resources of natural
aggregates, EPS are much available worldwide [11].
EPS bead consists of 98% air and 2% polystyrene. It
generally has a spherical shape, size about 1mm-8mm
and density of 12-30 kg/m3 [8,12]. EPS was first
proposed as an aggregate of concrete in the year 1957
and it is well-known for its lightweight, high thermal
insulation and good energy absorbing characteristic
[11,12]. EPS beads can be easily mixed in cement
matrix for producing lightweight EPS concrete that has
a wide spectrum of densities [12]. EPS concrete has
been implemented in civil construction for years and
this application is highly recommended in terms of the
circular economy perspective [13]. Through the
attempts of researchers, the performances of EPS
concrete in chloride permeability and corrosion
resistance [5] and thermal conductivity [14] were found
as beneficial. Due to good energy-absorbing, the usage
of EPS concrete in the protective layer of structure for
improving its impact resistance had been proposed and
verified [12]. However, EPS beads have disadvantages
that restrict the popularization of EPS concrete, these
are its extremely light density (cause segregation) and
hydrophobic (make it would not absorb water and
needs bonding additives element) [12].
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Polypropylene (PP) fibre comprises of fibrillating
network fibre and twisted bundle non-fibrillating
monofilament [6]. Even though PP is one of the most
produced plastic polymer type, its recycling ratio is very
low (about 0.6%) [15]. PP aggregate was observed to
be a high potential construction material which permits
the better energy-saving by reducing the growing
environmental pollution of PP polymer and conserving
the natural aggregate [10]. [16] discovered that PP fibre
forms a network structure in concrete and effectively
limits the segregation of EPS concrete. Due to the
holding effect of PP fibres distributed uniformly in
concrete, PP fibres reduce the surface bleeding of the
concrete and the sedimentation of the aggregates,
thusly, enhances the viscosity of the concrete. [16] also
concluded the effectiveness of PP fibres in reducing the
drying shrinkage of EPS concrete. Moreover, [17]
investigated the interfacial bonding between the EPS
and PP fibres through the SEM, XRD and XRF technic.
They revealed that addition of PP fibres in EPS
concrete significantly enhanced its energy absorption
capability and post-peak flexural strength. Yet, a
comprehensive research on the structural behaviour of
EPS concrete containing PP fibre is not available [18].

reported that 0.05%-0.5% of PP fibre has no or very
small reduction on the compressive strength of fibre
reinforced concrete. In order to investigate the
influences of PP fibres in the EPS concrete, another
four different EPS mixes that constantly added with
3kg/m3 (approximately 0.125%) PP fibres were also
included.
2.1. Density
For assessing the lightweight properties of EPS-PP
concrete, density of the samples was determined. The
average densities of the proposed mixes are presented
in Table 2. In general, the incorporating of PP fibres in
the EPS concrete do not affect its density. Yet, the
density of the concrete mixes is significantly reduced by
including more EPS bead volume. Nevertheless, the
mechanical behaviour of mixes plays important roles for
ensuring its constructability, hence, the strength of the
mixes was tested and discussed subsequently.
Table 2 Density and Strength of EPS-PP Concrete Mix
Compressive
Mix Volume PP Density
Strength
Split Tensile
3
3
2
of EPS (kg/m ) (kg/m )
(N/mm )
Strength
2
(%)
Day
Day
(N/mm )
th
th
7
28
1
0
2403 24.81 33.68
3.62
2
7
1847 14.48 25.12
2.89
3
15
1660 16.07 21.26
2.43
4
22
1500 13.24 17.56
2.04
5
30
1310 10.71 14.26
1.68
6
7
3
1850 22.33 29.39
3.45
7
15
3
1666 18.89 24.87
2.87
8
22
3
1506 15.69 20.63
2.41
9
30
3
1317 12.67 16.52
1.96

Therefore, this research aims to explore the behaviour
and feasibility of the EPS concrete wall panel reinforced
with PP fibres. In order to achieve the aim, the optimum
concrete mix of EPS concrete containing PP fibre was
determined. The effectiveness of the EPS-PP wall
panel in reducing the weight of conventional steel
reinforced concrete (RC) precast panel was measured
and evaluated. Lastly, the behavior of EPS-PP and RC
walls were compared to check the structural
adaptability of the EPS-PP wall panel.

2.2. Compressive Strength

2. Materials and Mix Proportions
In this study, the raw materials for casting the PP fibres
reinforced EPS concrete, which is termed as EPS-PP
concrete, are ordinary Portland cement (prepared
according BS 12:1991), clean tap water, coarse
aggregate (maximum size 20mm), river sand (passing
2.36mm sieve), EPS beads, PP (FORTA-FERRO)
fibres and superplasticizer element. The details of the
EPS-PP concrete mixes are listed in Table 1.
Table 1 Mix Proportion of Expanded Polystyrene (EPS)
Concrete Reinforced with Polypropylene (PP) fibre.
EPS
3
(kg/m )
PP
3
[%]
(kg/m )
0.7 [7%]
1.4 [15%]
2.1 [22%]
2.8 [30%]
0.7 [7%]
3
1.4 [15%]
3
2.1 [22%]
3
2.8 [30%]
3

35

Similar to EPS beads used by [5], the selected EPS
beads have mostly 6.3mm size and density of 9.5kg/m3.
Refer to the research findings of [18], the optimum
design of EPS concrete was those contain 30% volume
of EPS. Therefore, five different mixes contain of basic
concrete Grade 30 mix and 0%-30% of EPS beads
were cast. According to [6], several researchers had
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Compressive Strength (MPa)

Coarse
Mix Cement Water Aggregate Sand
3
3
3
3
(kg/m ) (kg/m ) (kg/m ) (kg/m )
1
400
160
1050
790
2
400
160
946
712
3
400
160
828
622
4
400
160
724
544
5
400
160
605
455
6
400
160
946
712
7
400
160
828
622
8
400
160
724
544
9
400
160
605
455

Compressive strength is a vital parameter of concrete.
Six 150mm-cubes were tested and the average
compressive strength of the proposed mixes is listed in
Table 2. In general, the experimental results have a
good agreement with those of [12, 19], which state that
the increasing of EPS volume causes the reduction of
its compressive strength. Conforming with the
guidelines of ACI 213 and BS 8110:2:1985, the
recommended minimum compressive strength of
lightweight concrete to qualify as structural concrete is
17 MPa. It can be observed from Figure 1 that the
studied EPS-PP cubes with 0-22% EPS volume have
all achieved this required strength at 28th day.
28th day - with PP fibres
28th day - without PP fibres
7th day - with PP fibres
7th day - without PP fibres

30
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

30

Volume of EPS (%)

Figure 1. Compressive Strength vs EPS volume.
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2.3. Split Tensile Strength
Concrete is a well-known brittle material that has very
low tensile strength. Its tensile strength is normally only
about one tenth of its compressive strength. Many
previous research findings had indicated that fibres
may effectively improve the tensile strength of concrete.
For investigating the fibres influences in EPS-PP
concrete, three cubes (each mix) of 100mm were cast
and tested at 28th day according to ASTM C496-89. In
order to illustrate the tensile strength behaviour of the
mixes with respect to its compressive strength, Figure 2
is shown. It can be noticed from Figure 2 that the split
tensile strength of mix 6 is slightly higher than other
(only lower than the normal concrete). Therefore, mix 6
that contains 7% EPS and 0.125% PP were selected
for casting and testing the structural adaptability of the
proposed EPS-PP concrete wall.

Split Tensile Strength (MPa)

4
wi th PP fibres
wi thout PP fibres

3.5

Figure 3. Formwork of the wall samples.

3

2.5

2

1.5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Compressive Strength (MPa)

Figure 2. Compressive vs Split Tensile Strength.

3. Experimental Procedure of Wall Testing
In order to investigate the constructability of EPS-PP
concrete wall, its behaviour should be compared with
the conventional steel reinforced concrete (RC) wall.
Thence, wall panels that were cast with normal RC
concrete and EPS-PP concrete were prepared. In
terms of [20, 21], concrete walls with crushing failure
had been observed frequently, especially during the
earthquake in Chile (Feb 2010) and New Zealand (Feb
2011). As referring to the wall samples of [21], the wall
dimension of this study is selected as 1000mm (length),
660mm (height) and 75mm (thick).
When cast the EPS-PP wall, the EPS beads and PP
fibres were wetted first with about 30% mixing water
and superplasticizer. Then, the remaining materials
were added and the mixing continued until it achieves a
uniform and reasonable flowing. The fresh concrete
was poured into the formwork as shown in Figure 3 and
curing is conducted until it was tested [12]. For RC wall,
a wire mesh A10 with 200mm spacing centre to centre
(main & cross wire) was applied as steel reinforcement
for the normal Grade 30 concrete. Figure 4 presents
the cast EPS-PP wall and it can be seen that no major
difference had been found in the physical behaviour of
EPS-PP wall and RC wall.

Figure 4. EPS-PP wall panel.
After 28 days of curing, the wall samples were tested
under axial load using the University testing machine
with loading capacity of 1000kN at Heavy Structural
Laboratory of Universiti Malaysia Sabah (UMS). The
experimental set-up was done on the strong floor and
rigid supports were used to erect the wall vertically. A
movable loading frame was positioned at the upper end
of the wall. A steel bar was fixed to the top of the wall
samples as an end cap to ensure the uniform
distribution of the loading. The lateral movements of the
wall sample along the top and bottom edges were
confined during the testing. Loading were applied
statically and stopped if the reverse loading behaviour
was noticed. Figure 5 has illustrated the experimental
set-up of the wall testing. Eight units of transducers
were positioned around the wall surface to measure the
lateral displacement. The transducers were connected
to the LabVIEW Instrument DAQ card and computer to
store the recorded data. For clearly demonstrating the
set-up, the schematic layout also provided as Figure 6.
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Table 3 Test Results of the Wall Panels
Samples
RC Wall
EPS-PP Wall
Weight
(kg)
Density
3
(kg/m )
Max. Vertical Load (kN)

120.8

92.4

2418

1850

614.823

436.968

Max. Vertical
Displacement (mm)

9.6332

15.1005

Max. Lateral
Displacement (mm)

3.3120

4.9230

During the wall testing, the axial load was delivered by
a hydraulic jack and the data of vertical displacement
with respect to load were recorded and stored through
the data logger into the computer. Figure 7
demonstrates the loading and vertical displacement
responses of the EPS-PP and RC walls. This figure
clearly shows that the brittleness effect of the RC wall is
higher than the EPS-PP wall. As the fibres added to the
EPS-PP wall, the fibres may improve the ductility of the
concrete and consequently, its loading-displacement
curve performs more ductile. Whereas the vertical
displacement of EPS-PP wall is roughly 36.2% higher
than RC wall. By referring to the maximum vertical
loads, it is worth to notice that the EPS-PP wall is
capable to sustain 71.07% axial loading of RC wall.

Figure 5. Experimental setup of wall testing.

Based on the maximum vertical loads, the failure stress
of the EPS-PP and RC wall was calculated as 5.83
N/mm2 and 8.20 N/mm2 respectively. As a partition wall,
the stress acting on the bottom level of the wall was
2
3
0.012 N/mm (EPS-PP wall is 1850 kg/m ) and 0.016
3
2
N/mm (RC wall is 2400 kg/m ). If the wall panel is
proposed to be the internal and external load bearing
wall of a single storey house, the additional load (that
distributes to the wall panel) is the weight of the roof. In
terms of [8], a typical design roof loading generally
equal to 1.0-1.5 kN/m2, thus, the roofing load is about
6-8 kN per meter length of the wall which supplies an
extra stress of roughly 0.08 N/mm2. Thereby, the
proposed EPS-PP wall (able to withstand 5.83 N/mm2)
is competent to construct as the load-bearing wall of a
single storey house.

Figure 6. Schematic layout of experimental setup.

4. Results and Discussion
4.1. Density, Loading and Vertical Displacement
Before the cast wall panels had been tested, the wall
panels were weighted and their density was computed
as presented in Table 3. Contrary to RC wall, the
weight of EPS-PP wall was about 28.4 kg lighter, which
indicates that the EPS-PP wall has reduced 23.5%
weight of the conventional RC wall. The density of the
EPS-PP wall panel is only 76.5% of the conventional
RC wall.

4.2. Deformation Profile
For demonstrating the deformation profile of the tested
wall, eight transducers (T1-T8) had been utilised and
the recorded maximum lateral displacements of EPSPP and RC walls are shown in Figure 8 and Figure 9
correspondingly. Overall, lateral deformations around
both walls had a similar pattern. The maximum lateral
deformation was both located at the centre and the
EPS-PP wall has about 48.6% over those of RC wall.

Figure 7. Loading vs Displacement of wall testing.
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This finding has a well agreement with those of [12].
Since this study aims to explore the constructability of
the EPS-PP wall, the crack pattern of the EPS-PP wall
is discussed. Generally, several cracks are visible
around the EPS-PP wall. Yet, the deepest and longest
crack was 470mm long around the centre of the wall,
as shown in Figure 11. The width of this crack is also
measured using the crack measurement equipment as
those illustrated in Figure 12 and Figure 13. The most
serious crack width was about 0.50 mm. Other than
these cracks, the physical performance of the tested
EPS-PP wall could be considered as visibly intact. This
proved the finding of [5] that stated EPS concrete has
good post-failure behaviour and were capable of
retaining the load even after failure.
Figure 8. Lateral deformation of EPS-PP wall.

Figure 9. Lateral deformation of RC wall.
Lateral deformation profiles of EPS-PP and RC walls
were plotted as Figure 10. It is worth noticed that the
lateral displacement of the EPS-PP wall is slightly
higher than those of RC wall. However, the buckling
failure is not happened in these walls due to the aspect
ratio of the walls. In order to check on the feasibility of
the EPS-PP wall to construct as load-bearing wall more
than a single storey building, the height of the wall
should be increased and further tested.
700

Figure 11. Cracking of the EPS-PP walls.
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Figure 10. Lateral deformation profile of the walls.
4.3. Crack

Figure 12. Crack width of the back side (0.30 mm)

After the wall testing had been conducted, both EPSPP and RC walls were not fully disintegrated. By
referring to Figure 7, it can be remarked that the failure
of EPS-PP wall was more gradually instead of abruptly.
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Figure 13. Crack Width of the front side (0.50 mm).

5. Conclusion
In conclusion, nine different mix proportions concrete of
0-30% Expanded Polystyrene (EPS) volume with or
without 0.125% Polypropylene (PP) fibres had been
tested to determine its optimum design. Based on the
strength behaviour, EPS concrete with 7% EPS and
0.125% PP volume is selected as the optimum mix.
Then, two walls with optimum EPP-PP mix and
conventional steel reinforced (RC) concrete mix were
tested. It can be concluded that the EPS-PP wall
achieved 71.07% load capacity of the RC wall with only
76.5% weight of RC wall. As discussed previously, the
proposed EPS-PP wall is concluded to be capable of
carrying both its own weight and the roofing load for
acting as a load bearing wall of a single storey house.
Nevertheless, further test is needed to test its buckling
capacity. EPS-PP wall was performed well in the postfailure state. As summary, EPS-PP wall has high
potential to serve as a loading bearing wall.
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DESIGN OPTIMIZATION OF ALUMINUM DAMPER SIDE PANELS
WITH LOCK SYSTEM
ALÜMİNYUM DAMPER YAN PANELLERİN GEÇME KİLİT SİSTEMİ
İLE TASARIM OPTİMİZASYONU
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Önümüzdeki üç yıl içinde ise toplam Pazar
büyüklüğünün
20.000
adetlere
çıkması
ön
6xxx serisi alüminyum alaşımları ekstrüzyon ürünleri görülmektedir. Tablo-1’de 2013-2017 yılları arasında
içerisinde en çok üretilendir. Özellikle, inşaat, raylı Avrupa damper pazarı adetleri ve 2018-2020 yılı içinde
sistemler, ticari taşıt ve otomobillerde yapısal profil ön görülen toplam pazar satış miktarları verilmiştir.[2]
olarak; korozyon dayanımı, şekillendirme yeteneği,
düşük yoğunluğu ve yüksek spesifik mukavemeti Şekil-1’de Avrupa damper pazarında satılan damper
olmasından dolayı tercih edilmektedir. Treyler ürünlerinin pazar payı oranları verilmiştir. Buna göre;
sektöründe, 6082 alaşımı %40 – 60 oranında hafiflik, 2017 yılı içinde Avrupa damper pazarında satılan
düşük CO2 emisyon, kaynak ve şekillendirme damper ürünlerinin tiplere göre pazar payı oranları %42
çelik havuz tipi damper araçları, %41 alüminyum kutu
yeteneklerinden dolayı oldukça tercih edilmektedir.[1]
tipi damper araçları ve %17’si diğer tiplerdeki damper
Yurtiçi ve yurtdışında artan araç hafifletme çalışmaları araçları olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre 2017
ile ilgili olarak alüminyuma dönüştürülen damperler yılı içinde Avrupa damper pazarında 7000-7500 adet
zorlu yol şartlarında kaynak bölgelerinden problemler aralığında çelik havuz tipi ve alüminyum kutu tipi
çeşitli kusurlar meydana gelmektedir. Bu çalışma damper satışı gerçekleşmiştir.[2]
kapsamında profillerin birbiri ile bağlantısında
alüminyum kaynağını olmaksızın geçme kilit sistemine 2017 yılı ilk 9 aylık damper satış adetleri rakamlarına
sahip profil tasarlayarak hem daha kolay montaj hemde göre Avrupa’da en fazla damper satış adetini
satış sonrası oluşabilecek problemlerin önüne gerçekleştiren firma yaklaşık 2600 adet ile Schmitz
firması olup, onu yaklaşık 2000 adet ile Wielton firması
geçilmiştir.
izlemektedir. Bu iki firmanın toplam satış adetlerinin
2017 yılı sonunda 16000 adeti geçerek toplam pazarın
Anahtar kelimeler: Alüminyum damper, Geçme kilit yüzde 35’lik kısmına ulaşmaları beklenmektedir. [2]
sistemi, treyler,
Çalışma kapsamında tasarlanmış alüminyum profil
damper aracı yan panel tasarımı yan panel profil
Abstract
birleşimleri kaynak ile birleştirme olmaksızın birbirine
geçme şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kaynak
6xxx series aluminum alloys are the most produced işçilikleri ve maliyetleri azaltılacak, ayrıca kaynak
extrusion products. In particular, as structural profiles in uygunsuzluklarından doğabilecek kalite problemlerinin
construction, rail systems, commercial vehicles and önüne geçilmiştir.
automobiles; corrosion resistance, forming ability, low
density and high specific strength. In the trailer sector,
the 6082 alloy is highly preferred for its 40-60%
lightness, low CO2 emissions, welding and forming
capabilities. [1]

Özet

Dampers transformed into aluminum in relation to the
increasing vehicle lightening efforts at home and
abroad. In the scope of this study, the design of the
profile with a snap lock system without the aluminum
welding in the connection of the profiles with each other
has been prevented both easier assembly and after
sale problems.
Keywords: Aliminium damper,lock system,treiler

1. Giriş
1.1 Avrupa Damper Pazarı

Şekil 1. 2017 yılı içinde Avrupa pazarında satılan
damperlerin tip dağılım oranları
1.2 Türkiye Damper Pazarı

Türkiye’de treyler pazarı 2013-2017 yılları arasında
Avrupa’da inşaat sektöründeki gelişmelere paralel
çevre komşularda yaşanan sorunlar nedeni ile 18000
olarak Avrupa damper pazarı 2014 yılında 13.000
adetlerden 15000 adetlere gerilemiştir. Fakat toplam
adetlerden 2017 yılı sonunda 18.000 adetlere çıkmıştır.
treyler pazarı içindeki damper pazarı yüzde 15-16
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mertebelerinden yüzde 18-21 mertebelerine kadar
çıkmıştır. Yani Türkiye’deki inşaat sektöründeki
yatırımlara ve gelişmelere paralel olarak treyler
sektöründe damper ürünü oranı artmıştır. Yapılan
Pazar araştırmalarına, ülkemizim büyüme oranlarına ve
sektördeki alt yapı yatırımlarına paralel olarak damper
ürünlerine olan talebin ülkemizde daha fazla artacağı
beklenmektedir. Tablo-1’de 2013-2021 yılları arasında
gerçekleşen ve ön görülen Türkiye Treyler pazarı
büyüklükleri verilmiştir.
Bir
yurtdışı
menşeili
firmanın
2017
yılında
Adapazarı’nda açtığı fabrikası ile Türkiye damper
pazarına giriş yapmıştır. Bu firmalar alüminyum kutu tipi
damper ürünlerini yurt içi pazarımıza sunmuş ve yurt içi
pazarda alüminyum kutu damper satışları ile Türkiye
damper pazarında pazar oranlarını arttırmaya başlamış
ve yaklaşık 3.000-3.500 adetlik ülke pazarımızdan pay
almaya başlayarak toplam damper satış adetlerini
arttırmaya başlamıştır. Mevcut yerli yurt içi üreticilerimiz
ve kendi firmamız dahil ürün gamında alüminyum kutu
tipi damper olmadığı için bu satışlara karşılık
verememektedir ve yerli üreticilerin pazar payları
azalmaya başlamaktadır.

Bu bağlamda hem Avrupa kutu tipi damper pazarındaki
pazar büyüklüğü kaynaklı fırsatları değerlendirmek
adına hem de ihraç ürünlerin bu ürün gamında yurt içi
pazara girmesi ile pazar satış oranlarını arttırması
riskini bertaraf etmek için alüminyum kutu tipi damper
ürünü pazarına girilmesi kararı alınmıştır. Bu bağlamda
mevcut dağıtım kanallarımız ve bayi ağımız göz önüne
alındığında 23-29 m3 ürün gamında bu çalışmaya
başlanması karar kılınmıştır.
Çalışma kapsamında Yurtiçi ve yurtdışı artan Pazar
payı,
araç
hafifletme
çalışmaları
ve
kalite
problemlerinden dolayı kaynak yerine alüminyum
profillerde geçme kilit sistemli profil tasarımı yaparak
toplam kaynak uzunluğunun minumuna indirip
oluşabilecek kusurları ortadan kaldırılmıştır.

2. Genel

Damper tiplerinde taşınan malzeme çeşitliliği en fazla
olan damper tipleri çelik havuz tipi ve alüminyum kutu
tipi damperlerdir. Çelik kutu tipi ve alüminyum havuz tipi
damper araçları ile taşınan yük çeşitliği diğer tiplere
nazaran daha çoktur. Özellikle özgül ağırlığı 1,4
ton/m3’ten az olan yükleri taşıyan müşteriler boş araç
Tablo1. 2013-2018 yılları arasında Yurt içi treyler ve damper
ağırlığı avantajı ile alüminyum kutu tipi damperi tercih
satış adetleri [2]
etmektedirler. Alüminyum kutu tipi damperlerin üst yapı
kesitleri dikdörtgen kesitli olduğu için yük yapışma
dirençleri havuz tipi damperlere oranla daha fazladır.
Tablo-2’de mevcut damper tiplerinin genel kullanım
özellikleri verilmiştir.

Tablo 2. Genel damper tipleri kullanım özellikleri

taneli malzemelerin asfalt yol koşullarda taşınmasında
tercih edilir.

2.1 Alüminyum Havuz Tipi Damper
Yükün taşındığı haznenin alüminyum kökenli yassı
mamul saclardan kaynaklı birleştirme yöntemi ile
dairesel kesitli üst yapı şeklinde üretimi gerçekleştirilen
damperlerdir. Genel olarak Avrupa ve yurt içi
pazarımızda 23-29 m3 ürün gurubu olarak pazarın
yüzde 15’i tarafından tercih edilmektedir. Özgül ağırlığı
1,4 ton/m3 mertebelerinde olan kum, mıcır gibi küçük

Avrupa pazarında en çok tercih edilen 23-29 m3
kombinasyonunda boş ağırlıkları 5.000 kg civarındadır.
Özgül ağırlığı az ve hacimce küçük boyutlara sahip
yapışma özelliği fazla olan malzemelerin taşınmasında
tercih edilir. Şekil 2’de 24 m3 rakip yurtdışı 1 firmasının
alüminyum havuz tipi damper görseli verilmiştir.
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Şekil 2. Yurtdışı 1 alüminyum havuz tipi damper görseli
2.2 Alüminyum Kutu Tipi Damper
Yükün taşındığı haznenin alüminyum malzemelerin
kaynaklı birleştirme yöntemi ile dikdörtgen kesite sahip
üst yapı şekilde üretimi gerçekleştirilen damperlerdir.
Genel olarak Avrupa ve yurt içi pazarımızda 23-29 m3
ürün gurubu olarak pazarın yüzde 41’lik gibi yüksek
oranlı bir kesim tarafından tercih edilmektedir. [3]
Taşınan yükün özgül ağırlığı 1,4 ton/m3’ten az olan
kum, mıcır, sebze, meyve, tohum, asfalt, ince küçük
taneli malzemelerin onroad koşullarda taşınmasında
tercih edilir. Araç boş ağırlıkları 23-29 m3 versiyonunda
5.000 kg civarındadır. Özgül ağırlığı az ve hacimce
küçük boyutlara sahip yapışma özelliği az olan
malzemelerin taşınmasında tercih edilir. Şekil 3 de 24
m3 Yurtdışı 2 alüminyum kutu tipi damper görseli
verilmiştir.[3]

Şekil 3. Yurtdışı 2 alüminyum kutu tipi damper görseli

örter. Bu suretle kaynak çubuğundan ergiyerek düşen
damlaların içeriye doğru nüfuz etmesine engel olur.[4]
Saf alüminyum ergime sıcaklığı 658 C ve alaşımlarınki
ise 575-650 C de ergidiğinden kaynak esnasında oksit
tabakasını ortadan kaldırmak için büyük bir sıcaklığa
ihtiyaç vardır. kaynak esnasında oksit tabakasını
ergitmeye çalışırken, alüminyum ergiyerek akmasına
sebep olur.[4]

3.Geçme Kilit Sistem Tasarımı
Yurt içi ve yurt dışı ürünler incelendiğinde yan panel
profilleri içten birbirlerine iç kısımdan komple ya da
metod şekilde birbirine kaynak yapılarak sarı renkli
kaynak metodları ile şekil 4 ve şekil 5’ te gösterildiği
şekilde
tutturulmuştur.
Kaynak
şekli
komple
yapıldığında (Meiller gibi) yan panel profillerinin
birbirlerine tutturulması için minimum 45 m araç başı 90
m kaynak operasyonu uygulanır.
Aynı şekilde kaynak metodu yan panel profillerine
metod şeklinde yarım uygulandığında tek yan panel için
22,5-25 m ve komple araç için 45-50 m kaynak
operasyonu uygulanması zorunludur. Buda kaynak
operasyonunun doğru uygulanmamasından kaynaklı
kalite
problemlerinin
ortaya
çıkmasına,
işçilik
maliyetinin artmasına neden olmaktadır.

Çalışma kapsamında tasarlanan alüminyum profil
damper aracı yan panel tasarımı yan panel profil
2.3 Malzeme seçimi
birleşimleri kaynak ile birleştirme olmaksızın birbirine
geçme şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede kaynak
Zorlu yol şartlarında tahıl, buğday ve çakıl taşıyıcı işçilikleri ve maliyetleri azaltılacak, ayrıca kaynak
damper tipi araçlarında yük dayanımı konusunda uygunsuzluklarından doğabilecek kalite problemlerinin
yüksek performans göstermesi için 6000 serisi önüne geçilmiştir.
alüminyum alaşımlarından yüksek mukavetmetli olan
6082 alaşımı seçilmiştir. Bu alaşımın çekme Proje kapsamında geliştirilecek alüminyum profil
mukavemeti 300Mpa seviyelerindedir. Yüzde uzaman damper yan panel tasarımı Şekil-6’da gösterildiği
biçimde tasarlanmıştır. Tasarımda ön baba-yan panel–
değeri %9 dur. [1]
arka baba profilleri birleşimi birbirine geçme şekilde
kaynaksız yapılacaktır. Bu sayede rakip ürünlere göre
2.4 Alüminyum Ve Çelik Kaynağı Karşılaştırması
20-25 m kaynak işçiliği azaltılması ve kaynak
prosesinin uygun yapılmamasından kaynaklı satış
Alüminyum yüzeyinde gerek sıvı gerekse katı halde sonrası problemlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
iken havada kaldığı süre zarfında gayet ince ve sıkı bir Profil tasarımı şekil 8 de gösterilmiştir.
alüminyum oksit tabakası meydana gelir. Bu oksit
tabakasının özgül ağırlığı alüminyumdan küçük olduğu
için daima kaynak esnasında ergimiş banyonun üzerini

353

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 4 Rakip ürün aracı yan panel profilleri iç ve dış kaynak detayları

Şekil 5: Rakip ürün aracı yan panel profilleri iç ve dış kaynak detayları

Şekil-6: Ön baba-yan panel-yan panel birleşimi kavramsal tasarım kesit gör
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Şekil 8.Yan duvar profili

Şekil 8.. Araç üzerinden yan duvarların genel montajı

3. Sonuç






Trailer sektörü için geliştirilen geçme kilit
sistemi tasarımı ile montaj işçiliğinde kolaylık
sağlanmıştır.
Kaynaklı montaj prosesi ortadan malzemenin
profilde
meydana
gelebilecek
kalite
kusurlarının önüne geçilmiştir.
Araç yan panallerinin herbirinin birbiri ile
bağlantısının kaynak ile birleştirilmesi ile
oluşacak kaynak dikişinin ağırlığından kazanç
sağlanmıştır.
Modüler olarak eklenen parçaların hasar
görmesi durumunda söküp takılabilirliği
sağlanmış ve bu sayede satış sonrası servis
edilebilirlik artmıştır.

Kaynaklar
[1]Alüminyum raporu, TMMOB Metalurji mühendisleri
odası, Alüminyum komisyonu
[2]http://www.treder.org.tr/tr/istatistikgoster.php?yil=2013&ay=0&tur=0
[3]Road infrastructure cost and revenue in Europe –
2008 - Claus Doll (Fraunhofer-ISI)
Huib van Essen (CE Delft)
[4]Http://www.metalurjik.net/aluminyum/aluminyumkaynagi-ve-celik-kaynagi-karsilastirmasi.html#more270-
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SILANE-TERMINATED
SILICONE CONTAINING AEROGELS
SİLAN İLE SONLANMIŞ SİLİKON İÇEREN AEROJELLERİN
HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
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Özet
Bu çalışmada, sol-jel yöntemi ile silan ile sonlanmış silikon
içeren organik-inorganik hibrit alkojel malzemeler
sentezlenmiştir. Sonrasında bu malzemelerin süper kritik
karbondioksit (CO2) atmosferinde kontrollü kurutulması ile
hibrit aerojeller elde edilmiştir. Sol-jel yöntemi ile çapraz
bağlı hale getirilen tetraetilorto silikat (TEOS) inorganik
yapısı içerisine farklı oranlarda (ağırlıkça %2, %4, %6, %8,
%10) silan ile sonlanmış silikon oligomeri eklenerek
organik-inorganik hibrit çapraz bağlı ağ yapısı
oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen reaksiyonlar Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopi (FT-IR) analizi ile
doğrulanmış ve elde edilen numuneler Termogravimetrik
Analiz (TGA), Brunauer-Emmett-Teller (BET) Analizi,
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Helyum
Piknometresi ile karakterize edilmiştir.
Anahtar kelimeler: aerojel, süper kritik kurutma, hibrit
malzemeler, sol-jel yöntemi

Abstract
In this study, silane-terminated silicon-containing organicinorganic hybrid alkogel materials were synthesized by solgel method. Hybrid aerogels were obtained by controlled
drying of these materials in supercritical carbon dioxide
(CO2) atmosphere. Silane-terminated silicone oligomer
was added to the tetraethylortho silicate (TEOS) inorganic
structure crosslinked by sol-gel method in different
proportions (weight 2%, 4%, 6%, 8%, 10%) and the
organic-inorganic hybrid crosslinked network structure was
created. The reactions were confirmed by Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) analysis and the
samples were characterized by Thermogravimetric
Analysis (TGA), Brunauer-Emmett-Teller (BET) Analysis,
Scanning Electron Microscopy (SEM) and Helium
Pycnometer.
Keywords: aerogel, supercritical drying, hybrid materials,
sol-gel method

1. Giriş
Aerojel terimi ilk olarak 1932 yılında Kistler tarafından; katı
jel yapısına zarar vermeden içerisinde bulunan sıvı ile bir
gazın yer değiştirildiği jeller olarak tanımlanmıştır [1-2].
Aerojeller, birbirine bağlı nanoyapılardan oluşan, içi hava
ile dolu olan, düşük yoğunluklu, gözenekli, yüksek yüzey
alanına sahip, termal iletkenliği düşük açık hücreli
malzemelerdir [3-5].

Aerojeller; jel formunun oluşturulması, jelin yaşlandırılması
ve jelin kurutulması olmak üzere üç aşama sonucunda
elde edilirler. Silika aerojellerin jel yapısının oluşturulması
için geleneksel sol-jel kimyası kullanılmaktadır. Elde edilen
bu jel yapısı buharlaştırma yöntemiyle kurutulduğunda
kserojel oluşurken süperkritik kurutma yöntemi ile
kurutulduğunda aerojel meydana gelmektedir. [6-8]
Silika aerojellerin şeffaflık ve düşük ısı iletkenliği gibi
önemli özellikleri bulunmasına karşın halen mekanik
özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam
etmektedir. Bu kapsamda; daha uzun ve farklı yaşlandırma
yöntemleri denenmekte ve jel yapısı içerisine organik
polimerler ve farklı takviye malzemeleri eklenmektedir. [914]
Te-Yu Wei ve çalışma arkadaşları 2008 yılında silika
aerojel yapısına farklı oranlarda (ağırlıkça %0,5, %0,75,
%1) bir organik polimer olan polivinilpirolidon ekleyerek
elde edilen numunelerin özelliklerini incelemişlerdir. Bu
çalışma sonucunda yapıdaki polimer miktarı arttıkça
yoğunluk, termal iletkenlik ve elastik modülü değerlerinin
arttığı gözlemlenmiştir. [15]
2013 yılında Jiao Guo ve ekibi silika aerojelin zayıf
özelliklerini hem poliimid polimeri ekleyerek hem de
nanokil
ile
takviyelendirerek
geliştirmek
üzerine
çalışmışlardır. Gerçekleştirilen bu çalışmada kil miktarının
artmasıyla mekanik özelliklerde önemli bir artış
görülmüştür; ancak aerojel şeffaflığını kaybetmiş ve
kahverengi bir renk almıştır. [16]
Bir diğer çalışmada Kanamori ve arkadaşları sol-jel
yöntemini; faz ayrımını önlemek için surfaktan ve
kondenzasyon reaksiyonunu hızlandırmak için de ürea
kullanarak modifiye etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda
hem silika aerojel gibi saydam hem de basma mukavemeti
daha yüksek aerojellerin üretildiği raporlanmıştır. [17]
Gerçekleştirilen bu çalışmada; sol-jel yöntemi ile
sentezlenen alkojellerin, süperkritik karbondioksit yardımı
ile kurutulması sonucunda aerojel numuneleri elde
edilmiştir. Öncelikle sadece TEOS kullanılarak silika
aerojel sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen
numunelere T0 adı verilmiştir. Sonrasında ise; silan ile
sonlanmış silikon reçinesi sentezlenmiş ve bu reçine
TEOS içerisine ağırlıkça %2, %4, %6, %8, %10 katılarak
organik-inorganik hibrit yapıya sahip aerojel numuneleri
elde edilmiştir. Bu numuneler ise sırasıyla; Si2, Si4, Si6,
Si8 ve Si10 olarak adlandırılmışlardır.
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2. Kullanılan Malzemeler
Bu çalışmada, Sigma-Aldrich firmasından tedarik edilen
tetrahidrofuran (THF), etanol, amonyum hidroksit çözeltisi
(NH4OH), hidroklorik asit (HCl), dibütiltin dilaurat (T12), (3izosiyanat propil) trietoksilan (ICPTMS) malzemeleri
kullanılmıştır. Ayrıca, Evonik Endüstri’den tedarik edilen
Tegomer H-Si 2315 kodlu hidroksil ile sonlanmış
polidimetil siloksan (PDMS) reçinesi ve tetraetilorto silikat
(TEOS) malzemesi de kullanılan malzemeler arasındadır.
Bu malzemeler dışında, distile su cihazından elde edilen
distile su, kurutma işlemi için CO2 gazı ve reaksiyon
sırasında inert atmosfer oluşturmak için de azot (N2) gazı
çalışmada kullanılmıştır.

3. Deneysel Çalışmalar

Şekil 2. Silan ile sonlanmış silikon reçinesi sentezinin
gösterimi

Çalışmada öncelikle sol-jel yöntemiyle elde edilecek
inorganik yapıyı organik-inorganik hibrit bir ağ yapısına
dönüştürmek için silan ile sonlanmış bir organik yapı
sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; üç boyunlu bir
cam balon içerisine 20,11 gr hidroksil ile sonlanmış PDMS
ve solvent olarak 20 gr THF eklenmiştir. Homojen bir
karışım elde edilene kadar karıştırıldıktan sonra geri
soğutucunun kullanıldığı sisteme 8,62 gr ICPTMS ve
katalizör olarak 2 damla T12 ilave edilmiştir. Sonrasında
reaksiyon 60oC’de ve azot atmosferinde 2 saat boyunca
karıştırılmıştır. Hazırlanan reaksiyon düzeneği Şekil 1’de
şematik olarak gösterilmiştir. Gerçekleştirilen reaksiyon
sonucunda silan ile sonlanmış silikon reçinesi elde
edilmiştir. Gerçekleştirilen reaksiyon ve elde edilen ürünün
kimyasal yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. Elde edilen bu
reçinenin sol-jel yönteminde farklı oranlarda ilave edilmesi
ile organik-inorganik hibrit yapı oluşturulmuştur.

Sol-jel yönteminde öncelikle hidroliz işlemi için; TEOS,
distile su, etanol ve silan ile sonlanmış silikon reçinesi bir
behere eklenerek 2 saat boyunca manyetik karıştırıcı
yardımıyla karıştırılmıştır. Bu aşamada pH değeri 2 olacak
şekilde HCl eklemesi yapılmıştır. 2 saatlik karıştırma
sonrasında kondenzasyon işlemi için; karışıma NH4OH
eklenerek kısa bir karıştırma işlemi sonrasında karışım
yaşlandırılmak için plastik kaba alınmıştır. Hidroliz ve
kondenzasyon basamaklarında kullanılan malzemeler ve
miktarları Çizelge 1’de gösterilmiştir. Ayrıca hidroliz ve
kondenzasyon işlemleri sonrasında elde edilen çapraz
bağlı jel yapısı Şekil 3’de şematik olarak gösterilmiştir.
Çizelge 1. Hidroliz ve kondenzasyon basamaklarında
kullanılan malzemeler ve miktarları

Kondenzasyon
işleminin
tamamen
gerçekleştiği
gözlemlendiğinde elde edilen alkojel, %50 etanol ve %50
distile su karışımı içerisinde 3 gün boyunca
yaşlandırılmıştır. Bu işlem sonrasında ise alkojel, 3 gün
boyunca da tamamen etanol içerisine alınarak alkojel
içerisindeki
kalan
su
tamamen
uzaklaştırılmıştır.
Yaşlandırma işlemi malzeme içerisindeki reaksiyona
girmemiş silanollerin reaksiyona girmesi ile jel yapısının
kuvvetlendirilmesi için yapılmaktadır.

Şekil 1. Silan ile sonlanmış silikon reçinesinin sentez
reaksiyonun şematik gösterimi

Yaşlandırma işlemi sonrasında elde edilen alkojel
numuneleri basınçlı kap içerisine yerleştirilmiştir ve
karbondioksitin süperkritik fazda olduğu koşullarda
(minimum 73,8 bar basınç ve 31,1oC sıcaklık) 24 saat
boyunca kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Kurutma
işlemi; süperkritik fazdaki karbondioksitin malzemenin
içerisine nüfuz ederek malzeme içindeki etanolle yer
değiştirerek kurutulmasını ve malzemenin gözenekli bir
yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

357

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 3. Hidroliz ve kondenzasyon işlemleri sonrasında elde edilen çapraz bağlı yapının şematik gösterimi

4. Sonuçlar

4.2. Termogravimetrik Analiz

4.1. FT-IR Spektroskopisi

T0, Si2 ve Si4 numunelerine termogravimetrik analiz
yapılmıştır ve elde edilen diyagramlar Şekil 5’de verilmiştir.
Buna göre yapı içerisindeki organik bileşen oranı arttıkça
malzemenin sıcaklığa olan direnci azalmaktadır.

FT-IR analizi ağırlıkça %2,4,6 ve 8 sentezlenen silikon
reçinesini içeren numunelere yapılmıştır. 473-500 dalga
boyu değerleri arasında O-Si-O bağı, 700-800 dalga boyu
aralığında Si-O-Si bağı ve SiO4 asimetrik bağı, 950-1000
dalga boyu değerleri arasında CH3 bağının C-H bağı
titreşimi görülmektedir. 1000-2000 dalga boyları arasında
sırasıyla etanolden gelen C-O simetrik ve C-O asimetrik
bağları, Si-O-Si asimetrik ve Si-O-Si simetrik bağları, Si-OSi bağlarının yapılar etrafında asimetrik olarak esnemesi
de görülebilmektedir. Söz konusu numunelere yapılan FTIR analizleri grafikleri Şekil 4’de verilmiştir.

Bu çalışmadaki duruma benzer olarak Arndt ve arkadaşları
tarafından yapılan epoksi-kil organik-inorganik hibrit aerojel
sentezi çalışmasında da organik bileşen olan epoksi
miktarının yapıdaki oranı arttıkça malzemenin sıcaklığa
karşı direnci azalmıştır ve daha düşük sıcaklıkta daha fazla
kütle kaybı yaşanmıştır. [18]

Şekil 5. T0, Si2 ve Si4 numunelerinin termogravimetrik
analiz grafikleri

Şekil 4. Si2, Si4, Si6 ve Si8 numunelerinin FT-IR analizi
grafikleri
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4.5. Brunauer-Emmett-Teller (BET) Analizi
4.3. Helyum Piknometresi ile Yoğunluk Tayini
Çalışma sonucunda elde edilen numunelerin yoğunluk
değerleri Quantachrome Ultrapycnometer 1000 piknometre
cihazı ile tayin edilmiştir. Elde edilen verilerde malzeme
yapısı içerisindeki silikon miktarının artmasıyla birlikte
yoğunluk değerinin artışı da açıkça gözlemlenmektedir.
Ancak Si4 ile Si6 numuneleri arasındaki yüksek yoğunluk
farkı dikkat çekmektedir. Numunelerin yoğunluk değerleri
Çizelge 2‘de verilmiştir.
Çizelge 2. Yoğunluk tayini verileri
Numune Adı
T0
Si2
Si4
Si6
Si8
Si10

Yoğunluk (gr/cm3)
0,0014
0,0029
0,0093
0,0327
0,0452
0,0639

4.4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
Elde edilen aerojel numunelerinin iç yapısı taramalı
elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Numunelerin iç yapı
görüntüleri Şekil 6‘da verilmiştir. Burada a görüntüsü T0
numunesine ait ve 500x büyütmelidir; b, c, d, e ve f
görüntüleri ise sırasıyla Si2, Si4, Si6, Si8 ve Si10
numunelerine ait ve 50.000x büyütmelidir. Görüntüler
dikkatlice incelendiğinde tüm aerojel görüntülerinde
homojen bir içyapı olduğu gözlemlenmiştir.

Azot emilim ölçümleri 0,009-0,989 nispi basınç (P/P0)
aralığında Micrometrics Gemini 2360 cihazı ve BrunauerEmmett-Teller yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz
öncesinde büyün numuneler 8 saat boyunca 85oC’de
bekletilerek nem ve diğer uçucu gazlardan arındırılmıştır.
BET analizi ile aerojel numunelerinin yüzey alanları,
toplam gözenek hacimleri ve ortalama gözenek genişlikleri
belirlenmiştir ve elde edilen veriler Çizelge 3’de verilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre BET yüzey alanı değerlerinin
silikon reçinesi içermeyen aerojel numunesinde en yüksek
olduğu görülmektedir. Bu nedenle malzeme yapısına
eklenen silikon reçinesinin genel olarak aerojelin
gözeneklerinin yüzey alanını azalttığı söylenebilir. Bununla
birlikte T0 ve Si2 numunelerinin BET yüzey alanı değerleri
incelendiğine; %2’lik silikon reçinesinin eklenmesi ile
gözeneklerin yüzey alanı yaklaşık %5,5 azalmıştır. Ancak
%2’den %4’e geçildiğinde gözeneklerin yüzey alanında
neredeyse %20’lik bir azalma görülmüştür. Bu sonuçların
ışığında %2’lik bir organik malzeme takviyesinin silika
aerojelin bazı mekanik özelliklerini geliştirdiği takdirde
gözenek yüzey alanında ihmal edilebilecek bir azalmaya
yol açtığı söylenebilir. Ancak %4 ve daha üst seviyede
yapıya eklenen organik bileşen malzemenin yalıtım
özelliklerini olumsuz etkileyecektir.
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Şekil 6. Aerojel numunelerinin SEM görüntüleri; a)T0, b)Si2, c)Si4, d)Si6, e)Si8, f)Si10
Çizelge 3. BET analizi sonuçlar

Tek
Numune
Adı

Tek nokta

Tek nokta

adsorpsiyon

desorpsiyon

Adsorpsiyon

Desorpsiyon

nokta

BET

gözeneklerin

gözeneklerin

ortalama

ortalama

yüzey

yüzey

toplam

toplam

gözenek

gözenek

alanı

alanı

gözenek

gözenek

genişliği

genişliği

(m2/ gr)

hacmi

hacmi

(nanometre)

(nanometre)

3

(cm /gr)

3

(cm /gr)

2

(m / gr)

T0

603,1815

612,2719

2,469459

2,480781

16,13309

16,20705

Si2

570.3449

579.1643

0.874344

0.875561

6.03866

6.04706

Si4

407.1938

437.0048

0.450661

0.450976

4.12500

4.12788

Si6

429.6839

463.5538

0.482814

0.483227

4.16620

4.16976

Si8

344.8626

374.4138

0.499237

0.499905

5.33353

5.34067

Si10

490.3243

525.5501

0.692467

0.693017

5.27042

5.27460

Gerçekleştirilen çalışmada, silika aerojel yapısına organik
yapı ilave edilmesi ile bazı özelliklerin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle silan ile sonlanmış
silikon reçinesi sentezlenmiş ve sonrasında sentezlenen
bu reçine sol-jel yöntemi esnasında farklı oranlarda
(ağırlıkça %2, %4, %6, %8, %10) TEOS ile karıştırılarak
organik-inorganik hibrit yapıya sahip çapraz bağlı alkojeller
elde edilmiştir. Bu malzemelerin süper kritik karbondioksit
atmosferinde kurutulması ile ise organik-inorganik hibrit
aerojel malzemeleri elde edilmiştir.

Kaynaklar

5. Genel Değerlendirme

Elde edilen aerojel numunelerinin; termogravimetrik analiz
ile ısıl kararlılık özellikleri incelenmiş, helyum piknometresi
ile yoğunlukları tayin edilmiş, taramalı elektron mikroskobu
ile mikroyapıları görüntülenmiş ve Brunauer-Emmett-Teller
analizi ile de yüzey alanı özellikleri belirlenmiştir. Yapılan
bu analizler sonucunda aerojel yapısı içerisindeki organik
bileşenin artmasıyla yoğunluk miktarının arttığı, ısıl
kararlılık ve yüzey alanı özelliklerinin ise olumsuz yönde
etkilendiği gözlemlenmiştir. Ancak %2’lik organik yapı
ilavesinin aerojelin mekanik özelliklerini arttırdığı takdirde
diğer özelliklerde meydana getirdiği düşüşün çok önemli
olmadığı düşünülmektedir.

[1]Kistler, S. S. "Coherent expanded-aerogels." The
Journal of Physical Chemistry 36.1 (1932): 52-64.
[2]Aegerter, Michel Andre, Nicholas Leventis, and Matthias
M. Koebel, eds. Aerogels handbook. Springer Science &
Business Media, 2011
[3]Wang, Xiao, and Sadhan C. Jana. "Synergistic hybrid
organic–inorganic aerogels." ACS applied materials &
interfaces 5.13 (2013): 6423-6429.
[4]Hunt, Arlon J., and Kevin D. Lofftus. "Process
considerations in monolithic aerogels." MRS Online
Proceedings Library Archive 121 (1988).
[5]Kanamori, Kazuyoshi. "Organic–inorganic hybrid
aerogels
with
high
mechanical
properties
via
organotrialkoxysilane-derived sol–gel process." Journal of
the Ceramic Society of Japan 119.1385 (2011): 16-22.
[6]Cuce, Erdem, et al. "Toward aerogel based thermal
superinsulation in buildings: a comprehensive review."
Renewable and Sustainable Energy Reviews 34 (2014):
273-299.
[7]Baetens, Ruben, Bjørn Petter Jelle, and Arild
Gustavsen. "Aerogel insulation for building applications: a

360

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

state-of-the-art review." Energy and Buildings 43.4 (2011):
761-769.
[8]Koebel, Matthias, Arnaud Rigacci, and Patrick Achard.
"Aerogel-based thermal superinsulation: an overview."
Journal of sol-gel science and technology 63.3 (2012):
315-339.
[9]Shimizu, Taiyo, Kazuyoshi Kanamori, and Kazuki
Nakanishi. "Silicone‐based organic–inorganic hybrid
aerogels and xerogels." Chemistry–A European Journal
23.22 (2017): 5176-5187.
[10]Einarsrud, M-A., et al. "Strengthening of silica gels and
aerogels by washing and aging processes." Journal of
Non-Crystalline Solids 285.1-3 (2001): 1-7.
[11]Strøm, Ruth-Astrid, et al. "Strengthening and aging of
wet silica gels for up-scaling of aerogel preparation."
Journal of sol-gel science and technology 41.3 (2007):
291-298.
[12]Randall, Jason P., Mary Ann B. Meador, and Sadhan
C. Jana. "Tailoring mechanical properties of aerogels for
aerospace applications." ACS applied materials &
interfaces 3.3 (2011): 613-626.
[13]Boday,
Dylan
J.,
et
al.
"Formation
of
Polycyanoacrylate− Silica Nanocomposites by Chemical
Vapor Deposition of Cyanoacrylates on Aerogels."
Chemistry of Materials 20.9 (2008): 2845-2847.
[14]Leventis, Nicholas, et al. "Nanoengineering strong
silica aerogels." Nano letters 2.9 (2002): 957-960.
[15]Wei, Te-Yu, Shih-Yuan Lu, and Yu-Cheng Chang.
"Transparent, hydrophobic composite aerogels with high
mechanical strength and low high-temperature thermal
conductivities." The Journal of Physical Chemistry B
112.38 (2008): 11881-11886.
[16]Guo, Jiao, et al. "Clay reinforced polyimide/silica hybrid
aerogel." Journal of Materials Chemistry A 1.24 (2013):
7211-7221.
[17]Kanamori, Kazuyoshi, et al. "Elastic organic–inorganic
hybrid aerogels and xerogels." Journal of Sol-Gel Science
and Technology 48.1-2 (2008): 172-181.
[18]Arndt, Eric M., Matthew D. Gawryla, and David A.
Schiraldi. "Elastic, low density epoxy/clay aerogel
composites." Journal of Materials Chemistry 17.33 (2007):
3525-3529.

361

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

DETERMINATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT FRITS
CONTAINING B2O3 AND PbO IN TRADITIONAL ÇİNİ TILE GLAZES
COLORED WITH CuO
B2O3 VE PbO İÇEREN FARKLI FİRİT BİLEŞİMLERİNİN CuO İLE
RENKLENDİRİLEN ÇİNİ SIRLARINDAKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Aslıhan AFACANa, Keriman PEKKANb
a

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bileşik Sanatlar Ana Sanat Dalı, Kütahya,Türkiye:
aslihanafacan1904@gmail.com
b
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü, Kütahya,Türkiye:
keriman.pekkan@dpu.edu.tr

Özet

to the lead, alkali and boron they contain. Pigments
classified as synthetic and natural are used when coloring
ceramic body and glazes. Of these pigments, the natural
ones are metal oxides. These metal oxides are used in
the production of colored glaze. Many shades of green
and blue are obtained in a glaze fired in an oxidizing
atmosphere in copper oxide added glaze. A glaze applied
with copper oxide doped at the same rate, provides
different color yield according to its alkali, boron or lead
content. The aim of this study was to determine the effect
of different firit compositions containing B2O3 and PbO,
on the glazes colored with CuO. For this study, softening
temperatures of commercial firites supplied were
determined by heat microscopy and two different glaze
systems were developed considering the analysis results.
The glazes applied on biscuit tile bodies were fried at 920
o
C. L * a * b * color values of glazed firing surfaces were
measured by spectrophotometer. The characterization of
glazed surfaces was then carried out by X-ray
diffractometry (XRD). In general depending on the firit
composition, green and shades of green were obtained
with leaded frit, and blue and turquoise green shades
were obtained with alkali boron containing frit
compositions.

Sır belirlenmiş bir silikat karışımının, gerekli ısıda
eritilmesiyle kısmen ya da tamamen camlaşan yaklaşık
olarak 0,15-1,00 mm kalınlığında ve uygulandığı bünyeyi
tamamen kaplayan bir malzemedir. Sır üretiminde
kullanılan ana bileşenlerden biri firittir. Firit, sır üretiminde
kullanılan hammaddelerin ısıl işlem sonrası hızlıca
soğutularak cam halini almasıyla meydana gelen yarı
mamule verilen addır. Firitler içerdiği kurşun, alkali ve
bora göre sınıflandırılmaktadır. Seramik bünye ve sırları
renklendirilirken sentetik ve doğal olarak sınıflandırılan
pigmentler kullanılmaktadır. Bu pigmentlerden doğal
olanları metal oksitlerdir. Renkli sır üretiminde bu metal
oksitlerden yararlanılmaktadır. Bakır oksit katkılı sırlarda
oksijenli atmosferde pişirilen bir sırda yeşil ve mavinin
birçok tonu elde edilmektedir. Bakır oksit katkılı aynı
oranda uygulanan bir sırın alkali, bor veya kurşun içerikli
oluşu farklı renk eldesi sağlamaktadır. Bu çalışmanın
amacı B2O3 ve PbO içeren farklı firit bileşimlerinin CuO ile
renklendirilen çini sırlarındaki etkisinin belirlenmesidir. Bu
çalışma için tedarik edilen ticari firitlerin ısı mikroskobu
analizi ile yumuşama sıcaklıkları belirlenmiş ve analiz
sonuçları göz önünde bulundurularak 2 farklı sır sistemi
geliştirilmiştir. Bisküvi çini bünyeler üzerine uygulanan
sırlar 920 oC’de pişirilmiştir. Sırlı pişmiş yüzeylerin L* a*
b* renk değerleri spektrofotometre ile ölçülmüştür. Daha
sonra sırlı yüzeylerin karakterizasyonu X ışını
difraktometresi (XRD) ile yapılmıştır. Genel olarak firit
bileşimine bağlı olarak, CuO katkısı ile kurşunlu firitte
yeşil ve tonları, alkali borlu firitte mavi ve turkuaz yeşil
tonları elde edilmiştir.

Key words: Copper oxide, leaded glaze, boron glaze,
çini.

1. Giriş
Firit, seramik hammaddelerin öğütülmesi ve belirlenen
oranlara göre hazırlanarak eritilmesiyle oluşan eriyiğin
hızla soğutulması sonucunda oluşan termodinamik
bakımdan kararsız camsı malzemeye verilen addır. 1200
o
C ve daha düşük ısılarda pişirilen ürünlerin
sırlanmasında firitin önemi büyüktür. Isı azaldıkça firit
oranı artar. Firit, kimyasal reaksiyonların hızlandırılması
ve yüksek sır olgunlaşma ısısının azaltılması gibi
avantajları beraberinde getirmektedir ve en çok yer, duvar
karosu üretiminde tercih edilmektedir [1].

Anahtar kelimeler: Bakır oksit, kurşunlu sır, borlu sır,
çini.

Abstract
Glaze is a material of approximately 0,15-1,00 mm
thickness which completely or partially glassed by melting
the specified silicate mixture at the required temperature
and it completely covers the applied bodies. One of the
main components used in glaze production is firit. Firit is
the name given to the semi-product which occurs when
the raw materials used in glaze production are cooled
rapidly after heat treatment. Firits are classified according

Firitler bileşeninde bulunan bor, kurşun ve alkali oranına
göre isimlendirilmektedirler [2]. Borik asit (B2O3) 557 oC
erime sıcaklığına sahiptir. Cam yapma özelliğiyle seramik
sırlarında silika yerine bor oksit kullanılabilmektedir.
Sırların erime sıcaklığını düşürme avantajına sahip en
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gözlemlenmiştir. Sonrasında tüm yüzeylerin L* a* b* renk
analizi spektrofotometre ile ölçülmüştür. Sırların x-ışını
difraktometresi
(XRD)
ile
karakterizasyonu
gerçekleştirilmiştir.

ideal oksitlerden biridir. Fakat yüksek oranlarda sıra ilave
edilmesiyle beyaz örtücülük oluşturmaktadır. Oluşan bu
örtücülük sırda, CaO ve ZnO’nun katılmasıyla ile oluşan
çok bilindik bor tülü adı verilen bir beyazlığa sebep
olmaktadır. Sırda oluşabilecek çatlaklarda %12 ve üzeri
katkısıyla olumsuz, az miktarlarda katılmasıyla ise olumlu
bir sonuç elde edilir [3]. Kurşun oksit, (PbO) renk
oluşturan oksitler için silikat karışımları arasında erğiticilik
görevini çok iyi yapan bir çözücüdür. Ergiticiligin iyi oluşu
sebebiyle düşük sıcaklık ürünlerinde kullanılır. Sırın
yoğunluk ve parlaklığını arttırır. Kurşunun oksidin zehirli
oluşu sebebiyle seramik gıda ürünlerinde kurşun
karbonat
(PbCO3)
ya
da
sülyenden
(Pb3O4)
sağlanmamalıdır. Yüksek miktarlarda kullanılması kristal
oluşumunu hafifletir. Sırın akışkanlığını azaltır. Sıra renk
veren oksitlerin daha iyi dağılmasını sağlamaktadır. Oksit
oranları belirli bir miktarı aştığında asit saldırılarına karşı
fazlaca duyarlılık oluşturur [1]. Alkaliler (Na2O, Li2O, K2O)
kafes geliştiricilerdir. Alkali katkısı sırların ergime notasını
düşürür ve camın kafes yapısını güçsüzleştirir. Klorürler,
nitratlar, feldispatlar ve karbonatlardan alınmaktadır [4].
Diğer ergiticilere göre alkali oksitler daha baskındır. Alkali
katkılı bir sır, yumuşak, yüksek ısıl genleşmeye ve düşük
ergime sıcaklığına sahiptir. Metal oksit renklerinin
genleşmesinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır ve sırın
parlaklığını arttırır [5].

Çizelge 1: P-F, AB-F ve AK-F kodlu ticari firitlerin
kimyasal analizi.

Bakır oksit, (CuO) gri siyah tonda bir mineraldir. Sırlara
verdiği turkuaz ve mavi tonları ile en yaygın kullanılan
metal oksittir. Tenorit. Kuprik oksit ya da melakonit olarak
ta bilinen bakır oksitin sıra fazla miktarlarda eklenmesi,
çözünmeyerek soğuma esnasında kristaller oluşturur ve
sırı siyahlaştırır [6]. Firitli veya ham sırlarda kullanılabilen
CuO sırdaki bakırın ana kaynağıdır. Eğiticiliği yüksektir ve
eklendiği
kompozisyonlarda
pişirim
aralığını
düşürmektedir. Sır altı olarak ve pişmemiş sıra direk
olarak eklenerek uygulanabilir ve güçlü renkler elde
edilmektedir [7].

Ağırlıkça (%)
AK-F
AB-F

Oksitler

P-F

SiO2

29,46

45-50

54-59

Al2O3

3,97

12-15

5-8

Fe2O3

0,04

-

-

CaO

0,3

-

-

CaO-MgO

-

13-16

5-8

Na2O-K2O

-

5-8

17-20

K2O

0,45

-

-

ZrO2

0,02

-

-

ZnO

0,07

17-22

-

P2O5

0,22

-

-

BaO

0,07

-

-

B2O3

-

-

11-14

PbO

65,4

-

-

Çizelge 2: P-F, AB-F ve AK-F kodlu firitlerin ısı
mikroskobu analiz sonuçları.

Bakır oksit katkısı ile alkalili sırlarda mısır mavisi olarak
bilinen mavi ve tonları elde edilirken, kurşunlu bir sırda
yeşilin bütün tonları elde edilmektedir [8]. Alkalili bir sırda
bakır oksit ile elde edilen turkuaz tonları bu sıra bir miktar
borik asit eklenerek yeşile dönmektedir. Kurşun
bakımından zengin bir sırda camgöbeği denen yeşil
tonlar elde edilirken % 15-20 oranında bakır oksit
katkısıyla renk metalik siyaha döner [9]. Kurşunlu bir
sırda bakır oksit pişirim esnasında kurşunu açığa
çıkarmaktadır. Özellikle bakır oksit içeren kurşunlu
sırların yiyecek ve içecek için kullanılan kapların iç
kısımlarında kullanılmamalıdır [10]. Bu çalışmanın amacı
CuO katkısının B2O3 ve PbO içeren farklı firit
bileşimlerinin üzerindeki renk etkisinin araştırılmasıdır.

Sıcaklık(oC)

P-F

AB-F

AK-F

Sinterleme
Yumuşama

626
760

648
736

772
1052

Küre

842

798

1104

Yarı küre

924

838

1118

Erime

966

870

1138

Çizelge 3: Çalışmada geliştirilen reçetelerin ağırlıkça (%)
oranları.
Reçete
P-F
AB-F
AK-F
CuO
1
10
90
2
10
90
3
3
10
90
10
4
90
10
5
90
10
3
6
90
10
10
7
10
90
8
10
90
3
9
10
90
10
10
90
10
11
90
10
3
12
90
10
10
*Reçetelerin her birine ağırlıkça % 0,15 CMC, % 0,25
STPP ve % 5 kaolen ilave edilmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada Gizem Firit ve Ferro firmasından temin
edilen kurşunlu, alkali kalsiyumlu ve alkali borlu firitlerle
CuO içeren reçeteler hazırlanmıştır. Bu ticari firitlerin
kimyasal analizleri Çizelge 1’de, ısı mikroskobu analizleri
Çizelge 2’de sunulmuştur. Çalışmada geliştirilen
reçetelerin ağırlıkça (%) oranları Çizelge 3’te
sunulmuştur.
Sır hazırlama aşamasında reçetelere
ağırlıkça % 0,15 CMC, % 0,25 STPP ve % 5 kaolen ilave
edilmiştir. Elde edilen sırlar 5 x 5 cm plakalara akıtma
yöntemi ile uygulanmıştır. Sırlanan çini bünyeler
laboratuvar tipi fırında 920oC’ de pişirilmiştir ve renk etkisi
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bağlı olarak rengin koyu yeşil, siyahımsı yeşil ve metalik
siyah renge dönüştüğü gözlenmiştir. Alkali kalsiyumlu
firitin kurşunlu ve alkali borlu firit ile denendiği her iki
sistemde alkali kalsiyumlu firitin yüksek olduğu
kompozisyonlarda olgunlaşma gerçekleşmemiştir. % 3 ve
% 10 CuO ilavesi ile her iki sistemde yeşil ve tonları elde
edilmiştir. Kurşunlu firitin yüksek olduğu kompozisyonda
yüzeyler düzgün ve parlaktır. % 3 ve %10 CuO ilavesi ile
koyu yeşil ve metalik siyah renk görülmektedir. Alkali
borlu firitin yüksek olduğu kompozisyonda yüzeyler
parlaktır fakat sır çatlağı bulunmaktadır. Alkali oksidin sır
bileşiminde arttırılması sırın pişme sıcaklığını önemli
ölçüde düşürür ama beraberinde sırın genleşme
katsayısını yükseltmektedir. Alkali oranı yükseldiğinde
kılcal çatlama oluşma riski de kaçınılmazdır [13]. % 3 ve
% 10 CuO ilavesi ile mavi ve koyu turkuaz yeşil renk elde
edilmiştir.

3. Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada AK-F P-F ve AB-F kodlu firitlerle geliştirilen
reçetelerin 920 oC’de pişirim sonrası yüzey görünümleri
sırasıyla Şekil 1’de sunulmuştur. Sırların pişirim sonrası
L*a*b* renk analizi sonuçları Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Bir sırda rengi belirleyen en önemli faktör sır reçetesinin
kimyasal bileşimidir. Genel olarak bakır oksitli sırlarda
alkali içeriği ile mavi, asidik sırlarda yeşil renk elde
edilmektedir. Bakır oksidin kurşunlu bir sıra % 1 ve 6
oranlarında eklenmesiyle yeşil ve tonları elde
edilmektedir [11]. Bakır oksit katkılı sırlarda ısı
farklılıklarıyla yeşilden siyaha ve kırmızıya kadar değişen
farklı renk tonları meydana gelmektedir. Yüksek oranda
kullanımıyla metalik siyah sırlar elde edilmektedir [12].
Firit bileşimi ve CuO oranına bağlı olarak renk tonunda
yeşil ve mavinin hakim olduğu ve yükselen CuO oranına

Şekil 1: Geliştirilen sırların pişmiş yüzey görünümleri.
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Çizelge 4: Çini bünyeye uygulanan reçetelerin L*a*b* renk analizleri.
Reçete

L*

a*

b*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

75,13
64,26
43,87
87,80
42,19
50,79
85,06
60,63
46,75
87,68
54,62
28,94

0,64
-4,70
-5,99
-1,46
-16,08
0,26
1,65
-9,62
-10,62
2,81
-25,02
-3,87

2,59
2,22
3,37
16,40
6,26
0,05
3,83
-0,99
1,69
7,39
-21,39
-2,11

Sırlı yüzeylerin L*a*b* renk değerleri incelendiğinde.
Artan CuO oranına bağlı olarak L* değerinin 87,80 den
28,94 e kadar düştüğü gözlenmiştir. En yüksek L* değeri
87,80 ile 4 numaralı CuO ilavesiz reçetede, en düşük L*
değeri ise 28,94 ile 12 numaralı % 10 CuO katkılı
reçetededir. a* değeri -25,02 ile 2,81 arasında; b* değeri
ise -21,39 ile 16,40 arasında değişim göstermektedir. CIE
L*a*b* renk sistemine göre L*=0 siyah, L*= 100 beyaz, a*
kırmızı ve yeşil, b* sarı ve mavi değerini verir [6,14].
Deneysel çalışmalar kapsamında geliştirilen reçetelerin
XRD analizi sonuçları Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir.
P-F ve AK-F kodlu firitler ile hazırlanan sırların (1-7) XRD
analizinde anortit (CaAl2Si2O8), çinko silikat (Zn2SiO4),
akermanit (Ca2MgSi2O7), kuvars (SiO2) ve tenorit (CuO)
pikleri belirgin bir şekilde gözlenmiştir. 6 numaralı sırda
yalnızca CuO fazı tespit edilmiştir. Kurşun oksit (PbO)
içeriği yüksek olan P-F kodlu firitin % 90 olarak yer aldığı
sırlar tamamen olgunlaşmış ve camsı yüzeyler elde
edilmiştir. 4 ve 5 numaralı sırların XRD analizleri
incelendiğinde bu sırların amorf bir karakter sergilediği
görülmektedir (Şekil 5). Alkali kalsiyum oranı yüksek olan
AK-F kodlu firitin % 90 olarak yer aldığı 1-3 ve 7-9
sırlarında bu oran pik şiddetlerinde de artışa yol açmıştır.
AB-F
ve
AK-F
kodlu
firitler
ile
hazırlanan
(7-12) sırlarda ise anortit (CaAl2Si2O8), çinko silikat
(Zn2SiO4), akermanit (Ca2MgSi2O7), kuvars (SiO2) ve
magnezyum alüminyum silikat (MgAl)SiO3) pikleri tespit
edilmiştir (Şekil 6) .

Şekil 5: P-F ve AK-F kodlu firitlerle oluşturulan yüzeylerin
(1-6) XRD sonuçları.

Şekil 6: AB-F ve AK-F kodlu firitlerle oluşturulan
yüzeylerin (7,8,9,10,11,12) XRD sonuçları.

4.Sonuçlar
Tüm reçetelerde CuO’ in artan miktarlarda kullanılması
sırdaki renklerin de koyulaşmasına sebep olmuştur.
CuO’in
alkali
kalsiyumlu
ve
kurşunlu
firit
kompozisyonlarında % 3 oranında kullanılması ile yeşil
renkli, % 10 oranda kullanılmasıyla da siyah metalik renkli
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sırlar elde edilmiştir. CuO’in alkali borlu ve alkali
kalsiyumlu firit kompozisyonunda turkuaz mavi, artan
oranda kullanımı ise koyu turkuaz yeşil renk elde
edilmesini sağlamıştır. İçeriği farklı olan firitler ile
hazırlanan sırlarda CuO farklı renk ve renk tonlarının
oluşmasına sebep olmuştur. Genel olarak firit bileşeni ve
eklenen CuO oranının nihai rengin elde edilmesindeki
rolü oldukça etkin bir parametre olmuştur.
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND SYNTHESIS OF
UV-CURABLE ORGANIC-INORGANIC HYBRID POLYMERS

ULTAVİYOLE IŞIK İLE KÜRLENEBİLEN ORGANİK-İNORGANİK HİBRİT
POLİMERLERİN SENTEZİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Özet
Ultraviyole (UV) ışık ile kürleme teknolojisi üretim hızını
arttırması, solvent kullanılmaması, enerji tasarrufu
sağlaması gibi önemli avantajlarıyla birlikte gelişmekte
olan bir teknolojidir. Bu nedenle UV ile kürlenebilen
polimerlerin özellikleri ve çeşitlilikleri de önem
kazanmaktadır. Bu çalışma ile birlikte hem organik hem de
inorganik bir yapıya sahip UV ile kürlenebilen polimer
sentezleri gerçekleştirilmiş ve mekanik özellikleri
incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan sentez çalışmaları
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi ile
doğrulanmıştır. Sonrasında elde edilen numuneler; üç
nokta eğme, sertlik, aşınma, yoğunluk testlerine tabi
tutulmuştur.
Anahtar kelimeler: ultraviyole ile kürlenebilen, organikinorganik hibrit, mekanik özellikler, sol-jel

Abstract
Ultraviolet (UV) light curing technology is an emerging
technology with important advantages such as increasing
production speed, using no solvent and saving energy.
Therefore, the properties and variations of UV curable
polymers are also important. In this study, UV curable
polymers having both organic and inorganic structure were
synthesized and their mechanical properties were
investigated. The synthesizes were confirmed via Fourier
transformed infrared (FT-IR) spectroscopy. Then, the
samples obtained were subjected to three-point bending,
hardness, abrasion and density tests.
Keywords:
UV-curable,
organic-inorganic
mechanical properties, sol-gel

hybrid,

1. Giriş
Ulraviyole (UV) ışık ile kürleme teknolojisi, genellikle
endüstride solvent olarak adlandırılan uçucu organik
bileşenlerin (VOC) emisyonunu azaltmak adına giderek
önemli hale gelmiştir. UV ile kürlenebilen malzemeler; hızlı
kürlenme, düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik ve düşük
solvent kullanımı gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. [18]
Foto-polimerizasyon sürecinde, foto-başlatıcı içeriği
polimerin kürlenme derecesini belirlemektedir. Ayrıca
akrilat
reçinelerinin
foto-başlatıcı
içeren
radikal
polimerizasyonu; radikal tutucuların varlığı, akrilat
formülasyonunun reaktivitesi ve viskozitesi, UV ışınımının
dalga boyu ve yoğunluğu gibi parametrelerden
etkilenmektedir. [9]

sistemlerden farklı olarak, organik-inorganik hibrit
malzemeler; bir inorganik bileşen ile bir organik bileşenin
nanometre seviyesinde etkileşim kurduğu ve bu etkileşim
sonucunda sinerjik özellikler sergileyen malzemelerdir [1013]. Hibrit malzemeler; polimerlerin süneklik ve düşük
sıcaklıklarda işlenebilme özellikleri ile seramiklerin; sertlik,
yüksek elastik modülü ve termal kararlılık gibi eşsiz
özelliklerini birleştirmektedir [14-21].
Organik-inorganik hibrit malzemelerin hazırlanmasında
yaygın olarak sol-jel yöntemi kullanılmaktadır [22]. Sol-jel
yönteminin iki ana reaksiyonu olan hidroliz ve
kondenzasyon reaksiyonları ile metal alkoksitlerden
inorganik faz elde edilmektedir [22]. Metal alkoksitlerin soljel yöntemi ile düşük sıcaklıkta yüksek verimliliğe sahip
homojen ön seramik malzemeler üretmek mümkündür [2324]. Ayrıca, tetraetoksi silan (TEOS) malzemesi de silika
bazlı organik-inorganik hibrit malzemelerin ana iskeleti
olan Si-O-Si bağlarını oluşturmak için sol-jel yönteminde
bir öncül olarak kullanılmaktadır [25-30].
Yapılan çalışmada üç adet izosiyanat fonksiyonel yapısına
sahip bir poliizosiyanat ile akrilat fonksiyonel yapısına
sahip 2-Hidroksietil metakrilat (HEMA) reaksiyona
sokularak ışığa karşı duyarlı bir reçine elde edilmiştir. Söz
konusu yapıda poliizosiyanatın üç fonksiyonel yapısı da
akrilat fonksiyonel yapısına dönüştürülmüştür. Bu nedenle
elde edilen bu polimer makalede 3A olarak belirtilecektir.
Aynı şekilde HEMA miktarı değiştirilerek farklı sayıda
akrilat fonksiyonel yapısına sahip reçineler de elde
edilmiştir. Sonrasında bu reçinelerin kalan diğer izosiyanat
fonksiyonel
grubu
veya
grupları
(3Aminopropil)trietoksisilan
(APTES)
ile
reaksiyona
sokularak hem akrilat hem de silan fonksiyonel gruplarına
sahip organik-inorganik hibrit, ışığa duyarlı reçineler elde
edilmiştir. Elde edilen bu reçinelerden bir akrilat
fonksiyonel yapısına sahip olan ve iki akrilat fonksiyonel
yapısına sahip olan sırasıyla 1A ve 2A olarak
belirtilmektedir.

2. Kullanılan Malzemeler
Covestro firmasından temin edilen Desmodur® N3300,
alifatik poliizosiyanat (HDI trimer) olarak kullanılmıştır. 2Hidroksietil
metakrilat
(HEMA),
(3Aminopropil)trietoksisilan (APTES), tetrahidrofuran (THF),
dibütiltin dilaurat (T12), etanol, hidroklorikasit (HCl)
malzemeleri Sigma-Aldrich firmasından temin edilmiştir.
Irgacure® 819 BASF firmasından temin edilmiş ve
fotobaşlatıcı olarak kullanılmıştır. Ayrıca reaksiyonlarda
inert atmosfer sağlanması için azot (N2) gazı kullanılmıştır.

3. Deneysel Çalışmalar

Bir inorganik bileşen ile bir organik bileşenin mikrometre
seviyesinde karıştırıldığı geleneksel polimerik kompozit
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Akrilat fonksiyonel grupları ışığa karşı duyarlı kimyasal
yapılarken alkoksisilan grupları da sol-jel yönteminde
yaygın olarak kullanılan ve çapraz bağlı bir inorganik yapı
oluşturmaya olanak sağlayan bileşenlerdir. Bu nedenle
çalışmada; geleneksel üretan ve ürea reaksiyonları
gerçekleştirilerek bir izosiyanat, akrilat ve alkoksisilan
yapılarına sahip hale getirilmiştir. Üretan ve ürea
reaksiyonları Şekil 1’de genel olarak gösterilmiştir.

grupları akrilat fonksiyonel gruplarına dönüştürülmüştür. 1
mol izosiyanata karşılık 1 mol ve 2 mol HEMA eklenen
reaksiyonlar ise sonrasında organik-inorganik yapıya sahip
ışığa duyarlı reçinelerin elde edilmesinde kullanılmıştır.
Buna göre izosiyanat ile HEMA reaksiyonunun kimyasal
gösterimi Şekil 3’de verilmiştir. Ayrıca reaksiyonda
kullanılan malzeme miktarları ve kullanılan HEMA
miktarına göre elde edilen son ürünün kimyasal yapısı
Çizelge 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Üretan ve ürea bağı oluşumlarının genel olarak
gösterimi
Çalışmada öncelikle üç fonksiyonel izosiyanat ile HEMA
reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Aynı reaksiyon eklenen
HEMA miktarı değiştirilerek yapılmış ve üç farklı ürün elde
edilmiştir. Reaksiyon için öncelikle 250 ml’lik üç boyunlu
balona üç fonksiyonel izosiyanat eklenmiş ve sonrasında
solvent olarak THF ilave edilmiştir. Ardından üç boyunlu
balona geri dönüştürücü ilave edilmiş ve inert atmosfer
oluşturmak için azot gazı verilmiştir. Bu koşullar altında
solvent, izosiyanatı tamamen çözene ve homojen bir
görünüm elde edilene kadar karışım karıştırılmıştır.
Homojen bir karışım elde edildikten sonra bir damlatma
hunisi yardımıyla HEMA ilave edilmeye başlanmıştır.
HEMA’nın tamamı 1 saat içerisinde reaksiyona katılacak
şekilde damlatma hunisi ayarlanmıştır. Reaksiyonda
katalizör olarak T12 kullanılmıştır ve reaksiyon sıcaklığı
45oC’de tutulmuştur. Bu şartlar altında reaksiyon 3 saat
boyunca sürdürülmüştür. Hazırlanan reaksiyon düzeneği
Şekil 2’de şematize edilmiştir.

Şekil 2. İzosiyanat-HEMA reaksiyon düzeneği
Gerçekleştirilen bu reaksiyon sonucunda ışığa duyarlı
reçineler elde edilmiştir. 1 mol üç fonksiyonel izosiyanat
için 3 mol HEMA kullanıldığında tüm izosiyanat fonksiyonel

Şekil 3. İzosiyanat ve HEMA’nın reaksiyonu sonrasında
elde edilen 3A reçinesi
Çizelge 1. İzosiyanat-HEMA reaksiyonunda kullanılan
malzeme miktarları ve elde edilen ürünün kimyasal yapı
gösterimleri

Reaksiyon sonrasında halen izosiyanat fonksiyonel
grubuna sahip reçineler organik-inorganik hibrit bir yapı
oluşturmak adına APTES ile reaksiyona sokulmuştur. Bir
önceki reaksiyonda elde edilen reçine üç boyunlu balon
içerisine konulmuş ve bir miktar solvent ilavesi yapılmıştır.
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Şekil 4. APTES ile yapılan reaksiyonlar
Ardından dönüştürücü varlığında, azot atmosferinde,
45oC’de 3 saat boyunca APTES’in damlatma hunisi
yardımı ile sisteme eklenmesi sonucunda reaksiyon
gerçekleştirilmiştir. Katalizör olarak yine T12 kullanılmıştır.
Reaksiyon APTES miktarı değiştirilerek iki farklı izosiyanat
fonksiyonel grubu içeren reçine için yapılmıştır. Bu
reaksiyonların kimyasal gösterimleri ve 1A ile 2A
reçinelerinin kimyasal yapıları Şekil 4’de verilmektedir.
Gerçekleştirilen reaksiyonlar sonrasında elde edilen 1A,
2A ve 3A reçineleri ağırlıkça %1 fotobaşlatıcı (Irgacure®
819) ile karıştırılarak yapılacak testlerin standart
numunelerinin ölçüsünde hazırlanmış teflon kalıplara
dökülmüştür. Sonrasında bu kalıplar, içerisinde 600 W/cm2
gücünde ve 320-390 nm dalga boyu aralığında ışık veren
basınçlı civa ark lambası bulunan konveyör sisteminden
geçirilmiştir. Tüm numuneler 3 saniye boyunca UV ışığına
maruz bırakılmıştır.
Yapılan bu işlem öncesinde 2A ve 3A reçineleri sol-jel
yöntemiyle hidroliz aşamasından geçirilmişlerdir. Bir beher
içerisine alınan 5 gram 1A reçinesi, 0,501 gram distile su
ve 0,213 gram etanol pH değeri 2 olacak kadar HCl
eklendikten sonra 2 saat boyunca karıştırılmıştır. Aynı
şekilde bir beher içerisine alınan 5 gram 2A reçinesi, 0,273
gram su ve 0,233 gram etanol de pH değeri 2 olacak kadar
HCl eklendikten sonra 2 saat boyunca karıştırılmıştır. Bu
karıştırma işlemi esnasında reçinelerdeki alkoksisilan
gruplarının hidrolizi gerçekleştirilmiştir. Ardından hidroliz
edilmiş reçineler ağırlıkça %1 fotobaşlatıcı (Irgacure® 819)
ile karıştırılarak teflon kalıplara dökülmüş ve ultraviyole
ışığa maruz bırakılmıştır.

4. Sonuçlar
4.1. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR)
Sentezleri gerçekleştirilen 1A, 2A ve 3A reçinelerinin FT-IR
analizleri yapılmıştır ve bu analizlerin grafikleri Şekil 5’de
verilmiştir. Verilen üç grafikte de 3250-3500 cm-1 değerleri
arasında üretan bağında bulunan -NH bağı açıkça
görülebilmektedir. Ayrıca 1700 cm-1 civarında bulunan C=O bağı, 1600 cm-1 civarında bulunan -C-N bağı ve 1525
cm-1 civarında bulunan -C=C bağı pikleri de
gözlemlenmiştir [31]. Bunlar dışında 1100 cm-1 civarında
bulunan Si-O-C bağının 2A reçinesinde belirgin bir pik
vermesi ve 3A reçinesinde bu pikin daha da derinleşmesi
izosiyanat-APTES reaksiyonunu doğrulamaktadır [32].
4.2. Üç Nokta Eğme Testi
Üç nokta eğme test numuneleri TS EN ISO 4049
standardına göre 25 mm uzunluğunda 2 mm genişliğinde
ve 2 mm derinliğinde olacak şekilde hazırlanmıştır. Her
grup için beş farklı numune 50 N/mm yük ile test edilmiştir.
Buna göre; numunelerin eğilme mukavemeti, elastik
modülü ve birim şekil değiştirme değerlerinden oluşan
grafikler Şekil 6’da gösterilmiştir. Eğilme mukavemeti en
yüksek 3A reçinesinde elde edilirken birim şekil değiştirme
oranı en yüksek 1A reçinesinde gözlemlenmiştir. Bu
durumda reçinedeki silan yapısının artmasıyla birlikte
eğilme mukavemeti ve elastik modülünde düşüş, birim
şekil değiştirme oranında ise artış meydana geldiği
söylenebilmektedir.
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Şekil 5. 3A, 2A ve 1A reçinelerinin FT-IR analizi
diyagramları
4.3. Sertlik Testi
Her reçine için beş farklı numune shore D sertlik testine
tabi tutulmuştur ve shore metre iğnesinin numuneye battığı
ilk saniyedeki değer esas alınmıştır. Elde edilen sonuçların
aritmetik ortalamaları alınmış ve Çizelge 2’de belirtilmiştir.
Buna göre sertlik değerlerinin silan yapısındaki artış ile
birlikte düştüğü açıkça görülmektedir.
Çizelge 2: Sertlik testi sonuçları
Numune Adı
3A
2A
1A

Sertlik Değeri (Shore D)
71
61
35

4.4. Aşınma Testi
Aşınma testi, Taber aşınma test cihazında, CS-10
aşındırıcı diskin 72 rpm hızla döndüğü koşulda ve 250
çevrim ile gerçekleştirilmiştir. Buna göre 3A reçinesinin
aşınmaya karşı gösterdiği direnç en yüksek olarak
bulunmuştur ve silan yapısındaki artış ile birlikte aşınma
direncinin düştüğü gözlemlenmiştir. Numunelerin test
sonucundaki aşınma oranları Çizelge 3’de verilmiştir.
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Çizelge 3: Aşınma testi sonuçları
Numune Adı
3A
2A
1A

Aşınma Oranı (%)
0,007
0,010
0,147

4.5. Yoğunluk Testi
Elde edilen numunelerin havadaki ve saf su içerisindeki
kütleleri analitik terazide tartılmıştır. Havadaki tartımın,
havadaki tartım ile sudaki tartımın farkına bölünmesi ile de
malzemenin yoğunluğu hesaplanmıştır. Buna göre; 2A ve
1A numunelerinin yoğunlukları arasında önemli bir fark
görülmese de malzeme içindeki silan yapısının artmasıyla
birlikte
yoğunluk
değerinin
azaldığı
söylenebilir.
Numunelerin yoğunluk değerleri Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4: Yoğunluk testi sonuçları
Numune Adı
3A
2A
1A

Yoğunluk Değeri
(g/cm3)
1,2375
1,1545
1,1403

5. Değerlendirme
Bu çalışmada; ultraviyole ışık ile sertleştirilebilen organik
ve
organik-inorganik
hibrit
reçine
sentezleri
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu sentezler FT-IR analizi ile
doğrulanmıştır. Sonrasında bu reçineler fotobaşlatıcı ve
ultraviyole ışık kaynağı yardımıyla sertleştirilmiş ve üç
nokta eğme, yoğunluk, sertlik ve aşınma testleri için
numuneler elde edilmiştir. Organik-inorganik hibrit
reçineler, ışıkla sertleştirilmeden önce sol-jel yönteminin ilk
basamağı olan hidroliz aşamasından geçirilmiştir.
Gerçekleştirilen testler sonucunda organik-inorganik hibrit
yapıdaki
inorganik
bileşen
miktarının
artmasıyla
malzemenin elastik modülü ve eğilme mukavemetinin
düştüğü, birim şekil değiştirme oranının ise arttığı
görülmüştür. Ayrıca yine inorganik yapıdaki artış ile birlikte
aşınma direnci ve sertlik ve yoğunluk değerleri de
azalmıştır.
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Özet

surface appearance with polorized optical microscopy
after
firing
in
a
laboratory
furnace
at
1050 ° C. L * a * b * color values of glazed firing surfaces
were measured by spectrophotometer. Phase analysis of
the glazes was performed by x-ray diffractometer (XRD).

Seramikte sır olarak adlandırılan madde, bünyeye dış
etkilere karşı mukavemet kazandırmak, kimyasal direnç
sağlamak ve sanatsal etkiyi arttırmak gibi amaçlarla
uygulanan, üzerine eriyerek onu ince bir katman şeklinde
kaplayan camdır. Sır, hammaddelerin reçeteye göre
belirlenen
oranlarda
hazırlanması
sonucu
elde
edilmektedir.
Seramik
ürünleri
sanatsal
açıdan
güçlendirmek,
yüzey ve
form
arasındaki
bağı
kuvvetlendirerek ürüne özel görsel etkiler kazandırmak için
artistik sırlar tercih edilmektedir. Akıcı sırlar artistik sır
grubunda yer alan ve güçlü görsel etkilere sahip olan bir
sır çeşididir. Akıcı sırlar, içeriğindeki hammaddelerin erime
noktalarının düşük olması sebebiyle ürünün pişirimi
yapılırken dik yüzeylerden aşağı doğru ve yatay
yüzeylerde yayılarak akıcılık sergileyen viskozitesi düşük
sırlardır. Bu çalışmada hazırlanan akıcı sır reçetelerine
belirli oranlarda boraks ve kolemanit ilave edilerek iki farklı
sistem oluşturulmuş ve bu sistemlerdeki sırlar farklı metal
oksitler ile renklendirilmiştir. Sırlar, 1050 Co de laboratuvar
tipi fırında pişirildikten sonra yüzey görünümü açısından
incelenmiş ve polarize optik mikroskop ile karakterize
edilmiştir. Sırlı pişmiş yüzeylerin L* a* b* renk değerleri
spektrofotometre ile ölçülmüştür. Sırların faz analizi x-ışını
difraktometresi ile (XRD) ile yapılmıştır.

Key words: Flowing glaze, artistic effect, raw material.

1. Giriş
Artistik sırlar, uygulandığı bünyeye sanatsal etkiler
katarak, seramik ürünlerin yüzeyinde doku ve renk
sağlamak için geliştirilen ve tercih edilen sırlardır. Bu
sırların standardizasyonu zor olduğundan endüstriyel
seramiklerin üretimine kullanmak zordur. [1]. Sanatsal
seramik bünyelerde kullanılan artistik sırlar seramik
yüzeylere kazandırdıkları etkiye ve pişirim atmosferine
göre endüstriyel sırlardan farklılık gösterseler dahi değişik
doku ve estetik değer kazandırmada endüstriyel
koşullarda üretilen ürüne uyum sağlayarak farklı bir
seçenek olabilmektedir [2]. Artistik sırlarda tesadüfi elde
edilen doku ve rengin meydana gelişi elde edilen sırın
özelliği niteliğinde kabul edilmektedir. Bu sırlar üretim
yöntemi ve doku özelliklerine göre gruplandırılmaktadırlar
[3]
Normal şartlarda bir sırın uygulandığı bünye ile kimyasal
ve fiziksel bağ kurması istenilen en önemli özelliğidir.
Kusursuz bir sır, bünye üzerinde kavlama ve çatlama gibi
hatalara sebep olmamalıdır. Fakat artistik sırlarda bu gibi
hatalar kasıtlı olarak oluşmaktadır [4].

Anahtar kelimeler: Akıcı sır, sanatsal etki, hammadde.

Abstract
The substance called glaze in ceramic is applied onto the
body for purposes such as strengthening against external
influences, having chemical resistance and increasing its
artistic effect. Glaze is a glass that melts and covers it in
a thin layer. It is obtained by preparing the raw materials
in the proportions determined according to the recipe.
Artistic glazes are preferred in order to strengthen
ceramic products in an artistic way, to strengthen the
bond between surface and form and to give product
specific visual effects. Flowing glazes are a kind of glaze
in the artistic glaze group and possess strong visual
effects. Fluid glazes are low viscosity glazes because of
the low melting temperatures of the components and they
exhibit fluency by spreading downward and horizontally
from vertical surfaces when firing the product. In this
study, borax and colemanite were added to flowing glaze
recipes in two different systems and the glazes in these
systems were colored with different metal oxides. The
glazes were examined and characterized in terms of

Renkli sır üretiminde sır içi, sır üstü ve sır altı olarak
kullanılan renklerin geneli oksitlerden veya karbonatlardan
elde edilmektedir. Oksitler ve karbonatlardan oluşan
zengin renk seçeneği binlerce yıldır kullanılmaktadır [5].
Renkli sır üretiminde yaygın olarak bu renk veren oksitler
ya da bu oksitlerden özel olarak hazırlanan boyalar
kullanılmaktadır [3]. Metal oksitlerden biri olan krom oksit
(Cr2O3) ile öncelikle yeşil renk sağlanmaktadır sonrasında
ise kararsız krom-alümina pembesi ve krom-kurşun
pembesi renkler üretilmiştir. Demir oksit (Fe2O3) katkılı
sırlar katılma miktarlarına ve pişirim atmosferlerine bağlı
olarak değişiklik sergilemektedir. Yaygın olarak sıra
kahverengi, kırmızı, sarı, kızıl kahve renkleri vermektedir
[6]. Mangan oksit (MnO2) katkılı sırlarda katılım miktarına
göre kahverengi ve pembemsi açık kahve tonları elde
edilmektedir. Kobalt oksit (Co3O4) en etkili renk veren
oksittir ve katılma oranına göre mavi ile lacivertin renk
tonlarının üretilmesini sağlamaktadır. Bakır oksit (CuO2)
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ile sırın bileşimine ve katılma oranına göre çimen yeşili,
mavi, uçuk grimsi yeşil tonlar elde edilmektedir [7].

Bu çalışmada seramik bünye için geliştirilen akıcı sır
reçeteleri Çizelge 1’ de gösterilmiştir. Akıcı sır reçeteleri
boraks esaslı ve kolemanit esaslı olmak üzere iki farklı
sistem şeklinde oluşturulmuş ve her bir sistem için 5 farklı
reçete hazırlanmıştır. Reçetelerin 100 gram üzerinden
kuru tartımı yapılmış ve renklendirici metal oksitler ilave
edilmiştir.
Her
bir
reçete
15 dakika havanda öğütülerek döküm yoluyla hazırlanan 5
cm boyutundaki seramik kaselere akıcı etkisinin
belirlenmesi için ters çevrilerek dik yüzeyin 2/5’ini
kaplayacak şekilde üst kısımlara fırça ile uygulanmıştır.
1050 oC’de pişirilmiştir. Sırlı yüzeylerdeki etkiler Sony
DSC-T700, Nikon AZ 100 dijital mikroskop ile
incelenmiştir. Sonrasında tüm yüzeylerin L* a* b* renk
analizi spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Sırların faz
analizi Rigaku Miniflex x-ışını difraktometresi (XRD) ile
yapılmıştır.

Akıcı sırlar, içerisindeki erime noktası düşük hammaddeler
sebebiyle pişirim esnasında yatay yüzeylerde yayılan ve
dik yüzeylerde aşağı doğru akıcılık sergileyen akıcılığı
normalden yüksek sırlardır. Akıcı sırlar, kalın uygulanan
sırın çok yüksek ısılarda pişirilmesi ya da olgunlaşma
sıcaklığında normalden daha uzun bekletilmesi sonucu
oluşan ve kolayca akarak fırın refrakterlerine yapışan
sırlardır. Bu hatalar bahsedilen şartların tersinin
uygulanmasıyla
önlenebilmektedir
[8].
Akıcı
sırı
renklendirmek
için
çeşitli
metal
oksitlerden
yararlanılmaktadır. Bu sırın akıcılığının yüksek olması
sebebiyle uygulanacağı ürünün yüzeyinin tamamına
sürülmemektedir. Aksi takdirde refrakterlere akarak
yapışma ve bir bölgede yoğunlaşma gibi kötü sonuçlar
doğurabilir. Bu yüzden mat sırla birlikte ya da ürünün üst
kısımlarına uygulanmaktadır [9].

2. Deneysel Çalışmalar
Çizelge 1: Boraks ve kolemanit katkısıyla hazırlanan reçeteler.
HAMMADDE

B1

B2

B3

B4

B5

K1

K2

K3

K4

NA- FELDİSPAT
ÜLEKSİT

10
40

17
25

10
30

17
35

10
45

10
40

17
25

10
30

17
35

10
45

SÜLYEN

25

40

40

35

15

25

40

40

35

15

KAOLEN

17

10

17

10

20

17

10

17

10

20

BORAKS
KOLEMANİT

8
-

8
-

3
-

3
-

10
-

8

8

3

3

10

0,50
-

0,50
-

0,50
-

0,50
0,50

0,50
-

0,60
-

0,60
-

0,60
-

0,60
0,60

0,60
-

Cr2O3

-

-

0,50

-

-

-

-

0,60

-

-

Co3O4

0,50

-

-

-

-

0,60

-

-

-

-

Fe2O3 (Sarı)
Fe2O3 (Kırmızı)

K5

CuO

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

0,60

MnO2

-

0,50

-

-

-

-

0,60

-

-

-

3. Sonuçlar ve Tartışma
kolemanit
katkısının
ise
renkleri
koyulaştırdığı
gözlemlenmiştir. Aynı oranlara sahip B1 ve K1 numaralı
reçetelerde boraks katkılı B1 numaralı sırın daha parlak
kolemanit katkılı K1 numaralı sırın daha mat olduğu
görülmektedir.

Bu çalışmada geliştirilen reçetelerin sırlı pişirim sonrası
görünümleri Şekil 1 ve Şekil 2’de sunulmuştur. Sırda
boraks katkısı güçlü bir ergitici görevi görmektedir ve
renklendirici oksitlerin renk etkisini arttırmaktadır [7]. Genel
olarak boraks katkılı denemelerde boraks oranı
yükseldikçe akıcılık artmıştır. En iyi akıcılık %10 boraks
katkısıyla B5 numaralı reçetede ve %8 boraks katkısıyla
B2 numaralı reçetede görülmektedir.

Akıcı sırların pişirim sonrası L*a*b* renk analizi sonuçları
Çizelge 2'de gösterilmiştir. CIE L*a*b* sistemine göre,
materyalin parlaklık değeri L*, kırmızı-yeşil a* ve sarımavi b* koordinatları ile belirtilmektedir [11]. Bu çalışmada
en yüksek L* değeri 58,54 ile B2 kodlu boraks katkılı
reçetede elde edilmiştir. B2 reçetesinde a* değeri 11,45 ve
b* değeri 37,13 dür. Aynı reçetenin kolemanitle denendiği
K2 kodlu reçetede L* değeri 45,07, a* değeri 14,94 ve b*
değeri 27,75 olarak ölçülmüştür. Ayrıca yine aynı orandaki
reçetelerin boraks ve kolemanitle denendiği B3 ve K3
kodlu reçetelerde B3 kodlu boraks katkılı reçetede L*
değeri 31,78, K3 kodlu kolemanit katkılı reçetede benzer
oranda 31,45’dir. B3 reçetesinde a* değeri 0,84, b* değeri
4,48’dir ve K3 reçetesinde a* değeri 0,72, b* değeri 4, 52
olarak ölçülmüştür.

Kolemanit sırlarda birinci veya ikinci dereceden kullanılan
güçlü bir ergitici maddedir. Boraks gibi sır içerisinde
oksitlerin renk etkisini arttırmakta ve sırın genleşme
katsayısını azaltmaktadır. Bu nedenle sırda çatlamalara
karşı dayanım sağlar [10]. Kolemanit katkılı denemelerde
kolemanit katkısı yükseldikçe akıcılık oranının arttığı
gözlemlenmiştir. En iyi akıcılık %8 kolemanit katkısıyla K1,
K2 numaralı reçetede ve %10 kolemanit katkısıyla K5
numaralı reçetede görülmektedir. Her iki katkı için % 3
oranına düşmesi akıcılığı olumsuz etkilemiş ve düzensiz
bir akıcılık gözlenmiştir. Boraks katkılı reçetelerde
renklendirici oksitlerin sağladığı renkler daha açıktır,
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Şekil 1: Boraks katkılı akıcı sır denemelerinin pişirim sonrası görselleri.

Şekil 2: Kolemanit katkılı akıcı sır denemelerinin pişirim sonrası görselleri.

Çizelge 2: Boraks ve kolemanit katkılı akıcı sır denemelerinin pişirim sonrası L*a*b* renk analizleri
Reçete

L*

B1

28,06

-0,37

-1,08

B2

58,54

11,45

37,13

B3

31,78

0,84

4,48

B4

51,76

10,49

31,89

B5

52,06

-8,37

14,30

K1

27,50

0,04

-0,02

K2

45,07

14,94

27,75

K3

31,45

0,72

4,52

K4

43,23

8,28

15,24

K5

45,98

-4,14

8,76

a*
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b*
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Şekil 3: B2, B3, K2 ve K3 kodlu sırlarının optik mikroskop görüntüleri.

B3 kodlu boraks içeren sırın optik mikroskop görüntüsü
incelendiğinde; sır içerisinde koyu bir matris ve yer yer
açık renkli bölgelerin yer aldığı görülmektedir. Aynı
reçetede boraks yerine kolemanit eklenmesi ile
geliştirilen K3 kodlu sırın optik mikroskop görüntüsü
incelendiğinde benzer şekilde koyu renkli bölgelerin
ağırlıkta olduğu görülmektedir. B2 ve K2 kodlu sırlarda
demir oksit etkisinin kolemanit içeren sırda daha
belirgin olduğu ve sır içerisinde yer alan oksitlerin tam
olarak ergimeyerek sır yüzeyinde çeşitli görsel etkiler
oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Kolemanit yerine
boraks kullanıldığında aynı reçetede yer alan metal
oksitlerin neredeyse tamamen eridiği görülmektedir
(Şekil 3) .
Şekil 4: Boraks ile geliştirilen akıcı sır yüzeylerinin
XRD sonuçları.

Deneysel
çalışmalar
sonucunda
oluşturulan
reçetelerden yüzey görünüm özelliklilerine göre seçilen
B2, B3, K2 ve K3 kodlu sır yüzeylerinin XRD analizi
sonuçları Şekil 4’ ve Şekil 5’ te gösterilmiştir. Genel
olarak ergitici içeriği yüksek olan B3 ve K3 sırları amorf
bir özellik sergilemiştir. B2 ve K2 sırlarında ise hematit
tespit edilmiştir.

Şekil 5: Kolemanit ile geliştirilen akıcı sır yüzeylerinin
XRD sonuçları.
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MECHANICAL PROPERTIES OF EPOXY/PVB BLENDS BY
SOLUTION CASTING
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Abstract
Polyvinylbutyral (PVB) is a flexible thermoplastic
material that have high hydroxyl functional group
content and exhibits high adhesive property. Also, PVB
is very compatible with epoxy due to the hydroxyl
groups of each polymer. And it has been well known
that epoxy presents low toughness values. For that
reason, epoxy/PVB blends were prepared in range from
0 wt. % to 4 wt. %. by solution casting method and the
mechanical properties were observed in terms of young
modulus, tensile strength, failure strain and izod impact
values. Firstly, PVB was solved in ethanol. PVB
solution was mechanically mixed and followed by
ultrasonic mixing. High mechanical values were
obtained for 0.5 wt. % in terms of izod impact, failure
strain and tensile strength. In light of this information,
the using of PVB in epoxy composite system became
attractive for the increasing of mechanical properties.

finishes, adhesives, textile coatings, toners and printing
inks, thick films, ceramic binders, wire enamels, surface
coatings and wash primers [3]. On the other hand, PVB
can be used to increase interface strength and the
compatibility of the fibers with the matrix such as glass,
carbon and Kevlar. Hence PVB is attractive potential for
using laminated composite application [3,4].
In this study, epoxy/ PVB blends were prepared in low
ratios by solution casting method. The produced
samples were tested in tension. As a result of this test,
young modulus, failure strain and tensile strength were
observed. Also, in order to investigate the toughness
change izod impact resistance of the samples was
measured. The fracture surface of the samples were
morphologically characterized by SEM.

2. Experimental
2.1 Materials

Keywords: Epoxy/PVB
Mechanical properties

Blend,

Solution

Casting,

1. Introduction
Epoxies are versatile from the view point of chemical
structure, as well as physical and mechanical
properties. They have been and will continue to be
among the mainstream plastic materials for applications
like coatings, adhesives, laminates and structural
components. However, when the application is
structural, unfortunately epoxy resins suffer other
engineering polymers; they are either brittle or notch
sensitive or both. As a result, considerable effort has
been focused on toughness improvement of epoxy
resins [1,2]. Now, epoxy toughness enhancement was
achieved by introduction of rubber modifiers, active
diluents or thermoplastic polymers. Unfortunately,
usage of both rubber modifiers and active diluents led
to a decrease in the heat resistance of epoxy matrices.
Moreover, usage of rubber modifiers led to a notable
decrease in the Young’s modulus and tensile strength
and dramatically increase in viscosity. It is well known
that epoxy–thermoplastic blends are mostly used in
high-tech industry, when the heat resistance of the
matrix should be high enough. Consequently,
expensive high strength heat resistant thermoplastics
are used in this case, such as polysulfone, phenoxy
resin polyether sulfone, poly(arylene ether ketone) and
polyetherimide (PEI). Hence in order to use with epoxy
as thermoplastic, PVB has been seemed to become
prominent as a suitable material among thermoplastics
in terms of properties and cost. PVB is the most
common glass lamination inter-layer due to its strong
adhesion,
high impact resistance, high flexibility,
excellent optical clarity, UV- and heat stability and
moisture insensitivity. Its commercial name Butvar,
PVB are also used in applications such as wood

Epoxy resin Epikote 828 based on diglycidyl ether of
bisphenol-A based (reactive resin) and its curing agent
Epikure F-205 hardener was purchased from Hexion.
BDMA (Benzyl dimethyl amine) accelerator were
purchased from Aldrich. Polyvinylbutiral (Butvar B-90)
was used as flexible thermoplastic, which was
purchased from Eastman. Ethanol was used as solvent
for PVB. Teflon was used as mold. Ultrasonic batch
and homogenizator were used for stirring.
2.2 Preparation of Epoxy/PVB Semi Interpenetrating
Polymer Network Composites
PVB granules were solved by ethanol solvent. The solid
ratio was adjusted to 0.2 wt. in ethanol. Firstly, PVB
granules in ethanol were mechanically and then
ultrasonically mixed. After these stirring process
homogeny solution was obtained. This solution was
mixed with epoxy resin mechanically and followed by
ultrasonically. This solution weight ratio was varied from
0% wt. to 4 % wt. according to solid ratio (PVB
granules) into ethanol. After that process, curing agent
F-205 was mixed mechanically with the PVB solution in
stoichiometric ratio. Finally the Epoxy/PVB solutions in
different ratios was casted into Teflon molds and cured
in room temperature.
2.3 Measurements
Three samples were prepared for each sample. An
average of these three values was used for the results.
The samples were characterized mechanically by
standard tensile test in order to determine in terms of
tensile strength, failure strain and young modulus
according to ASTM D638. Tensile test was carried out
by using a crosshead speed of 5 mm/min. Izod impact
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resistance was measured using unnotched samples
according to ASTM D 4812-99 ( ASTM D 256 ) using
Zwick B5113.30 with hammer of 5.4J at a striking rate
of 3.96 m/s. Also, the fracture surfaces of the samples
were characterized morphologically with scanning
electron microscope (SEM).

3. Results and Discussion
Polyvinyl butyral (PVB) is considered to be an acetal
and is formed from the reaction of an aldehyde and
alcohol. The structure of PVB is shown in Figure 1, but
it is generally not made in exactly this form. It is made
in a way such that the polymer is a mixture of PVB,
polyvinyl alcohol (PVOH), and polyvinyl acetate
segments as shown in the figure. The relative amounts
of these segments are controlled but they are generally
randomly distributed through the molecular chain. The
properties of the polymers can be optimized by
controlling the ratios of the three segments.

resistance were substantially increased. The highest
values has been obtained for EPVB0.5. These values
are given in Table 1. and can easily observed
compared with the graphs in Figure 2. When we
compared to epoxy, failure strain and tensile strength
increased by 145 % and 25%, respectively. These
results affected the impact resistance and the izod
impact resistance consequently increased by 47 %. On
the other hand the young modulus normally decreased
by 40 %. The increase of both tensile strength and izod
impact resistance are evaluated as very positive result
for the using of PVB in epoxy system now and in the
future. This result could be derived from the compatible
phase with matrix and the phase separation at optimum
level that prevent the occurring of the micro crack
growth. Also, in order to obtain high tensile strength,
the crosslinking level should not been decreased by the
incorporation of any second phase. Because the
second thermoplastic phase at the high amount in
matrix caused the steric hindrance that means
preventing from the mobility of molecules.
Table 1. The mechanical properties of the samples
Young

Failure

Tensile

Izod

Modulus

Strain

Strength

Impact

(MPa)

(%)

(Mpa)

(kj/m2)

EPOXY

2962

1.1

28.5

9.05

EPVB0.5

1786

2.7

36.1

13.30

EPVB1

1127

2.6

21.7

7.48

EPVB1.5

1280

3.3

24

7.00

EPVB2

774

5

15

3.30

EPVB2.5

502

8.6

11

7.93

EPVB3

286

11.3

7.2

6.33

EPVB3.5

271

8.2

4.8

5.82

EPVB4

266

10.1

6

6.38

Samples
Figure 1. The structure of PVB
In literature, there has not been enough study which
was studied about epoxy/PVB blends. Generally,
adhesion properties of these studies were studied and
high amount of PVB was incorporated to epoxy
systems. The tensile test results and impact properties
of epoxy/PVB systems are not exhibited sufficiently in
the current publications.

Figure 2. The graphs of the mechanical properties
This study prepared PVB solution in ethanol in the ratio
of 20 wt. % solid. PVB in ethanol was stirred
mechanically and followed by ultrasonic mixing for 2
hours. After the stirring process. Transparent and
homogen solution was obtained. These prepared
solutions was mixed with epoxy resin with mechanical
and ultrasonic method in order to dispersed PVB chains
homogeneously. After the preparing of the homogen
resin/PVB solution, curing hardener was added into
resin/PVB solution stochiometrically. PVB phase up to
0.5 wt.% in matrix increased both tensile strength and
failure strain significantly. Hence, izod impact

Accordingly, with the incorporation of thermoplastic
second phase at the high amount could cause both
the decrease of crosslinking level due to the steric
hindrance and the growth of the micro cracks due to the
phase separation at high level. The phase separation
increased in the higher amount of PVB and caused
agglomeration. High level agglomeration affect the
properties negatively. It could caused to grow the micro
cracks easily and the decrease of the crosslinking level
as mentioned above.
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Figure 3. SEM Morphologies
SEM morphologies in Figure 3. confirmed the
discussion above. The fracture surfaces were observed
for epoxy, EPVB0.5 and EPVB4. PVB are soluble in
epoxy systems and phase separation has been taken
place during curing. Epoxy/PVB systems have matrixinclusion morphology up to 4 wt %. The most
homogeneous dispersivity of PVB-rich phase (1 um – 2
um size) was observed for EPVB0.5 in the epoxy-rich
phase.
Morphologies
without
a
continuous
thermoplastic-rich phase or agglomeration were
presented to be the most effective for high impact
resistance and tensile strength [3].

dispersivity of PVB-rich phase (1 um – 2 um size) was
observed for EPVB0.5 in the epoxy-rich phase. Hence
the most strong interfacial adhesion was occurred with
epoxy for EPVB0.5. If morphologies without a
continuous thermoplastic-rich phase or agglomeration
can be obtained at the higher ratios than EPVB0.5, the
higher properties will be able to be reached.
These results may drive forward epoxy/PVB blends in
order to use in laminated composite applications in
terms of the compatibility and interface strength
between matrix and fibers.

4. Conclusion

5. References

The effect on mechanical properties of PVB
incorporated epoxy was evaluated. PVB granules were
solved in ethanol by using mechanical and followed by
ultrasonic
stirring
method.
Transparent
and
homogeneous PVB solution that varied from 0.5 % wt
to 4 % wt was mixed with epoxy resin by using same
methods. EPVB0.5 exhibited the most attractive values
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strain. Mechanical tests of the EPVBs presented an
increase in tensile strength (25%), failure strain (145%)
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sahiptir, çünkü diğer yüzeylerden daha az emme ve
saçılma özellikleri nedeniyle görünür dalga boyu
aralığında daha az ışık kaybı ve daha fazla geçirgenlik
göstermektedir. Bu nedenle, cep telefonu, akıllı telefon,
araç navigasyonu, farları, uçak camları gibi çeşitli ekran
ve optik ürünlere uygulanmıştır. Bununla birlikte,
yukarıda belirtilen avantajlara rağmen, yüzey sertliği,
darbe dayanımı, aşınma direnci ve uzun vadeli
saydamlık açısından gerçek uygulama için üstesinden
gelinmesi gereken sınırlamaları vardır. [3,4].

Özet
Organik-inorganik hibrit üretan akrilat reçinesi,
etoksisilan grupları (Si-OEt) içeren hibrit üretan akrilat
oligomeri, organik üretan akrilik oligomeri ve metal
katalizörü (DBTL) kullanılarak hazırlanmıştır. Üretan
akrilik oligomerinin yanı sıra yüksek derecede çapraz
bağlanma ile daha yoğun organik ağ yapısı elde etmek
için fonksiyonel reaktif akrilikler (TMPTA, HDDA)
kullanılmıştır. UV ile kürlenebilen, sert ve şeffaf hibrit
kaplaması PMMA (polimetilmetakrilat) yüzeylerine
uygulanarak kalem sertlik, parlaklık (60o), çapraz-kesme,
MEK ile ovma, Taber aşınma, çekme, temas açısı testi
gibi farklı fiziksel testler ve FT-IR, DSC karakterizasyon
testleri yapılmıştır.

Organik-inorganik hibrit materyaller. ORMOSIL (organik
olarak değiştirilmiş silikat), ORMOCER (organik olarak
değiştirilmiş seramik), CERAMER (seramik polimer) ve
POLYCERAM (polimer seramik) olarak adlandırılmıştır.
[7]

Anahtar kelimeler: UV ile kürlenebilen sert kaplama,
UV teknolojisi, Hibrit kaplama, Fotokimyasal reaksiyon,
Karakterizasyon

Sert kaplama işlemi; Kaplama tabakasının işlevselliği
için silikon bileşikleri kullanarak termal kürleme işlemi ve
işlem kolaylığı için akrilik bileşikleri kullanarak UV ile
kürleme işlemi olarak iki kategoriye ayrılabilir. Son
zamanlarda UV-kür işlemi ile organik-inorganik hibrit
kaplama yoğun olarak araştırılmaktadır. [5,6] Termal
kürleme ile karşılaştırıldığında, UV-kürlenme teknolojisi
çevre dostu (daha az VOC emisyonu), düşük enerji
tüketimi ve düşük sıcaklıkta çalışma ile hızlı sertleşme
sağlar. Ayrıca, başlatıcı seçimi ve sertleştirme
koşullarının optimizasyonu, istenen yapı ve özelliklerin
eldesi açısından çok önemlidir.

Abstract
Organic-inorganic hybrid urethane acrylate resin was
prepared using hybrid urethane acrylate oligomer
containing ethoxysilane groups (Si-OEt), organic
urethane acrylic oligomer and metal catalyst (DBTL). In
addition to the urethane acrylic oligomer, functional
reactive acrylics (TMPTA, HDDA) were used to obtain a
dense organic network structure with high crosslinking.
The UV-curable, hard and transparent hybrid coating
was
applied
to
the
surface
of
PMMA
(polymethylmethacrylate) and subjected to different
physical tests such as pencil hardness, gloss (60o),
cross-cut, mek scouring, taber abrasion, tensile and
contact angle test and FT-IR, DSC characterization
tests

2.Deneysel
2.1.Malzemeler

Keywords: UV curable hard coating, UV technology,
Hybrid coating, Fotochemical reaction,Characterization

Alifatik poliizosiyanat HDI trimer (Desmodur® N3300)
covestro
firmasından
temin
edilmiştir.
3Aminopropiltrietoksisilan
(APTES),
2-Hidroksietil
metaakrilat (HEMA), 1,6 hekzandiol diakrilat (HDDA),
trifonksiyonel trimetilolpropan triakrilat (TMPTA),1hidroksi siklo hekzil fenil keton (Irgacure® 184) SigmaAldrich’den tedarik edilmiştir.

1.Giriş

2.2.Method
2.2.1.Organik poliüretan akrilik oligomeri sentez ve
karakterizasyonu

Plastik yüzey uygulamaları düz panel ekran ve plastik
optik endüstrilerinde büyük ilgi görmektedir.[1] Poli (metil
metakrilat) (PMMA), polietilen tereftalat (PET),
polikarbonat (PC) ve polietersülfon (PES) şeffaf filmler
halinde imal edilebilirken, kırılgan ve ağır olmaları
sebebiyle yüzeylerin yerine kullanılabilmektedirler.[2]
PMMA, diğer plastik malzemelere göre avantajlara

UV ile kürlenebilen organik kısmı oluşturan üretan akrilik
oligomeri, akrilik monomer (HEMA) ve tri fonksiyonel
izosiyanatın equvalent değerlerinin belirli oranlarda
ilavesiyle cam bir balon, termometre ve geri soğutucu
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kullanılarak azot atmosferi altında ve katalizör ilavesiyle
60oC’de sentezlenmiştir. Akrilat piklerini gösteren
C=C=CH bağları sırasıyla (1636 cm-1) ve (810 cm-1) FTIR spektroskopisinde takip edilmiştir. Reaksiyon FT-IR
spektroskopisinde -NCO pikinin (2200-2400 cm-1)
kaybolmasına kadar devam ettirilmiştir.

Cama oranla geçirgenliği %92 olan PMMA yüzeyinin
60ode ölçülen parlaklığı 130 iken UV işlemi sonrası
yüzde inorganik yapı içeren reçine miktarının artmasıyla
giderek artmış belli bir yüzdeden sonra ise azalma
göstermiştir. 60o de yapılan parlaklık test sonuçlarına
göre 80 GU’ nun üstü parlak olarak kabul edildiği için
elde edilen sonuçlar var olan PMMA yüzeyinin
parlaklığının kaplama reçinesi ile arttırıldığı yönündedir.
Parlaklık derecesinin değişim Şekil 1’de verilmiştir.

2.2.2.İnorganik poliüretan akrilik oligomerinin sentez
ve karakterizasyonu
UV ile kürlenebilen inorganik kısmı oluşturan üretan
akrilik oligomeri, akrilik monomer (HEMA) ve tri
fonksiyonel izosiyanatın equvalent değerlerinin belirli
oranlarda ilavesiyle cam bir balon, termometre ve geri
soğutucu kullanılarak azot atmosferi altında ve katalizör
ilavesiyle 60oC’de reaksiyona sokulmuştur. FT-IR
aracılığıyla yüzde -NCO değerinin gözlemlenmesinin
ardından 3-Aminopropiltrietoksisilan (APTES) reaksiyon
balonunun içine damla damla 40 dakika süresince ilave
edilmiştir. -NH piki (3300-3400 cm-1 ) , -NCO piki (22002400 cm-1),Si-O-CH3 piki (815 cm-1,771-795 cm-1) ve
akrilat piklerini gösteren C=C,=CH bağları sırasıyla
(1636 cm-1) ve (810 cm-1) FT-IR spektroskopisinde takip
edilmiştir. Reaksiyon -NCO piklerinin kaybolması ile
sonlandırılmıştır.

Parlaklık Derecesi
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Şekil 1. Parlaklık derecesi değişim grafiği
4.3.Çapraz-kesme Testi

2.2.3.Hibrid sert kaplama reçinesinin hazırlanması

Gardner çapraz-kesme aletiyle yapılan çapraz-kesme
testinde yüzeye yapışma seviyeleri 0B-1B-2B-3B-4B-5B
olarak sıralanmaktadır. En iyi ve olması beklenen bant
ile yapılan yapışma testi sonucunda yüzeyden
kaplamanın hiç ayrılmadığını temsil eden 5B seviyesidir.
Hibrit kaplamalı PMMA yüzeylerine yapılan çaprazkesme testi sonucunda 5B seviyesi başarıyla elde
edilmiştir. Silan ilavesi olmadan sadece organik kısım ile
kaplı olan PMMA yüzeyinde ise hafif kalkmalar
gözlemlenmiştir.

UV ile kürlenebilen sert kaplama reçinesi için, organik
kısmı oluşturan poliüretan akrilik oligomerinin içine
sentezlenmiş olan inorganik poliüretan akrilik reçine
ağırlıkça %5, %10, %15, %20 ve %25 oranlarında ilave
edilmiştir. Oluşturulan karışımın içerisine çapraz bağ
yoğunluğunu artıracak olan HDDA ve TMPTA ağırlıkça
%10 oranında, fotobaşlatıcı Irgacure 184 ise ağırlıkça
%1 oranında ilave edilerek UV ile kürlenebilir hibrit
kaplama reçinesi hazırlanmıştır. Kaplama reçinesi
PMMA yüzeyine aplikatör yardımıyla uygulanmış ve UV
cihazından geçirilmiştir. %5-%25 aralığında beş farklı
numune için gerekli denemeler yapılmıştır.

4.4.MEK ile Ovma Testi
MEK ile ovma testi yapılarak kaplamaların solvent
direnci tespit edilmiştir. Sadece organik kısım ile kaplı
olan PMMA yüzeyinin dayanımı 400 çıkarken, hibrit
kaplamalı yüzeylerin dayanımı 500 çıkmıştır.

3.Karakterizasyonlar
Bu çalışmada sentezlenmiş olan organik kısmı oluşturan
reçine ve hibrit reçineler PMMA yüzeylerine ve teflon
kalıplara uygulanmıştır. Elde edilen serbest filmler ve
kaplı yüzeyler kalem sertlik, parlaklık (60o), çaprazkesme, MEK ile ovma, Taber aşınma, çekme, temas
açısı testi gibi farklı fiziksel testlere ve ayrıca FT-IR, DSC
karakterizasyon testlerine tabi tutulmuştur.

4.5.Taber Aşınma Testi
Taber aşınma testi CS-10 aşındırıcı ile 72 rpm de 250
gram yük altında 250 ve 500 turda hibrit kaplı PMMA
yüzeylerine uygulanmıştır. Yüzeylerdeki kütle kaybının
ölçülmesi ile aşınma dayanımı gözlemlenmiştir. Kayıp
olan kütle miktarı hibrit kaplamanın Si oranı arttıkça
azalmış fakat belirli bir yüzdeden sonra artış
göstermiştir. Sonuçlar şekil 2 ve şekil 3 ‘de verilmiştir.

4.Sonuçlar
4.1.Kalem Sertliği Testi

4.6.Çekme Testi

ASTM D3363 standartlarına uygun olarak PMMA
yüzeylerinde kalem sertliği testi yapılmıştır. Kalem
sertliği sırasıyla yumuşak uçdan sert uca 4B-3B-2B-1BHB-1H-2H-2H-4H-5H-6H’dır. Yapılan test sonuçlarına
göre kaplamasız haldeki PMMA yüzeyinin 2H olan kalem
sertliği farklı yüzdelerde eklenen inorganikçe yapı içeren
reçine miktarı ile 6H ve 5H ‘a kadar iyileştirilmiştir.

Serbest filmlere uygulanan çekme testi sonuçlarına göre;
hibrit reçinelerin çekme değerleri saf organik reçinelerin
çekme değerlerinden genel olarak daha yüksektir.
İnorganik yapı içeren reçine ilavesi ile önce çekme
mukavemetinde düşme meydana gelmiş sonra saf
reçineye kıyasla mukavemet değeri %10 oranına kadar
artmıştır. Ardından inorganik yapı oranının daha da
artmasıyla çekme mukavemeti değeri yeniden düşmeye

4.2.Parlaklık (Gloss 60o) Testi
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olmadığı görülmüştür. Ayrıca 3200-3500 cm-1 arasında
bulunan -OH grubuna ait titreşimlerin reaksiyon
başlangıcında belirgin olduğu, 3300-3400 cm-1 arasında
bulunan -NH bandının ise reaksiyonun sonlanması ile
daha belirgin olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen
infrared spektroskopisine göre -NCO fonksiyonel
grubunun -OH fonksiyonel yapısıyla tam anlamıyla
reaksiyona girdiği elde edilmiştir. Si-O-CH3 piki (815 cm1
,771-795 cm-1) ve akrilat piklerini gösteren C=C, =CH
bağları sırasıyla (1636cm-1, 810cm-1) gözlemlenmiştir. [8]
Elde edilen FT-IR spektrumları Şekil 5’de verilmiştir.

Kütle Kaybı (gram)

başlamıştır. Yani, %10’luk numunede optimum çekme
mukavemeti değeri gözlemlenmiştir. Çekme testi
sonucunda elde edilen çekme mukavemeti değerleri
Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 2. 250 turda Taber aşınma değerleri
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Şekil 3. 500 turda Taber aşınma değerleri
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Şekil 5. FT-IR spektrumları
4.9.Diferansiyal Taramalı Kalorimetre (DSC) Analizi
0%

10%

20%

DSC termal karakterizasyonu -20oC ile +160oC dereceler
arasında 10oC/dak da azot atmosferi altında yapılarak
organik ve hibrit serbest filmlerin camsı geçiş sıcaklıkları
(Tg) analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yüzde
inorganikçe zengin reçine miktarının artması ile camsı
geçiş sıcaklık değerlerinde önce artış sonrasında azalış
meydana gelmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de ve
termogramlar da Şekil 6’da verilmiştir.

30%

% İnorganik yapı içeren reçine miktarı

Şekil 4. Çekme mukavemeti değişim grafiği
4.7.Temas Açısı Ölçüm Testi

Çizelge 2. Camsı geçiş sıcaklık değerleri

Elde edilen sonuçlara göre saf PMMA yüzeyinin hidrofil
özelliği yüzde inorganikçe zengin reçine miktarının
artmasıyla artış göstermiştir. Temas açılarının değerleri
Çizelge 1 ‘de verilmiştir.

%
İnorganikçe
zengin
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Tg (oC)

64.28

65.96

66.80

66.71

63.38

64.86

4.8.FT-IR Spektroskopisi
Spektroskopide poliüretan hibrit reçinesinin organik
kısım sentezi sonrası 2000-2400 cm-1 arasında bulunan NCO grubuna ait titreşimlerin reaksiyon esnasında
gözlemlenebilir haldeyken reaksiyonun sonlanması ile
2000-2400 cm-1 arasında absorbans bantlarının
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Şekil 6. DSC termogram görüntüsü

5.Tartışmalar
Bu çalışmada UV ile kürlenebilir inorganik-organik hibrit
kaplama reçinesi başarılı bir şekilde sentezlenmiştir,
Hibrit kaplamayı sentezlerken; organik kısmın yapıda
darbe direnci ve yapışma özelliklerini, inorganik kısmın
ise yapışmanın yanında yüksek sertlik ve aşınma direnci
özelliklerini
sağlaması
amaçlanmıştır.
Ayrıca,
inorganikçe zengin kısmın hazırlanmasında, iki ucu
akrilat fonksiyonel diğer ucu alkoksisilan ile sonlanmış
yapı sentezlenmiştir. Burada akrilat fonksiyonel kısım UV
ile sertleşerek akrilat fonksiyonel olan organik kısmın
akrilat uçlarıyla reaksiyona girmiş, alkoksisilan kısım ise
kendi arasında kondanse olarak inorganik bir ağ yapısı
oluşturmuştur. Kaplamanın sertliği bu kondanse
inorganik yapı sayesinde geliştirilmiştir. Ayrıca, üretan
akrilik oligomerinin (organik kaplama kısmı) yanı sıra
yüksek derecede çapraz bağlanma ile daha yoğun
organik ağ yapısı elde etmek için fonksiyonel reaktif
akrilikler (TMPTA, HDDA) kullanılmıştır. Kaplama
reçinesinin hazırlanmasının ardından organik kısım ile
hibrit kaplama reçinesi bir aplikatör yardımıyla PMMA
yüzeylerine ve teflon kalıba ayrı ayrı uygulanmıştır.
Yüzeylerin UV konveyörden geçirilmesi ile kalem sertlik,
parlaklık, çapraz kesme, MEK ile ovma, taber aşınma,
çekme, temas açısı testi gibi farklı fiziksel ve DSC
karakterizasyon testi yapılmıştır. FT-IR spektroskopisi
ise kaplama reçinelerinin sentezi sırasında reaksiyon
takibi için kullanılmıştır. Yapılan çeşitli testler sonucunda
kaplamasız PMMA yüzeyinin sergilediği zayıf özellikleri
organik ve hibrit kaplamaların uygulanması ile
iyileştirilmiştir. Organik kaplama ile hibrit kaplama
reçineleri kıyaslandığında ise; hibrit kaplamanın bazı
özelliklerinin daha üstün olduğu gözlemlenmiştir. Hibrit
kaplamaların kendi arasında sergilediği yüzey özellikleri
(adezyon, çizilme, aşınma, solvent direnci) ve morfolojik
sonuçlara göre ise kaplama içerisinde bulunan yüzdece
inorganikçe zengin kısım oranı önemli olduğu
görülmüştür. Yapılan testlerde inorganikçe zengin kısım
yüzdesinin arttıkça istenilen özelliklerden uzaklaşıldığı
bu nedenle optimum bir inorganikçe zengin kısım
yüzdesinin olması gerektiği sonucu elde edilmiş ve bu
optimum değerin burada yapılan çalışmalar sonucunda
%10 olduğu gözlemlenmiştir.
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Abstract
highlighted. To circumvent this issue, studies such as
water-soluble nanoparticle to find out different remedies
In this study, we aimed to determine the toxic effect of are ongoing [7]
curcumin on A549 lung cancer cells and to show how
this effect is reflected in morphology. Firstly, the toxic Of most rampant cancers, lung cancer is the forefront,
doses of curcumin against A549 lung cancer cells were with its high mortality rate in the world. A549 cells are a
determined via MTT and neutral red cytotoxicity tests commonly utilized model cell line for lung cancer
by using the doses of 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 and studies as well as for toxicity studies regarding lung
400 µM. The morphological examination was performed metabolism and carcinogenesis [8]. In this respect,
using inverted microscope and light microscope with herein, we plan to investigate anti-proliferative and
hematoxylin-eosin eosin.As a result, the IC50 dose of cancer cell morphology deforming properties of
curcumin against A549 cells was 33 µM according to curcumin on A549 cells by 2 cytotoxicity test and
MTT cytotoxicity test and 52 µM according to the microscopic examination.
neutral red cytotoxicity test. When these doses were
administered, the rounded and shrunken cells were
visible in the inverted microscope, while apoptotic
hallmarks such as nucleus condensation, renal nucleus
structure and cellular shrinkage were detected in
hematoxylin-eosin staining. In conclusion, the low IC50
values of curcumin for 24 hours indicate that curcumin
is effective against A549 cells. It has the potential to be
used either alone or in combination with other agents in
cancer studies in case its low toxic effect on normal
was assured.
Figure 1: Chemical structure of curcumin
Keywords: Curcumin, A549 lung cancer cell line, 2. Materials and Methods
morphology, microscopy, IC50, cytotoxicity, MTT,
2.1 MTT assay
neutral red.
1.

Introduction

Curcumin, extracted from Turmeric rhizomes (Curcuma
longa), or diferuloylmethane with its chemical name is a
yellow polyphenol having broad range of beneficial
activities, including, anti-inflammatory, anti-oxidant and
anti-carcinogenic activities [1, 2]. Anti-carcinogenic
effects of curcumin were demonstrated several cancer
cells and tissues [3-6].
As a result of studies of curcumin’s effect on cancer
cells, relatively lower half inhibitory concentrations
(IC50) have been obtained, suggesting potency of
curcumin to be used in cancer treatment alone or with
other less toxic agents. In literature as a drawback of
curcumin, its less solubility in aqueous media is

MTT, used for determining cell proliferation, measures
the mitochondrial enzyme activity of live cells and is
based on the conversion of tetrazolium dye (purple
formazan) to determine cell viability [9]. A549 human
lung cancer cells were seeded on to 96-well plates at a
3
density of 5x10 cells per well. After the incubation
period of 24 hours, the cells were treated with
decreasing concentrations of curcumin from 400 µM to
0 (6.3, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400 µM) for 24 hours.
Subsequently, MTT solution diluted in pre-prepared
medium was added to each well and incubated at least
2 hours. After that, 100 µl of DMSO was added to each
well to dissolve the formazan crystals. The cell viability
was quantified by ELISA reader at 570 nm. The results
were calculated relative to the viability of control
(vehicle-treated) cells, of which the viability percentage
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was accepted as 100% and which were treated with 3. Results
only 0.1 %. DMSO.
3.1 MTT results
2.2 Neutral red test

Neutral red uptake assay is one of the common on and
relatively sensitive cytotoxicity tests and relied on the
ability of the viable cells to incorporate the neutral red
into their lysosomes In the assay, as the cells start to
be non-viable, then they are able to incorporate no
more neutral red. Thus, the more neutral red uptake
indicates higher cell survival [10, 11]. The cytotoxicity of
curcumin on A549 cells was further checked by neutral
red uptake assay. A549 human lung cancer cells were
3
seeded on to 96-well plates at a density of 5x10 cells
per well. After the incubation period of 24 hours, the
cells were treated with decreasing concentrations of
curcumin from 400 µM to 0 (6.3, 12.5, 25, 50, 100, 200,
400 µM) for 24 hours. Subsequently, 1% neutral red
solution diluted in pre-prepared medium was added to
each well and incubated at least 3 hours. After that, 100
μl of DESORB (50% ethanol + 1% glacial acetic acid)
solution was added to each well to dissolve the neutral
red crystals. The cell viability was quantified by ELISA
reader at 540 nm. The results were calculated relative
to the viability of control (vehicle-treated) cells, of which
the viability percentage was accepted as 100% and
which were treated with only 0.1 %. DMSO.

2.3 Inverted microscopy

As depicted in Figure 2 and Table 1, the cell viability of
A549 cells decreased to 89.3% at the lowest applied
dose, 6.3 µM of curcumin (p>0.05 vs control). At the
doses of 12.5 and 25.0 µM, the viability was 62.0 and
51.2%, respectively (p<0.01 and p<0.001 vs control,
respectively). At the doses of 50.0 and 100.0, the
viability was below 40% (p<0.001 vs control for all).
Finally, at the highest applied two doses, almost no cell
viability was detected (p<0.001 vs control for all).

Figure 2. Cell viability percentages vs ascending
curcumin doses according to MTT assay.

The curcumin-induced morphological changes were
observed under an inverted microscope. Concisely,
A549 cells were grown in 6-well plates till they adhered
to the flask. Then, the cell medium was disposed and
washed by PBS. Later, the cells were treated with
curcumin for 24 hours. The next day, the cells were
observed under the microscope, and the respective
images were taken.

*, **, *** and **** designate a respective significant
difference of p>0.05, p>0.01, p>0.001 and p<0.0001
when compared to untreated cells.

Table 1. Numerical values of MTT and neutral red test
results as a percentage.

2.4 Hematoxylin-eosin staining

Curcumin
doses (µM)

The curcumin-induced morphological changes were
scrutinized by hematoxylin-eosin stain, which is a
rampant method preferred for detailed analysis of
cytoplasmic, nuclear, and extracellular structures [12].
Concisely, A549 cells were grown in 6-well plates till
they adhered to the flask. Then, the cell medium was
disposed of the flask and washed by PBS. Later, the
cells were treated with curcumin for 24 hours. The next
day, the cells were fixed with ice-cold methanol for 10
min and washed with PBS to get rid of remaining
methanol. Once stained with hematoxylin for 10
minutes, the cells were washed in 1% ammonia water
to render them bluish color. Thereafter, the cells were
stained with eosin stain for 10 minutes. Ultimately, the
cells were washed with distilled water, dried and
mounted with the water-based mounting solution.
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MTT
Cell
(%)

NR
viability

Cell
(%)

viability

(mean±SD)

(mean±SD)

Untreated
(control)

102.9 ± 25.0

100.0 ± 9.9

6.3

89.3± 18.8

97.3 ± 13.7

12.5

62.0± 7.6

64.9 ± 5.6

25.0

51.2± 7.2

59.0 ± 10.9

50.0

25.7 ± 6.6

51.9 ± 13.4

100.0

38.8± 2.9

29.8 ± 12.7

200.0

2.1 ± 0.3

0.7 ± 4.1

400.0

6.2 ± 2.2

0.0 ± 0.3
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3.2 Neutral red results

3.4 Hematoxylin-eosin results

As depicted in Figure 3 and Table 1, the cell viability of
A549 cells was very similar to that of control (p>0.05 vs
control). At the doses of 12.5 and 25.0 µM, the viability
was 64.9 and 59.0%, respectively (p<0.001 vs control
for both). At the doses of 50.0 and 100.0, the viabilities
were 51.9 and 29.8% (p<0.001 vs control for both).
Finally, at the highest applied two doses, almost no cell
viability was detected (p<0.001 vs control for
both).

In hematoxylin-eosin stain, the untreated lung cancer
cells showed their normal morphology. However,
curcumin-treated cells exhibited several abnormalities.
The cells were shrunk and smaller. Besides, the typical
deformation was the condensed nuclei (Figure 5).

Figure 5. Hematoxylin-eosin staining of A549 cells. A
indicates control cells. B, C and D indicate curcumintreated A549 cells. Note of the abnormal and shrunk
cells with condensed nuclei. Bars indicate 50 µm.

Figure 3. Cell viability percentages vs ascending
curcumin doses according to neutral red assays.

4. Discussion

**** designates a significant difference of p<0.0001 A number of experiments were performed to reveal the
anti-cancerogenic impact of curcumin in different cells
when compared to untreated cells.
or
tissues
[3-6],
including
breast
cancer,
nasopharyngeal carcinoma, lung cancer, colorectal
cancer, etc. The goal of this research was to find out
the anti-proliferative and morphological effect of
3.3 Inverted microscope results
curcumin on human lung cancer cells with the help of
MTT and
cytotoxicity
assays,
whereby
the
antiproliferative concentration of curcumin was
In inverted microscope, the untreated lung cancer cells determined, and hematoxylin-eosin staining, whereby
showed their normal morphology and were confluent all the morphological changes were examined. Among the
over the plate. On the other hand, curcumin-treated doses that we used here, we revealed that curcumin
cells were smaller and covered less volume when starts to inhibit cell proliferation effectively nearly at
compared to untreated cells. In addition, the number of 12.5 µM concentration in both cytotoxicity assays. Scott
cells was reduced (Figure 4).
and Loo (2004) used 10 and 20 µM curcumin and
reported it to induce concentration-dependent DNA
damage and lead to apoptotic characteristics in HCT116 colonocytes [13]. In a recent study of Wang et al
(2019), effect of curcumin on two non-small-cell lung
cancer cells, A549 and SPC-A1 were studied.
Curcumin doses ranging between 0-100 µM was used.
In their MTT data, IC50 of curcumin against these cell
lines is estimated to be between 40-50 µM [14]. Eskiler
et al. (2019), in her recent article, studied breast cancer
cell lines of MCF-7 and MDA-MB-231 and reported
IC50 of curcumin for 48 hours as 25.6 and 8.05 µM,
Figure 4. Inverted microscopy of A549 cells. A
respectively [15].
indicates control cells. B indicates curcumin-treated
A549 cells. Note of the curcumin-treated cells, which To recap, our data substantiated the previous results in
are smaller and cover less volume on the plate
terms of the anti-proliferative effect of curcumin.
Considering that the curcumin gives lower IC50 values
even in the short-term studies, it can be focused to be
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used against the different cancers by itself or by reactive oxygen species accumulation in non-small-cell
combining with other less toxic substances.
lung cancer cells. 15(11):1243-53, 2019.
[15] Guney Eskiler G, Deveci Ozkan A, Kaleli S, Bilir C.
Inhibition of TLR4/TRIF/IRF3 Signaling Pathway by
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Abstract

In this study, we aimed to reveal the toxic effect of
silymarin on A549 lung cancer cells and to show
morphologically this effect. the toxic doses of silymarin
applied with doses of 0-2000 µM for 24 hours were
determined by both MTT and neutral red cytotoxicity
tests against A549 lung cancer cells. The
morphological examination was performed using
inverted microscope and light microscope with
hematoxylin-eosin staining. As a result, The IC50 dose
was found as 411 µM against silymarin A549 cells
according to the MTT cytotoxicity test and 449 µM
according to neutral red cytotoxicity test. In the
examination of the inverted microscope, the structures
of A549 cells, which normally appear as fibroblastic and
communicating with each other under the microscope,
were altered. After the administration of the silymarin,
the cells were separated, shrunken and rounded. In
addition, apoptotic hallmarks such as membrane
blebbing and nuclear condensations were observed in
hematoxylin-eosin staining. When these doses were
administered, the rounded and shrunken cells were
visible in the inverted microscope, while apoptotic
hallmarks such as nucleus condensation, renal nucleus
structure and cellular shrinkage were detected in
hematoxylin-eosin staining. In conclusion, the IC50
values of silymarin for 24 hours were not sufficiently
low. In case it does not cause toxic effects at high
doses, it might be applied in combination with more
effective agents in cancer treatment.

anti-inflammatory [2],antiviral [3], hepatoprotective [4],
anti-oxidant [5], anticancer [6], etc. The major and
bioactive component of silymarin is silybin [7] (See
Figure 1). Upon the discovery of its versatility and
beneficial effect on many pathologic situations and
disease, the researcher started to center on silymarin.
Silymarin was reported to interfere with the expressions
of cell cycle regulators and apoptosis-related proteins,
thereby regulating the balance between cell survival
and apoptosis. Furthermore, it also displays antiinflammatory and anti-metastatic properties [8].
Lung cancer has at the top in terms of mortality among
all cancers. A549 non-small cell lung cancer cells are
the commonly utilized cell line model for lung cancer
studies as well as for toxicity studies pertinent to lung
metabolism and carcinogenesis [9]. In this context, in
the present study, our objective is to explore antiproliferative and anti-cancerogenic impacts of silymarin
on A549 non-small cell lung cancer cells via cytotoxicity
test and cytology staining.

Keywords: Silymarin, A549 lung cancer cell line,
morphology, microscopy, cytotoxicity, MTT, neutral red. Figure 1: Chemical structure of silybin, the most
common component of silymarin.
1. Introduction
Silymarin is the extract gained from Silybum marianum
(milk thistle), has been utilized for therapeutic
purposes since ancient periods. To date, numerous
beneficial effects of silymarin have been detected
although it was earlier, solely known as a
hepatoprotectant agent. Silymarin has a myriad of
biological activities, including immunomodulator [1],

2. Materials and Methods
2.1 MTT assay
MTT, used for determining cell proliferation, measures
the mitochondrial enzyme activity of live cells and is
based on the conversion of tetrazolium dye (purple
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formazan) to determine cell viability [10]. A549 human
lung cancer cells were seeded on to 96-well plates at a
3
density of 5x10 cells per well. After the incubation
period of 24 hours, the cells were treated with
decreasing concentrations silymarin µg/mL for 24
hours. Subsequently, MTT solution diluted in the preprepared medium was added to each well and
incubated at least 2 hours. After that, 100 µl of DMSO
was added to each well to dissolve the formazan
crystals. The cell viability was quantified by ELISA
reader at 570 nm. The results were calculated relative
to the viability of control (vehicle-treated) cells, of which
the viability percentage was considered as 100% and
which were treated with only 0.1 %. DMSO.

bluish color. Thereafter, the cells were stained with
eosin stain for 10 minutes. Eventually, the cells were
washed with distilled water, dried and mounted with the
water-based mounting solution.
3. Results
3.1 MTT results

As illustrated in Figure 2 and shown in Table 1, the cell
viability of A549 cells did not change much and were
similar to control at the doses of 15.1and 30.2 µg/mL
(p>0.05 vs control). At the dose of 60.3 µg/mL, the
viability reduced to 73.4% (p<0.01 vs control). At the
doses of 120.6 and 241.2 µg/mL, the viabilities were
57.9% and 45.7% (p<0.0001 vs control). At the doses
of 482.4 µg/mL, the viability reduced to 18.6%
2.2 Neutral red test
(p<0.0001 vs control). Finally, at the highest applied
Neutral red uptake assay is one of the common on and dose, cell viability was hardly observed (p<0.0001 vs
relatively sensitive cytotoxicity tests and relied on the control).
ability of the viable cells to incorporate the neutral red
into their lysosomes In the assay, as the cells start to
be non-viable, then they are able to incorporate no
more neutral red. Thus, the more neutral red uptake
indicates higher cell survival [11, 12]. The cytotoxicity of
silymarin on A549 cells was further checked by neutral
red uptake assay. A549 human lung cancer cells were
3
seeded on to 96-well plates at a density of 5x10 cells
per well. After the incubation period of 24 hours, the
cells were treated with decreasing concentrations of
silymarin from µg/mL for 24 hours. Subsequently, 1%
neutral red solution diluted in the pre-prepared medium
was added to each well and incubated at least 3 hours.
After that, 100 μl of DESORB (50% ethanol + 1%
glacial acetic acid) solution was added to each well to
dissolve the neutral red crystals. The cell viability was
quantified by ELISA reader at 540 nm. The results were
calculated relative to the viability of control (vehicletreated) cells, of which the viability percentage was
considered as 100% and which were treated with only
0.1 %. DMSO.
Figure 2. Cell viability percentages vs ascending
2.3 Inverted microscopy
silymarin doses according to MTT assay.
The silymarin-induced morphological modifications ** and **** designate a respective significant difference
were scrutinized under an inverted microscope. Briefly, of p>0.01 and p<0.0001 when compared to untreated
A549 cells were harvested and cultured in 6-well plates cells.
In the experiment day, the cell medium was discarded,
and rinsed by PBS. Then, the cells were treated with
silymarin for 24 hours. The next day, the cells were Table 1. Numerical values of MTT and neutral red test
observed under the inverted microscope, and the results as percentage
respective images were taken.
2.4 Hematoxylin-eosin staining

The silymarin-induced morphological changes were
examined by hematoxylin-eosin stain, which is a
common method preferred for detailed analysis of
extracellular, cytoplasmic, nuclear, and structures [13].
Summarily, A549 cells were grown in 6-well plates.
Once the cells adhered, the cell medium was discarded
and rinsed by PBS. Afterward, the cells were
administered with silymarin for 24 hours. Following day,
the cells were fixed with ice-cold methanol for 10 min
and washed with PBS to clean the remaining methanol.
After stained with hematoxylin for 10 minutes, the cells
were washed in 1% ammonia water to render them
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Silymarin
doses
(µg/mL)

3.2 Neutral red results
As illustrated in Figure 3 and shown in Table 1, the cell
viability of A549 cells did not change much and was
similar to control at the dose of 15.1µg/mL (p>0.05 vs
control). At the doses of 30.2 and 60.3 µg/mL, the
viability lowered to 74.2 and 61.3% (p<0.05 and p<0.01
vs control). At the doses of 120.6 and 241.2 µg/mL, the
viabilities were 30.8 % and 46.4% (p<0.0001 vs
control). At the doses of 482.4 and 964.9 µg/mL, barely
were the viable cell observed (p<0.0001 vs control).

MTT

NR

Cell viability
(%)

Cell viability
(%)

(mean±SD)

(mean±SD)

Untreated

100.0 ± 9.9

100.0 ± 5.7

15.1

108.7± 9.4

106.9 ± 22.5

30.2

102.2± 11.1

74.2 ± 9.1

60.3

73.4± 2.8

61.3 ± 8.96

120.6

57.9 ± 10.4

30.8 ± 7.9

241.2

45.7± 9.6

46.4 ± 3.5

482.4

18.6 ± 11.8

2.6 ± 0.4

964.9

4.9 ± 1.9

7.5 ± 2.6

Figure 4. Inverted microscopy of A549 cells. A
indicates control cells. B indicates curcumin-treated
A549 cells. Note of the curcumin-treated cells, which
are smaller and cover less volume on the plate
3.4 Hematoxylin-eosin results
According to hematoxylin-eosin staining, the lung
cancer cells had a normal nucleus and cytoplasm in
control group. Contrarily, silymarin-treated cells
exhibited some deformation. The typical deformation
was condensed nuclei with reduced cytoplasm. (Figure
5).

Figure 3. Cell viability percentages vs ascending
silymarin doses according to neutral red assay.
*, *** and **** designate a respective significant
difference of p<0.05, p<0.001 and p<0.0001 when
compared to untreated cells.

3.3 Inverted microscope results

In the inverted microscope, the untreated lung cancer
cells exhibited regular morphology and were almost
100% confluent all over the plate. On the other hand,
silymarin-treated cells were round and covered less
volume when compared to untreated cells. Moreover,
the decreased number of cells is evident. (Figure 4).
Figure 5. Hematoxylin-eosin staining of A549 cells. A
represents control cells, and B-D represent silymarintreated cells. Note of shrinkage in silymarin-treated
cells.

4. Discussion
Silymarin’s
antiproliferative
effect
has
been
demonstrated in several studies (R). The goal of our
study was to disclose the antiproliferative concentration
of silymarin on A549 non-small cell lung cancer through
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two cytotoxicity assays, MTT and neutral red assay and
hematoxylin-eosin staining for the detection of
morphological alterations. We detected concentrationdependent reduction in A549 cells upon silymarin
treatment. The doses greater than or equal to 125 µM
prominently decreased the viability of A549 cells.

[9] Kacar S, Vejselova D, Kutlu HM, Sahinturk V.
Acrylamide-derived cytotoxic, anti-proliferative, and
apoptotic effects on A549 cells. Human & experimental
toxicology, 37(5):468-74, 2018.

[10] Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular
growth and survival: application to proliferation and
Silymarin was studied on HSC-4 human oral cancer cytotoxicity assays. Journal of immunological methods,
cells and its IC50 was approximately 60 ug/ml [14]. Our 65(1-2):55-63, 1983.
IC50 was above 60 µg/ml for A549 cells, indicating that
A549 cells are more resistant to silymarin than HSC-4 [11] Borenfreund E, Puerner JAJJotcm. A simple
cells. The synergistic effect of silymarin with baicalein quantitative procedure using monolayer cultures for
on HepG2 cells was also studied. In this study, 6.75 cytotoxicity assays (HTD/NR-90). 9(1):7-9, 1985.
µg/mL baicalein or 100 µg /mL silymarin alone was [12] Repetto G, del Peso A, Zurita JL. Neutral red
found to sufficiently inhibit the cells’ growth. uptake
assay
for
the
estimation
of
cell
Furthermore, combination of 6.75 µg/mL baicalein with viability/cytotoxicity. Nature protocols, 3(7):1125-31,
25,50 and 100 µg/mL silymarin showed synergistic 2008.
effects on the viability of HepG2 liver carcinoma cells
[13] Feldman AT, Wolfe D. Tissue Processing and
[15].
Hematoxylin and Eosin Staining. In: Day CE, editor.
In conclusion, the findings in the present study Histopathology: Methods and Protocols. Methods in
unequivocally showed that silymarin inhibits A549 cell Molecular Biology. 11802014. p. 31-43.
viability and exert morphological effects. Nonetheless,
additional research is warranted to enlighten the exact [14] Won D-H, Kim L-H, Jang B, Yang I-H, Kwon H-J,
Jin B, et al. In vitro and in vivo anti-cancer activity of
mechanism and action mechanism of silymarin.
silymarin on oral cancer. 40(5):1010428318776170,
2018.
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Abstract
UV absorbers are used to reduce the harmful effects of
UV rays and to ensure that the properties of the
materials are adequately protected. To protect against
UV rays, one of the UV absorber molecules can reduce
the combined energy of radiation to thermal energy that
provides less energy in a photophysical process.
Inorganic
materials
such
as
metal
oxide
semiconductors can effectively absorb UV irradiation
and exhibit good heat-resistance properties. TiO2,
CeO2, and ZnO are inorganic compounds with UV
protective properties. Since some of these compounds
are colored, their use is limited. Boron nitride
nanosheets (BNNSs) are alternative UV inhibitors to
these inorganic compounds. In this study (BNNSs)/PVB
multilayer thin films were produced for the protection of
glass packages using the dip-coating method. Riviera
olive oil (RO-oil) samples in the both coated and
uncoated bottle were exposed to UV irradiation for
different times (75, 170, 360 and 720 hours). After the
UV irradiation at different times, the total phenol and
antioxidant contents in RO-oil were determined by Folin
Ciacalteu and DPPH methods. The color change of
RO-oil after UV irradiation was determined by UV
visible
spectrophotometer.
Specific
absorption
coefficients K232 and K270 (specific extinction) in the
ultraviolet region were measured for estimating the
oxidation stage of RO-oil after degradation. Free fatty
acid (FFA) of RO-oil after UV irradiation was
determined by the titration method. According to the
results of the analysis, the acidity values of RO-oil were
preserved 20 times compared to the uncoated glass
bottle after 720 hours UV. BNNSs/PVB coating was
also effective in preserving total phenol, antioxidant
contents and oxidation state of RO-oils under long term
UV irradiation.
Keywords: UV irradiation, BNNSs, protective coating,
antioxidant properties, riviera olive oil

1. Introduction
Ultraviolet (UV) irradiation as part of sunlight can
significantly speed up the aging of many materials and
can cause unrecoverable or unhealthy effects of human
beings. Recently, the destruction of the ozone layer in
the atmosphere of the world has created more risks for
the environment, especially in a plant, human and
animal life [1]. Since UV radiation triggers the formation
of free radicals, prolonged exposure, human skin, food
products, etc. may cause serious damage to materials
[2]. For this reason, many products that remain in UV
radiation for a long time should be protected. Boron
nitride nanosheet (BNNSs) is a preferred material for
ultraviolet (UV) protection. It can absorb the harmful UV

part of sunlight and prevent the surface covered by
BNNSs from environmental degradation [3]. There are
several studies about the storage of extra virgin olive
oils under different conditions and their behavior under
UV radiation. In the study of the Vacca et al. effect of
extra-pure olive oil on the quality of storage time and
the environmental conditions were investigated. Extra
pure olive oil was stored in hermetically sealed 60 mL
colorless glass bottles. The vials were filled with 3 mL
of space and left at direct sunlight or in the dark at 22 ±
3 for 18 months at room temperature. The analyses
were carried out after 2, 4, 6, 8, 12 and 18 months of
storage as soon as the olive oil samples reached the
laboratory. The results of the analysis of fats showed
that all parameters underwent significant changes
during storage: free acidity, peroxide, and ultraviolet
(UV) spectrophotometric indices remained below the
limits outlined in the EEC Regulation 2568/91 and
1989/03. Regarding exposure conditions, storage in the
dark showed better results in maintaining the quality of
oil as expected [4]. Luna et al. researched the effects of
UV radiation on the chemical and sensory properties of
pure olive oils (Arbequina and Picual). Even small
doses of UV radiation have caused oxidation of extra
virgin olive oil samples. After the UV degradation, the
intensity of pain and fruity sensory properties
decreased, and the total phenol and fatty acid contents
decreased, whereas the sensory properties of the
degraded contents increased [5]. Caponio et al. studied
the effect of UV exposure to natural extra virgin olive oil
during storage. An experimental study was conducted
to examine the effect of light exposure on the quality of
the infiltrating oil during a 12-month storage period
compared to the quality of the infiltration oil stored in
the dark. The results showed that the oils stored under
the light had lower tocopherol, carotenoid, and
chlorophyll content than those stored in the dark.
Furthermore, while the oils stored in the dark contain
mainly primary oxidation products, the light-contained
oils contain K270 values and secondary oxidation
products which exceed the legal limits even after
purification with alumina. Overall results show that the
shelf life of the oils stored under light is less than that
stored in the dark and that the oils can no longer be
regarded as leaking after only 2 months of exposure to
light [6].
In this paper according to our knowledge from literature
long-term UV protective properties of BNNSs/PVB thin
films for riviera olive oil storage coated on glass bottles
were investigated for the first time. On the other hand,
the antioxidant properties of riviera olive oil both
storage in coated and uncoated glass bottles under
different UV radiation times were determined.
BNNSs/PVB coatings showed UV protective properties
for RO-oil storage.
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Table 1. UV light exposure conditions of RO-oil
samples

2. Materials and Method
2.1. Materials
To prepare immersion solution in the experiments,
boron nitride (2,27 g / cm3,> 98% purity, micron size,
Bortek Bor Technologies and Mechatronics Industry
Inc.) and isopropyl alcohol (JT Baker) as a solvent were
used as the starting material of the nanosheets.
Polyvinyl butyral (PVB, ABCR in 0.1% w/w isopropyl
alcohol solution) was used to enhance and facilitate the
adhesion of boron nitride to the glass surface. Ethanol
(99% pure, Sigma Aldrich) and deionized water were
used to clean the surface and increase the wettability of
the glass. Glass test tubes were used as a glass bottle
for storage of olive oil. Riviera olive oil was used from
Tariş brand. Folin-Ciocalteu (Merck, 1.24 g / cm3)
reagent and sodium bicarbonate (Na2CO3, Merck,>
99%) were used for total phenol analysis. Anhydrous
gallic acid (Merck) was used to generate the calibration
curve. Antioxidant removal activities were determined
by using 1,1-diphenyl-2-picrilhydrazil radical (DPPH)
(Sigma Aldrich). DPPH solution was prepared with
methanol (J.T. Baker> 99.9%). Tween-20 (Sigma
Aldrich, 1.095 g / mL) was added to the extract solution
to prevent the oil from crystallizing and to remain
stable. Cyclohexane (Fluka Analytical, 99.5%) was
used to determine the specific absorbance values of
olive oils. Potassium hydrogen phthalate (Sigma
Aldrich, 99.95%), potassium hydroxide (Merck,> 85%),
diethyl
ether
(Merck),
ethanol
(Merck)
and
phenolphthalein (VWR Prolabo) was used in the
determination of free fatty acids in olive oil.
2.2. Preparation of BNNSs/PVB multilayer thin films
Isopropyl alcohol was used as the solvent for the
synthesis of BNNSs. 0.2 g of boron nitride was
dispersed in 100 mL of solvent (2 mg/mL). The
resulting mixture was sonicated for a total of 6 hours at
45 minutes intervals in a 180 W ultrasonic bath
(ISOLAB) and centrifuged (Centurion, Series C2) for 30
minutes at 6000 rpm to remove undesirable thickness
of boron nitride nanosheets. The supernatant was
placed in a new flask. This suspension was used as the
dip suspension to form boron nitride nanosheet thin
films. Glass bottles to be coated in the thin film
formation were washed with detergent water first. The
glass surfaces were washed with distilled water and
washed with ethanol in ultrasonic bath for 15 minutes to
prevent impurities on the glass surface. Completely dry
and clean surfaces were immersed in PVB solution for
3 times with 3 mm/s using a dip coating unit (ETOKS
Electronics and Software Inc.) to increase adhesion
between the material to be coated and the glass
surface. Then, at the same rate, glass bottles were
immersed in a prepared BNNSs solution for 50 times.
The glass bottles were heated in an oven (Protherm)
for 2 hours at 400°C.
2.3. UV-A radiation of RO-oil samples
40 mL of olive oil sample was filled into the bottles
which were uncoated and coated with BNNSs/PVB and
refined under UV light (Philips 36 W PLL-UV A, 315380 nm) for 75,170,360 and 720 hours. Table 1
contains UV light exposure conditions of olive oil
samples.

Sample Codes
OLR
COLR50-75
UCOLR-75
COLR50-170
UCOLR-170
COLR50-360
UCOLR-360
COLR50-720
UCOLR-720

UV Irradiation Time
(hours)
0
75
75
170
170
360
360
720
720

BNNSs coating

Dipping Number

x

50
50
50
50
-

✓
x

✓
x

✓
x

✓
x

2.4. Characterization
Total phenol content (TPC) of phenolic extracts of ROoil was determined by the Folin-Ciocalteau
spectrophotometric method in terms of mg GAE / kg oil
at 765 nm [7]. 5 g oil sample was weighed for olive oil
extraction. 5 mL of methanol /water solution (80:20 v/v)
and 3 drops of Tween-20 were added to the oil sample.
The sample was sonicated in the ultrasonic bath for 15
minutes and then centrifuged at 5000 rpm for 10 mins.
After centrifugation, the supernatant of the sample was
collected in a tube. Extraction with residual oil residue
was repeated without the addition of Tween 20 and the
upper portion of the sample was collected in the same
tube containing the previously extracted supernatant.
Total phenol content was determined as gallic acid in
mg gallic acid/kg oil. Antioxidant removal activity of
methanolic extracts with olive oil was evaluated by
using Keceli and Gordon (2002) method [8]. 0.1 mL of
methanolic extract was added to 2.9 mL of DPPH
solution (6x10-5 M, methanolic). After keeping in the
dark for 30 minutes, the absorbance value was
recorded at 515 nm. The color change of RO-oil after
UV irradiation was determined by UV visible
spectrophotometer (Agilent Technologies, Cary 60 UvVis). The free acidity is expressed as the percentage of
total unbound fatty acids in the oils, either as an acid
percentage or as an acid number (1 g of KOH required
for neutralization of the oil). The free fatty acid analysis
was determined in terms of % oleic acid using
European Official Methods of Analysis (EEC 1991) [9].
The acidity of the oils was calculated as oleic acid %
using the equation given below:

N: concentration of the titrated solution of KOH (mol/L)
M: the molar weight of the oleic acid (282 g/mole)
P: weight of the sample (g)
V : the volume of titrated KOH (mL)
The European Official Analysis Method (Commission
Regulation EEC N-2568/91, 1991) was used to
determine the specific absorbance coefficients of olive
oil samples. 250 mg of olive oil was weighed. The
weighed sample was placed in a 25 mL flask and
diluted to 25 mL with spectrophotometric grade
cyclohexane. The sample was homogenized using
vortex for 30 seconds and then the resulting solution
was placed in a quartz cuvette. Absorbance at 232 and
270 nm was determined on a UV visible region
spectrophotometer using pure cyclohexane as the
blank sample. The analyses were carried out in 3
parallel and standard deviation values were calculated.
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3. Results and Discussion
3.1. Color change of RO-oil samples

Figure 1. Color change of RO-oil samples
Figure 1 contains color images of riviera olive oil in
glass bottles with and without BNNSs/PVB coating 50
times at different UV irradiation times. Visually, it is
observed that as the UV irradiation time increases, the
colors go from yellow to transparent tone. This was
confirmed
using
UV
visible
spectroscopy.
Transmittance values of each sample at a specific
wavelength range were plotted. The absorbance is
expected to be high in contrast to low permeability in
dark colored samples. The highest permeability values
of UCOLR-720 were observed in Figure 2.
Transmittance was also higher in the lightest sample as
expected. The lowest permeability was observed in the
OLR sample before UV degradation.

Figure 3. Comparative total phenol content of riviera
olive oil in glass bottles with and without BNNSs/PVB
coating at different UV irradiation times
These values indicate that the BNNSs/PVB coating is
highly effective in preserving phenol contents of riviera
olive oils after a UV degradation of 720 hours.
3.3. Antioxidant removal activities of olive oil
samples

Figure 4. Comparative total antioxidant activity of
riviera olive oil in glass bottles with and without
BNNSs/PVB coating at different UV irradiation times
Figure 2. Optical transmittance of riviera olive oil in
glass bottles with and without BNNSs/PVB coating at
different UV degradation times
3.2. Total phenol content of olive oil samples
Figure 3 contains the total phenol contents of riviera
olive oil samples in coated and uncoated glass bottles
at different UV irradiation times. When the figure was
examined, the phenol content of the olive oil in the
uncoated glass showed a significant decrease after 75
hours of UV degradation. The phenol content of riviera
olive oil in glass coated with BNNSs/PVB did not
change significantly with UV degradation time. After
720 hours of UV degradation of the UCOLR sample,
the phenol content decreased by 45.28% compared to
the initial state, while the reduction rate for the COLR50
sample was 8.49%.

Figure 4 shows the total antioxidant activity values of
riviera olive oil samples in coated and uncoated glass
bottles by dipping 50 times at different UV irradiation
times. The highest loss of antioxidant values was
observed after the first 75 hours of UV degradation.
The antioxidant content of both samples decreased by
30.9% compared to pre-UV degradation. This reduction
value after 720 hours of UV degradation was 63.79%
for COLR50 and 68.96% for UCOLR. In olive oil, the
antioxidant content of olive oil sample in the coated
glass bottle was higher after 720 hours than in
uncoated glass bottle. Antioxidant activity decreased in
both samples after 75 hours, whereas after 170 hours
of UV degradation this value was almost fixed and did
not change for both samples. BNNSs/PVB coating was
effective in preserving total phenol and antioxidant
contents under long term UV degradation in riviera
samples. In their study, Dabbou et al. confirmed that
total phenol content and antioxidant activity decreased
in the first months of storage [10].
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3.4. Specific absorbance (K232 and K270) values of
olive oil samples
To estimate the oxidation stage of olive oil, specific
absorption coefficients (specific extinction) in the
ultraviolet region need to be determined. The
wavelengths of 232 and 270 nm in the ultraviolet region
are related to the formation of conjugated diene and
triene in the olive oil system due to absorption,
oxidation or refining processes. Oxidation compounds
of conjugated dienes contribute to K232, while
secondary oxidation compounds (aldehydes, ketones,
etc.) contribute to K270 [11].
Figure 5 shows the K232 values of riviera olive oil
samples in coated and uncoated glass bottles at
different UV irradiation times. When K232 values for
riviera oil were examined, K232 values increased for
170 hours after UV degradation for both samples. The
K232 value of the COLR50 sample tended to stabilize
after 360 hours, while the K232 value of the UCOLR
sample continued to increase.

Figure 5. Comparative K232 values of riviera olive oil in
coated and uncoated glass bottles at different UV
irradiation times

Figure 6. Comparative K270 values of riviera olive oil in
coated and uncoated glass bottles at different UV
irradiation times
When the K270 values are compared in Figure 6, it can
be said that it is possible to see the effect of the coating
after 170 hours. After 170 hours of UV degradation, the
K270 values of the UCOLR sample, the number of
secondary oxidation products, increased, while the
constant pattern increase was not observed in the
COLR50 sample. After 720 hours of UV degradation,
the K270 value of the UCOLR sample was 0.4468,

while the COLR50 sample remained at 0.3982.
Although K232 and K270 values are based on the
determination of diene and triene conjugated
compounds, it is very difficult to evaluate the analysis
results based on these results only in riviera and
refined oils because these products can form during
deodorization and bleaching [12].
3.5. Free fatty acid content of olive oil samples
The amount of free fatty acid (FFA) is one of the most
important factors to determine the quality of olive oil.
According to the literature, free fatty acidity is a
measure of oil quality and reflects the oil production
and storage processes, oil balance and sensitivity to
deterioration. Fatty acids are long-chain structures
consisting of carbon atoms. The amount of free fatty
acids increased as the UV irradiation time increased.
This increase in acidity is due to the hydrolysis of free
fatty acid. It helps to separate fatty acids from
triglyceride molecule by the effect of natural enzymes in
olive fruit. The effect of lipase is that it produces free
fatty acids which are responsible for the acidity of the
oil [13].

Figure 7. Comparison of free fatty acid values of riviera
olive oils in glass bottles with and without BNNSs/PVB
coating at different UV irradiation times
Figure 7 shows the free fatty acid values of riviera olive
oil in glass bottles with and without BNNSs/PVB coating
at different UV irradiation times. While the amount of
free fatty acids in the extra virgin olive oils was around
0.6%, this value was maximum 0.33% in riviera oils.
Figures 7 interpret in the first 170 hours of UV
degradation, the % oleic acid content of the UCOLR
and COLR50 samples was almost the same and there
was not much increase compared to the pre-UV
degradation. After 170 hours the acidity values of the
COLR50 sample remained constant, while the acidity
value of the riviera olive oil in the uncoated glass was
increased by up to 360 hours. After 720 hours UV, the
free fatty acid value of the UCOLR sample increased by
22.78% compared to the initial state, while the increase
in the COLR50 sample was only 1.67%.
Due to the high oxygen permeability of olive oils in
uncoated glass, they cause oxidation of triglycerides
[14]. High oxygen concentration accelerates the
formation and degradation of hydroperoxides, providing
the formation of carboxylic acids that influence the
increase of acidity [15].
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[5] Luna, G; Morales, M.T; Aparicio, R, Changes
Induced by UV Radiation during Virgin Olive Oil
The highest transmittance values were Storage, Journal of Agricultural and Food Chemistry,
observed
in
UCOLR-720
sample. 54, 4790-4794, 2006.
Transmittance was also higher in the lightest
sample as expected. The lowest transmittance [6] Caponio, F; Sikorska, E; Pasqualone, A; Gomes, T,
was observed in the OLR sample before UV Influence of the exposure to light on extra virgin olive oil
quality during storage, European Food Research and
degradation.
Technology, 221, 92-98, 2005.
After 720 hours of UV degradation of the
UCOLR
sample,
the
phenol
content [7] Montedoro, G; Servili, M; Baldioli, M; Miniati, E,
decreased by 45.28% compared to the initial Simple and hydrolyzable phenolic compounds in virgin
state, while the reduction rate for the COLR50 olive oil. 1.Their extraction, separation, and quantitative
sample was 8.49%. These values show that and semiquantitative evaluation by HPLC, Journal of
after 30 days of UV degradation, BNNSs/PVB Agricultural and Food Chemistry, 40, 1571-1576,1992.
coating is very effective in preserving phenol
contents of riviera olive oils.
[8] Keceli, T; Gordon, M.H, The antioxidant activity and
BNNSs/PVB coating was effective in stability of the phenolic fraction of green olives and
preserving total phenol and antioxidant extra virgin olive oil, Journal of the Science of Food and
contents under long term UV degradation in Agriculture, 81, 1391–1396, 2002.
riviera samples.
The K232 value of the COLR50 sample tended [9] European Union Commission, Regulation EEC
to stabilize after 360 hours while the K232 2568/91 on the characteristics of olive oil and olivevalue of the UCOLR sample continued to residue oil and on the relevant methods of analysis,
increase. After 170 hours of UV degradation, Official Journal of European Communities, L248, 1991.
the K270 values of the UCOLR sample as well
as the number of secondary oxidation [10] Dabbou, S; Gharbi, I; Brahmi, F; Nakbi, A;
products, increased, while the constant pattern Hammami, M, Impact of packaging material and
increase was not observed in the COLR50 storage time on olive oil quality, African Journal of
Biotechnology, 10, 16937-16947, 2011.
sample.
When the acidity amounts of riviera olive oil
were compared, the free fatty acid value of [11] Kritsakis, A; Kanavouras, A; Kiritsakis, K, Chemical
UCOLR sample increased by 22.78% after Analysis, quality control and packaging issues of olive
720 hours UV and the increase in COLR50 oil, European Journal of Lipid Science and Technology,
sample was 1.67%. BNNSs/PVB coating in 104, 628-638, 2002.
riviera olive oil protected the free acidity value
[12] Kayahan, M; Tekin, A, Zeytinyağı Üretim
against long-term UV degradation.
Teknolojisi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 198,
ANKARA, 2006.

4. Conclusions
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Özet
Türkiye’nin birçok bölgesindeki alternatif hammadde
kaynakları seramik bünyelerde kullanılmaktadır. Pişirim
sonrası nihai yüzeyde istenilen renk ve dokuları
oluşturan, yaş, yarı yaş ve kuru şekillendirme
yöntemleri kullanılarak şekillendirilebilen farklı kimyasal,
fiziksel, mineralojik yapı ve özelliklere sahip olan pek
çok hammadde endüstriyel üretimin yanı sıra sanatsal
seramiklerin elde edilmesinde de kullanılmaktadır. Ordu
ili Ünye ilçesi Üçpınar mevkiinde yer alan ruhsatlı kil
sahalarında 1472 hektar çalışma alanına sahip sahada
2 milyon ton bentonit rezervi bulunmaktadır. Bu
bölgede bulunan beyaz bentonit, dünya pazarına
sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, Ordu ilinin Ünye
bölgesinin Üçpınar mevkiinde bulunan kil ocağından
temin edilen hammaddenin, sanatsal seramik çamuru
reçetelerinde değerlendirilmesi ve farklı şekillendirme
yöntemlerine uygunluğunun belirlenmesidir. İlk olarak
numunelere pişme rengi, boyutça küçülme, su emme
ve elektrolit deneyleri yapılmıştır. Hazırlanan numuneler
900oC, 1000 oC, 1060 oC ve 1100 oC ‘de pişirilmiştir.
Pişme derecesi arttıkça renk beyazdan kırmızıya doğru
değişim göstermiştir. Numunelerin mineralojik, fiziksel
ve kimyasal özellikleri incelendikten sonra 900oC pişirim
sıcaklığı olarak seçilmiştir. Daha sonra üleksit, alkali
firit, sülyen ve döküm kili kullanılarak seramik çamuru
için reçete çalışmaları yapılmıştır. Numuneleri
mukavemet, su emme ve pişme rengi değerlerinin
belirlenmesi için kuru pres ile şekillendirilerek 900oC'de
pişirilmiştir. Numunelerin karakterizasyonu x-ışını
difraktometresi (XRD) ile L*a*b* renk ölçümü
spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Üçpınar kili
kullanılarak hazırlanan seramik çamurları ayrıca yaş
pres, çamur torna ve döküm yöntemleri kullanılarak
sanatsal
şekillendirilmiştir.
Üçpınar
kili
esaslı
seramiklerin eldesi için en uygun yöntemin döküm yolu
ve torna ile şekillendirme olduğu tespit edilmiştir.

artistic ceramics. They have different chemical,
physical, mineralogical structure and properties and
can be formed by using wet, semi-wet and dry forming
methods to produce the desired colors and textures on
the final surface after firing. There are 2 million tons of
bentonite reserves in the licensed clay fields located in
Üçpınar locality of Ünye district of Ordu with 1472
hectare working area. White bentonite in this region is
offered to the world market. The aim of this study is to
evaluate the raw material obtained from clay quarry
located in Üçpınar locality of Ünye region of Ordu
province in artistic ceramic sludge recipes and to
determine its suitability for different forming methods.
First, the samples were examined in terms of color,
shrinkage, water absorption and electrolyte tests
analyses. Prepared samples were fired analysed in
term of fired at 900 ° C, 1000 ° C, 1060 ° C and 1100 °
C. As the degree of fired increased, the color changed
from white to red. After examining the mineralogical,
physical and chemical properties of the samples, it was
chosen as 900oC firing temperature. Afterwards, recipe
studies were carried out for ceramic sludge by using
ulexite, alkaline firite, sulyen and cast clay. Samples
were shaped with dry press to determine strength,
water absorption and firing color values and fired at
900oC. Characterization of samples was performed by
x-ray diffractometer (XRD) and L * a * b * color
measurement by spectrophotometer. The ceramic
slurries prepared using Üçpınar clay were also shaped
by using wet press, slurry turning and casting methods.
It has been determined that the most suitable method
for obtaining artistic ceramics with on Üçpınar clay is
slip casting and forming with pottery wheel.
Keywords: Üçpınar clay; forming, artistic ceramics,
characterization.

Anahtar kelimeler: Üçpınar kili, şekillendirme, sanatsal
seramik, karakterizasyon.

1. Giriş

Seramik çamuru, istenilen formun elde edilmesi için kil
ve diğer topraksı maddelerin uygun miktarlarda
harmanlanarak su ile karıştırılması sonucu elde edilen
Alternative sources of raw materials used in ceramic bir karışımdır. Seramik çamuru belirli miktarlarda katkı
bodies in many provinces of Turkey. Many raw maddeleri ilave edilerek elde edildiği gibi hiçbir katkı
maddesi ilave edilmeden, sadece su ile karıştırılarak
materials are used in industrial production as well as
hazırlanabilmektedir. Bu tip çamurlarda kullanılan
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killere doğal kil denilmektedir. Kil, seramik çamurunu
oluşturan en önemli hammaddelerden biridir. Plastik
özelliği, kullanılan kilin şekillendirmeye uygun özellikler
taşıması
açısından
son
derece
önemlidir.
Kil
bileşenlerinin
özellikleri
seramik
formun
oluşturulmasında en önemli parametreler arasında yer
alır[1]. Kil mineralleri değerlendirilirken kilin mineralojisi,
tane boyutu, mineral kimyası, şekli, rengi, yüzey alanı,
plastisite ve absorbsiyon gibi özellikleri dikkate alınır.
Mineraller ve elementler kil içerisinde bulundukları
miktara bağlı olarak kilin yapısını etkilemektedir.
Seramik bünyelerde genel olarak O, Si, Ti, Na ve K, Al,
Ca, Mg elementleri bulunmaktadır. Granit, riyolit,
andezit, dasit, bazalt gibi magmatik kayaçlar seramik
minerallerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır[2].
Bentonit, magnezyum ve alüminyum oranı yüksek olan
volkanik kül, proklastik ve lavların fiziksel ve kimyasal
olarak ayrışması ile oluşmaktadır ve çok küçük
kristallere sahiptir. Büyük kısmı montmorillonit olan kil
minerallerinden oluşan bentonitler kolay şekil verilebilen
bir kaya olarak da tanımlanmaktadır[3,4,5]. Bentonit,
birçok sektörde kullanım alanına sahiptir; sondaj
sanayi, döküm sanayi, kâğıt sanayisi, palet sanayi, kedi
kumu, gübre ve hayvan yemi sanayisi ve sıvı yağlarda
ağartma toprağı olarak kullanılmaktadır. Seramik
sektöründe ise seramik çamurunda plastiklik özelliğini
arttırıp kolay şekil almasını sağladığı için tercih
edilmektedir. Bentonit bağlayıcılık özelliği, ateşe
dayanıklılığı ve pişme renginin beyaz olmasının
yanında seramik bünyelerde plastisiteyi ve kuru
mukavemeti de arttırmaktadır. Seramik sırlarında
öğütme sırasında ilave edilmesi ise sırın çökmesini
engelleyerek sır reolojisini düzenlemeye yardımcı
olmaktadır[6]. Ülkemizde bentonit yatakları Edirne,
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Konya, Çankırı,
Tokat ve Ordu bölgelerinde bulunmaktadır. Ordu
Ticaret Odası, Ordu’da faaliyet gösteren madencilik
firmalarının 30’u aşkın ülkeye bentonit (yıllık 400 bin ton
beyaz bentonit) ihraç ederek ülkeye 80 milyon avroluk
döviz girdisi gerçekleştiğini belirtilmiştir. Bölgede
çıkarılan bentonit kozmetik, deterjan, kedi kumu ve
seramik gibi çeşitli ürünlerin hammaddesi olarak
kullanılmaktadır.
Bentonit,
farklı
renklerde
olabilmektedir ve beyaz bentonitte en büyük rezerv
Türkiye’de Ordu ilinin Fatsa ve Ünye ilçelerinde
bulunmaktadır[7,8].
Literatürde
Ordu
bölgesi
bentonitleri üzerine çeşitli çalışmalar olsa da bu
bentonitlerin sanatsal uygulamalarda kullanımına dair
çalışmalara rastlanmamıştır[5,9-13]. Bu çalışmanın
amacı, Ordu ilinin Ünye bölgesinin Üçpınar mevkiinde
bulunan kil ocağından temin edilen hammaddenin,
sanatsal
seramik
çamuru
reçetelerinde
değerlendirilmesi ve farklı şekillendirme yöntemlerine
uygunluğunun belirlenmesidir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Çizelge 1 Üçpınar kilinin kimyasal analizi (%).
Oksitler
SiO2
Al2O3
CaO
MgO
Fe2O3
K2O
Na2O
TiO2

ZrO2
P2O5
MnO
K.K.

% Ağırlıkça
67,97
12,79
1,93
1,78
1,04
0,18
0,15
0,13
0,02
0,01
0,01
14,10

Ham halde bulunan kile elektrolit ve pişme rengi
deneyleri yapılmıştır. Daha sonra, Üçpınar kiline
Çinikop firmasından temin edilen üleksit, döküm kili,
sülyen ve alkali firit % 30 oranlarında ilave edilerek
çamur reçeteleri geliştirilmiş ve şekillendirilen çamur
numuneleri 900 oC’de pişirilmiştir.
Çizelge 2 Çalışmada geliştirilen reçeteler ve kodları.
Reçete
B
BU
BF
BS
BD

Üçpınar
Kili %
100
70
70
70
70

Döküm
Kili %
------------------------30

Sülyen
%
------------------30
-------

Üleksit
%
------30
-------------------

Firit
%
----------30
-----------

Numunelerin küçülme ve su emme değerleri
hesaplanmış ve Shimadzu Autograph AGS-X marka
cihaz kullanılarak mukavemet testi yapılmıştır.
Bünyelerin L* a* b* renk değerleri, spektrofotometre ile
ölçülmüştür. Rigaku marka ve Miniflex modelli X ışını
difraktometresi (XRD) ile faz analizi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan analiz ve deneylerin sonucunda uygun görülen
reçeteler seçilerek şekillendirme aşamasına geçilmiştir.
Şekillendirme için döküm, çamur torna ve kalıba basma
yöntemleri kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan reçete çalışmalarında pişmiş bünyelerin yüzeyi
incelendiğinde Üçpınar kilinin tek başına kullanıldığı
bünye beyaz bir renge sahipken hammadde ilavesine
bağlı olarak elde edilen bünyelerin renklerinde
farklılıklar oluşmuştur. BU ve BF kodlu bünyelerin
renkleri sarımsı kahverengiyken BD kodlu bünye rengi
grimsi beyaz bir renktedir.

Deneysel çalışmalarda Ordu ili ve Ünye ilçesi Üçpınar
mevkiinde bulunan kil ocağından temin edilen kilin Xışını spektrometre (XRF) ile kimyasal analizi yapılmıştır.

Şekil 1. Geliştirilen reçetelerin pişmiş yüzey
görünümleri.
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Çizelge 3 Boyutça küçülme (%) deney sonuçları.
Reçete
B

% Küçülme
6,7

BU
BF

5,76
1,7

BS
BD

1,72
0,06

Numunelerin küçülme değerlerine bakıldığında Üçpınar
kilinin tek başına kullanıldığı bünyede küçülme oranı
% 6,7’dir. İlave hammadde kullanımlarına bakıldığında
en az küçülme oranı döküm kili ilaveli bünyede, en
yüksek değer ise üleksit ilave edilen bünyede
görülmüştür. Genel olarak ilave edilen hammaddelerin
Üçpınar kilinin pişme küçülmesini azalttığı görülmüştür.

sahiptir. En yüksek mukavemete sahip olan bünye ise
% 30 oranında alkali firit kullanılan bünye olmuştur.
Seramik bünyede kullanılan ergiticiler, pişirim sırasında
sıcaklık
değerlerinin
düşürülmesi
amacıyla
kullanılmaktadır. İlave edilen ergiticiler pişirim sırasında
bünyenin istenilen derecede sinterlenmesine yardımcı
olur. Ancak her bünye aynı derecede yoğunlaşma
göstermez ve bünyenin reçete bileşimine bağlı olarak
farklı sıcaklık değerleri gerekebilir. Bu durum reçete
içerisine ilave edilen ergiticinin miktarına bağlıdır ve
alkali miktarı yükseldikçe pişirim sıcaklığı düşer. Pişirim
sırasında yüksek viskoziteye sahip bir eriyiğin oluşması
ürünün
şeklinin
korunması
için
mukavemet
oluşturur[15].
Çizelge 5 Numunelerin L* a* b* renk değerleri.
Reçete

Çizelge 4 Numunelerin pişirim sonrası su emme (%)
değerleri.
Reçete
B

(%)
24,63

BU
BF

15,29
6,71

BS
BD

16,31
26,39

Çalışmada kullanılan hammaddeler ile hazırlanan
çamur reçetelerinin 900oC’de pişirilmesi sonrasında
yapılan su emme testinin sonuçları Çizelge 4’te
yer almaktadır. Test sonucunda elde edilen veriler
incelendiğinde en düşük su emme değerine sahip olan
alkali firit ile hazırlanan BF kodlu bünyedir. En yüksek
su emme değeri ise döküm kili kullanılan BD kodlu
bünyeye aittir. Su emme, pişirim sırasında bünyede
oluşan camsı faz miktarına bağlı olarak değişmektedir.
Bu çalışmada firit katkılı reçetelerde camsı faz
oluşumunun artışı su emme değerini düşürmektedir.
Firit, pişirim sırasında bünyede gözenekler arasına
dağılarak boşlukları doldurur. Bu sırada camsı faz
oluşumunun miktarı bünyeye ait reçetede bulunan firitin
alkali içeriğine ve kuvars miktarına bağlı olarak
değişir[14].

L*

a*

b*

B

86,76

3,26

11,31

BU
BF
BS
BD

75,18
74,66
74,97
85,68

8,86
8,41
4,48
4,13

22,69
22,29
24,83
10,43

Seramik
bünyelerdeki
beyazlık
kullanılan
hammaddelerin içeriklerinde bulundukları TiO2 ve
Fe2O3 miktarı ile ilgilidir. TiO2 ve Fe2O3 oranı arttıkça
sıcaklığın da etkisiyle pişme rengi koyulaşır [14].
Çalışmaya ait L* a* b* değerlerine bakıldığında
herhangi bir katkı maddesi kullanılmayan Üçpınar kili
(B) tüm reçeteler içindeki en beyaz değere sahiptir.
Katkı oranları % 30 olan diğer reçetelere ait L* a* b*
değerlerine bakıldığında sırasıyla firit, sülyen, üleksit ve
döküm kili kullanılan reçetelerde beyazlık değeri (L)
azalmıştır. Numunelere ait faz analiz sonuçları Şekil
6’da gösterilmiştir.

Şekil 3. Numunelerin XRD desenleri.
XRD analizi sonucuna göre numunelerde kristobalit,
kuvars, kalsiyum alüminyum silikat ve magnezyum
alüminyum silikat fazları tespit edilmiştir. BS kodlu
numune içeriğindeki sülyen nedeniyle amorf bir yapı
sergilerken, diğer çamur bünyelerinde daha belirgin
pikler oluşmuştur. Hazırlanan reçeteler döküm, çamur
torna ve kalıba basma yöntemleri uygulanarak
şekillendirilmiştir.
Kullanılan
şekillendirme
yöntemlerinden kalıba basma yönteminde tüm
Şekil 2. Numunelerin mukavemet değerleri.
numuneler olumlu sonuç verirken döküm ile
şekillendirmede üleksit (BU) ve döküm kili (BD) katkılı
Döküm kili, üleksit, sülyen ve alkali firit kullanılarak
reçeteler uygun sonuç vermiştir. Çamur torna ile
geliştirilen reçeteler ile hazırlanan bünyelere ait
şekillendirmede ise sadece döküm kili (BD) ilaveli
mukavemet değerleri Şekil 2’de sunulmuştur.
reçetede ürün elde edilmiştir.
Döküm kili katkılı bünye en düşük mukavemet değerine
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Kaynaklar

BD

BU
a)

b)

BD
(b)
B

BF

BS

BD

c)
Şekil 4. Hazırlanan reçetelerin (a) döküm, (b) çamur
torna, (c) kalıba basma yöntemi ile şekillendirilmesi.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Ordu ili Üçpınar mevkiinden temin edilen
kil numunesinin seramik çamuru olarak kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre
Üçpınar kilinin tek başına kullanıldığı bünyenin
küçülme oranı % 6,7’dir. % 30 oranında hammadde
ilaveli bünyelerde ise küçülme oranı düşmüştür.
Reçeteler içerisinde en az küçülme oranına sahip olan
bünye BD, en çok küçülme oranı ise BU kodlu
reçetelere aittir. İlave hammaddelerin Üçpınar kilinin
küçülme
değerlerini
olumlu
yönde
etkilediği
görülmektedir. En düşük su emme BF( firit) kodlu
reçetede, en yüksek su emme ise BD (döküm kili
katkılı) reçetede tespit edilmiştir. 900oC ‘de pişirimi
gerçekleştirilen numunelere uygulanan mukavemet
testi sonuçlarına göre reçetelerde kullanılan alkali firit
ilavesi mukavemet değerlerini artırmıştır. Sülyen,
üleksit ve döküm kili sırasıyla mukavemeti
azaltmaktadır. Üçpınar kilin tek başına kullanımında
renk
beyazken
ilave
hammaddeler
rengin
koyulaşmasına sebep olmuştur. Bu çalışma ile birlikte
Üçpınar kiline ilave edilen üleksit, döküm ve kalıba
basma yöntemi ile döküm kili ilavesi ise her üç
şekillendirme yöntemine de uygundur.
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Abstract
In this study, copper (Cu) doped Zinc Oxide (ZnO) films
were synthesized via a simple Chemical Method. Zinc
nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2•6H2O), Copper Nitrate
trihydrate
Cu(NO3)2·3H2O)
and
hexamethylenetetramine ((CH2)6N4) were used for
preparing bath solution. Characterization of Cu-doped
ZnO films was examined using Scanning electron
microscope (SEM), X-ray diffractometer (XRD), X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS) and UltravioletVisible spectrophotometer (UV-Vis). The structural,
morphology and optical result of the films were
presented.
Keywords: ZnO, Cu-doped, Chemical Method

1. Introduction

Propanol (15 min), deionized water (15 min) in an
ultrasonic cleaner. The clean substrates were dried at
70-80 °C in an air oven. Cu-doped ZnO films were
obtained from the Zinc Nitrate Hexahydrate and
hexamethylenetetramine aqueous solution (0.1 M: 0.1
M at equal volume) with adding Copper Nitrate
Trihydrate. Cu(NO3)2·3H2O was doped as 2.5 % and 5
% mole of (Zn(NO3)2•6H2O). The reaction was achieved
at 100 °C at 4 hours in a convection oven. After the
deposited process, the films were annealed at 400 °C
for 2 hours.
The structural, morphological and optical properties of
the Cu-doped ZnO films were characterized by means
of Panalytical Empyrean Model- XRD (operated at 45
kV, 40 mA with CuKα radiation λ = 1.5406 Å)), SpecsFlex model XPS, FEG Quanta 450 FESEM and TETRA
T80+ Uv-Vis spectrophotometer respectively.

ZnO with a wide bandgap (3.37 eV) and a large exciton
binding energy (60 meV) at room temperature have 3. Results
good characteristics pertaining to their optical and
electronic properties, which have been used as a The XRD patterns of the Cu-doped ZnO films are
shown in figure 1. The crystal form of the films are in
functional material for optoelectronic devices [1].
good agreement with the wurtzite ZnO crystal system
The doping of ZnO is being considered for with maximum (100), (002), (101) peaks (JCPDS No.
manufacturing transparent electrodes thanks to their 36-1451). The maximum peak intensity increased with
high
luminous
transmittance,
good
electrical an increasing Cu-doped rate.
conductivity, and good adhesion to the substrate [2].

It is possible to synthesize ZnO films using methods
such as sol-gel-spin coating [4], electrodeposition [5],
hydrothermal [6], chemical bath deposition (CBD) which
is a low-temperature, atmospheric pressure, and costefficient process [7].
The morphological, structural and optical properties of
ZnO are strongly depending on the deposition
parameters such as deposition rate, pH of the solution,
the temperature of the reaction bath and bath
concentration [8].

5 % Cu doped ZnO
2.5 % Cu doped ZnO

(002)

relative intensity (a.u.)

Most research topic on Cu-doped ZnO mainly focuses
on
ferromagnetic
properties,
modify
defects,
luminescence properties, modified crystal structure,
increasing bandgap energy, photoelectrode properties
with improving photo-current [3].
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Figure 1. XRD spectra of the Cu-doped ZnO films

XPS spectra of the Cu-doped ZnO films are given in
figure 2. The profile of peaks was taken as the
Gaussian function. Binding energies of Zn 2p1/2, 2p3/2 O
1s were observed. The photoemission peak located at
around 933 eV for Cu 2p3/2. These results show the
2. Experimental procedure
doping of Cu impurities in the atomic structure of ZnO.
The low binding energy component centered on 530 eV
Cu-doped ZnO films were synthesized by the CBD may be attributed to the oxygen atoms position of CuO
method on unseeded bare glass substrates. The or CuO2 for % 5 Cu doping.
glasses were cleaned with Acetone (15 min), Z-
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Figure 2. XPS spectra of the Cu-doped ZnO films
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figure 3. The micro-sized rod arrays are formed with
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irregular distribution due to an amorphous glass
substrate. The minor increase in the diameter of the Figure 4. UV-Vis Spectra of the Cu-doped ZnO films
rods with increasing doping concentration is in good
agreement with the XRD results.
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Figure 5. Optical Band Gap Curves of the Cu-doped
ZnO films
Figure 3. SEM images of the Cu-doped ZnO films

4. Conclusions
UV/Vis transmittance spectra of the Cu-doped ZnO
films are shown in figure 4. Both of the films showed a
strong absorption and low transmittance. However,
transmittance decreased with increasing Cu doping.
Figure 5 shows the energy bandgap of the Cu-doped
ZnO films estimated by the extrapolation of the linear
part of the ahν)2 versus hν plots. The optical energy
bandgap (Eg) of 2.5 % Cu-doped ZnO film is obtained
as ~3.93 eV. The 5 % Cu-doped ZnO film showed an
increase in the bandgap to around 0.04 eV. The
increase is related to the Moss Burstein shift, which
causes the energy band to widen arising from the
increase of the Fermi level in the conduction band due
to decreasing particle size and increasing carrier
concentration [9].

In this study, Cu-doped ZnO arrays were synthesized
on unseeded glass substrates with a simple and
economical Chemical Bath Deposition Method. Wurtzite
ZnO crystal structures were achieved with different size
microrod arrays on the substrate for each sample. Also,
the optical bandgap of Cu-doped ZnO arrays showed
high bandgap values. Consequently, copper has
successfully doped to the ZnO structure and improved
its structural properties and widened its optical bandgap
values.
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada, ağırlıkça %2 oranında Ni içeren
Nd15Fe76Ni2B8 içeren alaşım, melt spinning yöntemiyle
şerit formunda üretilmiş ve üretilen tozların yapısal ve
fiziksel özellikleri incelenmiştir. Melt spinning yöntemi
ile yüzeyi -5 °C’ye soğutulan düz disk kullanılarak
yüksek vakum altında, kalınları 5-50 μm, uzunlukları
40-1020 μm, genişlikleri 10-240 μm arasında
değişirken pulsu tozların üretimi gerçekleştirilmiştir.
Taramalı elektron mikroskobu analizlerine göre farklı
kalınlarda üretilen pulsu tozların yapısı eş eksenli
hücresel
yapılardan
oluşmaktır.
Yapısal
karakterizasyon
için
kullanılan
X-ışınları
difraktometresinde ile yapının sert manyetik faz olarak
tanımlanan Nd2Fe12Ni2B fazından ve manyetik
özelliklere sahip olmayan Nd’ca zengin fazdan
oluştuğu belirlenmiştir. 17. Melt spinnig yöntemiyle -5
°C’ye soğutulan düz disk kullanılarak üretilen Ni
elementi katkılı Nd33Fe64Ni2B pulsu şekilli ve 390 dk.
koruyucu atmosfer altında öğütülen tozların koersivite
değerleri sırasıyla 1,2 kOe ve 5,6 kOe, Curie
sıcaklıkları ise 317 °C ve 342 °C olarak belirlenmiş
olup, öğütülmüş tozların sinterlenme işlemi ile
koersivite değeri 6,4 kOe değerine ulaşmıştır.

1970’li yılarda kobalt gibi stratejik öneme sahip
elementlerin fiyatlarındaki artış, kobalt içermeyen yeni
kalıcı mıknatıslara olan ihtiyacın artmasına neden
olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda 1983
yılında, iki farklı firma tarafından (General Motors ve
Sumitomo) [1, 2] farklı yöntemler kullanılarak
(geleneksel toz metalurjisi ve melt spinning) Nd-Fe-B
esaslı kalıcı mıknatıslar geliştirilmiştir.
Günümüzde NdFeB mıknatıslar sinterleme, polimer
bağlı ve sıcak deformasyon olmak üzere üç farklı
şekilde üretilmektedir. Bu yöntemler arasında en
başarılı ve en uygulanabilir yöntem, toz metalurjisi
yöntemlerini içeren sinterleme yöntemidir. Sinterlenmiş
NdFeB mıknatıslar yüksek manyetik özelliklerinin yanı
sıra, fiyat/performans oranı oldukça düşüktür.
Sinterlenmiş
NdFeB
mıknatısların
en
önemli
dezavantajı ise, termal ve çevresel etkiler karşısında
kararsız olmalarıdır. Bu mıknatısların manyetik
özelliklerinin yüksek olması manyetik olarak sert
Nd2Fe14B fazına dayanmakta olup, bu fazın birim
hacimde ürettiği enerji miktarı yaklaşık olarak 512
kJ/m3’tür. Ancak, yapı içerisinde bulunan ve yumuşak
manyetik özelliklere sahip ikincil fazların oluşması
nedeniyle, sinterlenmiş NdFeB mıknatıslar yaklaşık
olarak 444 kJ/m3 enerji üretmektedirler. Polimer bağlı
mıknatıslar ise uygulamalarda yaklaşık olarak 80-145
kJ/m3 arasında enerji üretmektedir. Sıcak deforme
edilerek üretilen mıknatısların ürettiği enerji, 120-370
kJ/m3’tür. Tablo 1.5’den de görüleceği üzere, NdFeB
mıknatısların sahip olduğu manyetik özellikler diğer
kalıcı mıknatıs türlerine oranla daha yüksektir [3].

Anahtar kelimeler: Nd-Fe-B, Manyetik özellikler, Hızlı
katılaştırma

Abstract
In this study, the Nd15Fe76Ni2B8 alloy powders which
contain 2%wt. Ni element, was produced with form of
ribbon by melt spinning method and their structural and
physical properties were investigated. Produced
ribbons dimensions by the melt spinning with surface
temperature -5 °C of flat surface wheel have 5-50 μm
thickness, 40-1020 μm length and 10-240 μm width.
Microstructure of having different thickness ribbons
have consisted of coaxial cellular structures, according
to scanning electron microscope (SEM). The
microstructure of flaky powder was determined two
different crystalline phases by X-ray diffraction method
(XRD). First phase is defined hard magnetic
Nd2Fe12Ti2B intermetallic compound. Second phase is
non-magnetic Nd-rich phase. The coercivity values of
the powders milling under the protective atmosphere
were determined as 1.2 kOe and 5.6 kOe respectively
and Curie temperatures were determined as 317 ° C
and 342 ° C and the coercivity value reached to 6.4
kOe by the sintering process of the milled powders.

NdFeB mıknatıslar, diğer mıknatıs türlerine göre
yüksek manyetik özelliklere sahip olmalarına rağmen,
termal olarak kararsız olmaları, bazı uygulamalarda
tercih edilmelerini kısıtlamaktadır. Curie sıcaklığı
yaklaşık olarak 310 °C olan NdFeB mıknatısların
yüksek sıcaklıklarda yapılarının değişmesine bağlı
olarak manyetik özelliklerini kaybetmektedirler. Yapılan
araştırmalarda, NdFeB mıknatısların 220 °C’de
manyetik özelliklerinin yaklaşık olarak %80’ni
kaybettikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu
mıknatıslar için maksimum çalışma sıcaklığı 150 °C
olarak belirlenmiştir. Diğer mıknatıs türleri ile
karşılaştırıldığında,
NdFeB
esaslı
mıknatıs
malzemelerin Curie sıcaklığının çok düşük olduğu
görülmektedir [3].
NdFeB mıknatısın bileşimini oluşturan nadir toprak
elementi (Nd) ve geçiş metali (Fe) arasında güçlü
ferromanyetik bir etkileşim gerçekleşmektedir. Nd-Fe
esaslı mıknatısları üretmek amacıyla, Fe oranından
daha küçük oranlarda üçüncü bir katkı elementi Nd-Fe
ikili sistemine ilave edilmektedir. Ferromanyetik özellik

Keywords: Melt spinning, NdFeB, Physical properties
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göstermeyen üçüncü katkı elementi, oluşan manyetik
akının azalmasını engellemek amacıyla oldukça küçük
miktarlarda ikili alaşım sistemine eklenmektedir. 1983
yılında Sumitomo Special Metals Firması [1] ve
General Motors [2] tarafından birbirlerinden habersiz
üretilen Nd-Fe-B üçlü alaşım sisteminin her ikisinde de
çok küçük miktarlarda B elementi kullanılmıştır.
Alaşımın içyapısında oluşan ve içerisinde ağrılıkça
%72 Fe, %27 Nd ve %1 B içeren fazın (Nd2Fe14B)
oluşturulmasıyla bilirlikte yüksek manyetik özellikler
elde edilmiştir. Mikro yapı içeresinde oluşan bu faz
Nd2Fe14B fazı olarak tanımlanmaktadır [4].

yüksek saflıktaki (%99,999) argon gazı ile
püskürtülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan şerit
üretim işleminde 10x0,7 mm boyutlarında dikdörtgen
kesitli nozul, 52 m.s-1’lik disk hızı ve 0,5 bar’lık
püskürtme gaz basıncı değerleri kullanılmıştır. Nozul
ile disk arasındaki mesafe ise 1 mm olarak
belirlenmiştir. Diskin yüzey sıcaklığının -5 °C sıcaklığa
düşürülmesinde ise içerisinde kapalı sistemde freon
gazı dolaşan soğutucu blok kullanılmıştır.
Melt spinning yöntemiyle üretilen Nd15Fe75Ti2B8 alaşım
şeritlerinin morfoloji ve mikroyapı incelemelerinde Zeis
EVO MA model taramalı elektron mikroskobu (SEM)
kullanılmıştır. Üretilen şeritlerin faz yapısı Cu Kα
radyosyon kaynağına sahip (X’Pert3 Powder model)
XRD cihazında analiz edilmiştir. Element katkılı
Nd33Fe75BTi2 alaşımı tozların mikroyapısal incelemeleri
taramalı elektron mikroskobuna ek olarak Bayburt
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında
bulunan FEI marka Nova Nano SEM 450 cihazı
kullanılarak gerçekleştirilmiş, görüntüler FEG (field
emission gun) modunda alınmıştır. Yapıda bulunan faz
dönüşümü ve Curie sıcaklıkları, Hitachi marka cihaz ile
diferansiyel taramalı kalorimetre analizi kullanılarak
belirlenmiştir. Yapılan DSC analizlerde numune, 20
°C/dk hızla 400 °C’ye kadar ısıtılmıştır. Manyetik
ölçümleri, Ulusal Metroloji Enstitsünde bulanan
titreşimli örnek manyetometresinde 3 T’lik manyetik
alan altında gerçekleştirilmiştir.

NdFeB esaslı mıknatısların manyetik, termal ve
kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi için kullanılan bir
diğer yöntem de bu mıknatıslara geçiş metalleri veya
nadir toprak metalleri katılarak söz konusu özelliklerin
iyileştirilmesidir.
Bu
amaçla
yapılan
literatür
araştırmasında geçiş elementleri olarak Cu, Co, Ni, Ti,
V, Mo, W, Al, Cr, Ga, Nb, Zr elementleri farklı katkı
oranlarında tek başına veya farklı elementlerle birlikte
katılarak kimyasal, termal, manyetik özelliklerdeki
değişimler incelenmiştir [5-11]. Nadir toprak elementi
mıknatısların (RE-Fe-B) kullanımının artmasıyla Nd
tüketimi çok yüksek oranda artış göstermiştir. Bu
durum bu tür mıknatısların ham maddeleri olan Pr ve
Nd fiyatının ani bir artış göstermesine sebep olmuş,
endüstriyel
uygulamaların
ve
araştırmaların
aksamasına uğramasına sebep olmuştur. Bu nedenle
araştırmacılar maliyeti düşürmek adına Nd yerine
alternatif element arayışına girmişler ve kullanımı daha
ucuz olan La ve Ce elementlerine yönelmişlerdir [1214]. Nadir toprak elementi mıknatıslarda Nd yerine en
yaygın olarak kullanılan elementler La, Ce, Gd, Ho ‘dur
[12, 15].

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 1.a ve b’de, 8x0,5 mm boyutlarında dikdörtgen
kesitli nozul ile 52 m.s-1’lik disk hızı, 0,5 bar’lık argon
gazı püskürtme basıncı, yüzeyi pürüzsüz bakır disk, 1
mm nozul-disk arası mesafe ve yaklaşık 1350 °C
alaşım sıcaklığı parametreleri kullanılarak katkı
elementli Nd15Fe75Ni2B8 manyetik alaşımından üretilen
tozların toz boyutuna bağlı olarak morfolojileri
gösterilmiştir. Taramalı elektron mikroskobunda (SEM)
ikincil elektron (SE) modunda yapılan morfoloji
incelemelerinde, üretilen tozların boyutları yaklaşık 500
µm’un altında kalmıştır. Üretilen tozlar küresel, lifsi,
düzensiz, çubuksu, yapraksı ve pulsu şekillere sahiptir
(Şekil 2.a). En küçük boyutlu tozlar genellikle küresel
ve lifsi şekilli olup, lifsi tozlar yüksek boy/en oranına
sahiptirler. Toz boyutu büyüdükçe lifsi ve küresel şekilli
toz oranı azalmış, liflerin boyu kısalmış, düzensiz ve
pulsu tozların oranı artmıştır (Şekil 2.b). Nispeten
büyük boyutlu tozlarda homojen toz şekli elde edilmiş
olup, bütün tozların pulsu (flake) şekle sahip olduğu
gözlenmiştir (Şekil 3.6-3.8). Pulsu tozların genişlikleri
25-100 µm, uzunlukları 80-600 µm ve kalınlıkları ise 550 µm aralığında değişmiştir.

X. G. Cui ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada,
Nd-Fe-B mıknatısına ağırlıkça %0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7,
1,0 oranlarında ilave ettikleri Ni tozlarının, NdFeB
mıknatısın manyetik özelliklerinde ve mikro yapısında
meydana getirdiği değişimleri incelemişlerdir. Yapılan
histerisis ölçümleri sonucunda artan Ni oranıyla kalıcı
mıknatıslık ve maksimum enerji ürünü kademeli olarak
azalırken, koersivitenin başlangıçta arttığı, ancak artan
Ni oranıyla düşüş gösterdiğini gözlemlemişlerdir.
Koersivite maksimum değerine ağırlıkça %0,3’lük Ni
katkısında erişmiş, ulaşılan maksimum değerin katkısız
mıknatısın koersivite değerinden yaklaşık %12,3 kadar
büyük olduğu görülmüştür. Ayrıca mıknatıslar için ayırt
edici bir özellik olarak kullanılabilen (BH)max + Hcj
değeri artan Ni içeriği ile artmış, maksimum değerine
ağırlıkça %0,3 Ni içeren mıknatısta erişmiştir [16].

2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda Alfa Aesar firmasından temin
edilen ve içerisinde (% atom.) %77 Fe, %15 Nd ve %8
B bulunan Nd15Fe77B8 ingot alaşımı ve nikel tozu
kullanılmıştır. Alaşım şeritleri laboratuvar tipi melt
spinning cihazında yüksek vakum altında (10-7 mbar)
üretilmiştir. Şerit üretim işlemi, bor nitrürden imal
edilmiş pota içerisine konan 50 g’lık ingot alaşımı
(Ağırlıkça %2 Nikel dop edilmiş), indüksiyon sistemi ile
yüksek vakum altında ergitilerek, dikdörtgen kesitli
nozul yardımıyla yüzeyi düz ve pürüzsüz olan ve 27
cm çapındaki bakır disk üzerine yüksek basınçlı ve
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Şekil 1. Üretilen tozların morfolojik incelemeleri a) lifsi
tozlar, b) pulsu tozlar.

Şekil 2. Ni elementi katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımı
tozunun kesitinden elde edilen mikroyapı a) 20 µm, b)
14 µm.

5 °C’ye soğutulan düz disk kullanılarak yapılan Ni
katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımı toz üretiminde de hızlı
katılaştırılmış pulsu şekilli tozlar elde edilmiştir. Üretilen
tozların SEM’de gerçekleştirilen mikroyapı analizleri
sonucu çekilen mikrofotoğraflar Şekil 2.a ve Şekil
2.b’de sunulmuştur. Daha önceki toz mikroyapılarına
benzer şekilde eş eksenli hücresel bir yapı elde
edilmiştir. %2 oranında katılan Ni elementi ayrı bir faz
olarak oluşmamış, yapı içerisinde homojen olarak
dağılmıştır. Şekil 3.79’da verilen 20 μm kalınlığındaki
pulsu tozun ortalama tane boyutu 0,59 μm olarak
ölçülmüştür. Şekil 3.80’de verilen 14,5 μm
kalınlığındaki pulsu tozun minimum ve maksimum tane
boyutları 0,2 μm-0,84 μm aralığında değişmiştir.

.

Üretilen Ni elementi katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımı
tozlarına ait EDS analizleri Şekil 3.81’de verilmiştir.
Şekil 3.a’da verilen mikroyapı üzerinden alınan EDS
sonuçlarına göre, tane sınırları ağırlıkça %87,0 Nd,
%2,54 Fe, %2,44 Ni ve %8,01 oranında B
içermektedir. Elde edilen bu sonuçlar tane sınırının
Nd’ca zengin faz olduğunu göstermektedir. Şekil 3.c’de
FEG-SEM’de alınan mikroyapı görülmekte ve bu
görüntü üzerinde tane içinden alınan EDS analizinden
ağırlıkça %63,44 Fe, %34,68 Nd ve %1,88 Ni oranları
elde
edilmiştir.
Bu
oranlar
yaklaşık
olarak
Nd2(Fe,Ni)14B sert manyetik fazının oranlarına yaklaşık
olarak karşılık gelmektedir.

Şekil 3. (a), (b), (c) Nd33Fe64Ni2B alaşımı pulsu tozların
mikroyapıları. (d) ve (e) tane içi bölgenin EDS analiz
sonuçları, (f) tane sınırının EDS analizi.

Şekil 4’de Ni katkılı Nd33Fe64Ni2B8 alaşımı tozlarına ait
X-ışını kırınımı deseni sunulmuştur. Kırınım deseni
incelendiğinde, yapıda Nd’ca zengin faz ve
Nd2(Fe,Ni)14B fazlarının bulunduğu HighScore Plus
yazılımı kullanılarak belirlenmiştir. Söz konsusu
fazların oranları ise Rietvelt analizine göre %93,2
oranında sert manyetik faz olan Nd2(Fe,Ni)14B (#98061-4100) ve %6,8 oranında tane sınırlarında oluşan
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Nd’ca
zengin
hesaplanmıştır.

faz

(#98-007-6593)

maksimum enerji ürününün kademeli olarak azaldığını,
koersivitenin başlangıçta artış gösterdiği, ancak artan
Ni oranıyla düşüş gösterdiğini gözlemlemişlerdir.
Koersivitenin maksimum değerine at. %0,3’lük Ni
katkısında erişilmiş, ulaşılan maksimum değerin
katkısız mıknatısın koersivite değerinden yaklaşık
%12,3 kadar büyük olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca,
mıknatıslar için ayırt edici bir özellik olarak
kullanılabilen (BH)max + Hcj değeri, artan Ni içeriği ile
artmış, maksimum değerine at. %0,3 Ni içeren
mıknatısta erişilmiştir. Ağırlıkça %0,3 Ni katkılı
mıknatısın koersivite değerindeki artışın, Fe yerine
gelen Ni’in nadir toprak elementinin (Nd) alt kafes
yapısını etkileyerek anizotropiye sebep olması
(koersivitenin anizotropiye bağlı bir parametre
olmasından dolayı) nedeniyle gerçekleştiğini ileri
sürmüşlerdir [16].

olarak

Şekil 4. Ni elementi katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımı pulsu
tozların XRD kırınım deseni.
Şekil 5’de Nd33Fe64Ni2B8 alaşımı tozlarına TEM
görüntüsü verilmiş ve kristografik yönlenmeleri farklı
olan tanelerin düzlemler arasındaki mesafeleri
ölçülmüştür. Şekil 3.83.b’de gösterilen kırmızı
dikdörtgen içerisine alınan bölgenin büyütülmüş
görüntüsü üzerinde düzlemler arası mesafeler her bir
tane için hesaplanmıştır. Nd2(Fe,Co)14B tanelerin
düzlemler arasındaki mesafeler sırasıyla 0,212, 0,391,
438 ve 551 nm olarak ölçülmüş ve bu değerlere
karşılık gelen düzlemler sırasıyla (140), (120), (111) ve
(020) düzlemleri olarak belirlenmiştir. Bu düzlemler
arasında (140) düzlemi ise Nd33Fe44Ni2B alaşımın
manyetik özellik kazanmasını sağlayan Nd2(Fe,Co)14B
fazının 44°’de ortaya çıkan %100’lük pikine karşılık
gelmektedir.
Ağırlıkça %2 oranında Ni içeren Nd33Fe64Ni2B alaşım
tozları ve 390 dk. öğütme sonrasında yapılan XRD
analizi ile elde edilen X-ışını kırınım desenleri Şekil
3.6’da verilmiştir. Buna göre, %2 Co içeren alaşım
tozlarının öğütülmesine benzer şekilde, 390 dk.
öğütme işlemi sonucunda (011) düzleminde yer alan
Nd’ca zengin faz neredeyse tamamen yok olmuş
durumdadır. Rietvelt analizi sonucuna göre öğütme
işlemiyle yapının tamamı Nd2(Fe,Ni)14B fazından
oluşmaktadır. Öte yandan, öğütülmemiş tozlarda
47°’de yer alan kristalin piklerin 390 dk. öğütme işlemi
sonucunda amorf yapıya dönüştüğü görülmektedir.
Proje kapsamında Ni elementi ağırlıkça %2 oranında
Nd33Fe66B alaşımı yapısına katılarak Nd33Fe64Ni2B
alaşımı üretilmiş ve bu alaşımın hızlı katılaştırma ve
öğütme işlemleri sonrasında manyetik özelliklerindeki
değişim incelenmiştir. Yapılan literatür araştırmasında,
Ni elementinin Nd-Fe-B esaslı mıknatısların manyetik
özelliklerini iyileştirdiği belirtilmekte ancak, yapılan pek
çok çalışmada Ni elementinin esas fonksiyonunun NdFe-B esaslı mıknatısların korozyon direncini artırmak
olduğu
vurgulanmıştır
[17-19].
Melt
spinning
yöntemiyle üretilen ve daha sonra koruyucu atmosfer
altında 390 dk. öğütülen Nd33Fe64Ni2B alaşım tozlarına
ait M-H grafikleri Şekil 3.131’de verilmiştir.
Nd33Fe64Ni2B alaşım tozların öğütülmemiş durumda ve
390 dk. öğütme işlemi sonrası koersivite değerleri
sırasıyla 1,2 kOe ve 5,6 kOe olarak bulunurken, kalıcı
mıknatıslık değerleri ise sırasıyla 11 ve 43 emu/g
olarak belirlenmiştir. X.G.Cui ve arkadaşlarının Ni
ilavesi ile Nd-Fe-B mıknatısların mikroyapı ve manyetik
özelliklerini inceledikleri çalışmada ve yapılan VSM
ölçümlerinde, artan Ni oranıyla kalıcı mıknatıslık ve

Şekil 5. Ni katkı elementli Nd33Fe64Ni2B alaşımına ait
tozun TEM’de elde edilen ayrıntılı mikroyapısı.
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Şekil 6. Melt spinning yöntemiyle üretilen Nd33Fe64Ni2B
alaşımı tozların ve 390 dk. öğütülen tozların XRD
desenleri.

Şekil 8. Ni katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımına ait DSC
eğrileri: a) Öğütülmemiş tozlar, b) 390 dk. öğütülen
tozlar.

4. Sonuçlar
Gerçekleştirilen bu çalışmada ağırlıkça %2 oranında Ni
elementinin NdFeB yapısına katılması sonucu, söz
konusu mıknatısların fiziksel özelliklerindeki değişimler
incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar özet olarak
aşağıda sunulmuştur.

Şekil 7. Ni katkılı Nd33Fe64Ni2B alaşımına ait M-H
eğrileri: a) Öğütülmemiş tozlar, b) 390 dk. öğütülen
tozlar.
Ağırlıkça %2 Ni içeren Nd33Fe64Ni2B alaşımına ait DSC
eğrileri Şekil 8’de verilmiştir. Yapılan DSC ölçümleri
sonucunda Ni elementi katkısının NdFeB mıknatısların
Curie sıcaklığının artışı konusunda bir etkisinin
olmadığı gibi, düşük bir miktarda da olsa Curie
sıcaklığının düşmesine neden olduğu anlaşılmıştır. Ni
katkılı öğütülmemiş duruda pulsu şekilli tozlar için
Curie sıcaklığı 317 °C olarak ölçülürken, tozların 390
dak öğütülmesi ile Curie sıcaklığı 342 °C’ye
yükselmiştir.
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Melt spinning ünitesinde düz disk kullanılarak
üretilen Nd33Fe66B sert (kalıcı) manyetik alaşımı
tozlarının şekli küresel, lifsi ve pulsu olup, toz şekli
toz boyutuna bağlı olarak değişmiştir.



Kullanılan melt spinning diskinin -5 °C’ye
soğutulmasıyla pulsu tozlarda eş eksenli hücrelerin
boyutu ve küresel tozlarda da dendritik kol aralığı
azalmıştır.



Melt spinnig yöntemiyle -5 °C’ye soğutulan düz disk
kullanılarak
üretilen
Ni
elementi
katkılı
Nd33Fe64Ni2B pulsu şekilli ve 390 dk. koruyucu
atmosfer altında öğütülen tozların koersivite
değerleri sırasıyla 1,2 kOe ve 5,6 kOe, Curie
sıcaklıkları ise 317 °C ve 342 °C olarak belirlenmiş
olup, öğütülmüş tozların sinterlenme işlemi ile
koersivite değeri 6,4 kOe değerine ulaşmıştır.
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada, ağırlıkça %2 oranında Ti içeren
Nd15Fe76Ti2B8 içeren alaşım, melt spinning yöntemiyle
şerit formunda üretilmiş ve üretilen tozların yapısal ve
fiziksel özellikleri incelenmiştir. Melt spinning yöntemi
ile yüzeyi -5 °C’ye soğutulan düz disk kullanılarak
yüksek vakum altında, kalınları 5-50 μm, uzunlukları
40-1020 μm, genişlikleri 10-240 μm arasında
değişirken pulsu tozların üretimi gerçekleştirilmiştir.
Taramalı elektron mikroskobu analizlerine göre farklı
kalınlarda üretilen pulsu tozların yapısı eş eksenli
hücresel
yapılardan
oluşmaktır.
Yapısal
için
kullanılan
X-ışınları
karakterizasyon
difraktometresinde ile yapının sert manyetik faz olarak
tanımlanan Nd2Fe12Ti2B fazından ve manyetik
özelliklere sahip olmayan Nd’ca zengin fazdan
oluştuğu belirlenmiştir. Üretilen pulsu tozların
ferromanyetik özelliklerini kaybettiği sıcaklık olan Curie
sıcaklığı ise DSC analizi ile 376 °C olarak
belirlenmiştir. Üretilen pulsu tozların yüzey aktif
öğütme işlemi sonucunda artan öğütme süresiyle
birlikte koersivitenin toz boyutunun azalmasına bağlı
olarak arttığı tespit edilmiştir.

Kalıcı mıknatıslar sürekli olarak gelişen ve ilerleyen
günümüz endüstrisinde önemli bir yere sahiptirler
(Handoko & Manaf,). Bu mıknatıslardan biri olan
neodimium-demir-bor (Nd-Fe-B) esaslı mıknatıslar,
uygulamalarda sağladıkları yüksek manyetik akı
yoğunluğundan dolayı, günlük yaşamda kullanılan
elektronik eşyalarda, sağlık alanında, otomotiv
endüstrisinde ve daha birçok alanda ihtiyaç duyulan
malzemeler sınıfına girmektedir (Jimenez-Villacorta &
Lewis, 2014; Pei, Lin, Yan, & Zhang, 2016). Ayrıca bu
tür kalıcı mıknatıslar, sahip oldukları yüksek
performans özelliğinin yanı sıra uzun kullanım ömrüne
ve düşük maliyetli olmalarından dolayı yüksek güce
sahip elektrikli motorların ve jeneratörlerin kullanıldığı
yenilenebilir enerji sistemlerinde enerji dönüşümlerini
gerçekleştirmek amacıyla kullanılırlar (JimenezVillacorta & Lewis, 2014; Pei et al., 2016; Zhou, Luo, &
Zhou,
2015).
Nd-Fe-B
esaslı
mıknatısların
uygulamalarda yüksek manyetik akı yoğunluğuna
sahip olmalarının en önemli sebebi mikroyapısında
bulunan ve yüksek manyetik doygunluğa ve
anizotropiye sahip olan Nd2Fe14B intermetalik fazından
kaynaklanmaktadır (Harada & Kuji, 1994; Shunpei
Ozawa, Saito, & Motegi, 2004). Nd-Fe-B üçlü faz
diyagramına göre, Nd2Fe14B sert manyetik fazı,
peritektik reaksiyon sonucu sıvı faz ve birincil demir
fazı (α-Fe) içerisinden oluşmaktadır (Ozawa et al.,
2004; Sun, Li, & Quan, 1997) Nd-Fe-B esaslı manyetik
malzemelerin manyetik özellikleri büyük ölçüde
peritektik dönüşüm sonucu oluşan sert manyetik faz
olarak tanımlanan Nd2Fe14B fazına tane boyutlarına ve
katılaşma sırasında ortaya çıkan ve yumuşak manyetik
faz özelliği sergileyen fazların (α-Fe ve Nd’ca zengin
faz miktarına bağlıdır (Harada & Kuji, 1994). Ancak
katılaşma esnasında gerçekleşen peritektik reaksiyon
sonucu yapıda Nd2Fe14B fazı, α-Fe fazının etrafını
sarmakta ve daha fazla peritektik reaksiyonun
oluşmasını engellemektedir. Bunun sonucu olarak da,
birim hacimde üretilen enerji miktarının azalmasına
neden olan yumuşak manyetik faz α-Fe her zaman
yapıda bir miktar mevcut olmaktadır. Bu nedenle,
yapıda oluşan ve manyetik özellikleri olumsuz yönde
etkileyen α-Fe fazının oluşmasını engellemek veya
mikroyapıdaki
miktarını
azaltılması
önem
kazanmaktadır (Harada & Kuji, 1994).

Anahtar kelimeler: Eriyik döndürme, NdFeB, fiziksel
özellikler

Abstract
In this study, the Nd15Fe76Ti2B8 alloy powders which
contain 2%wt. Ti element, was produced with form of
ribbon by melt spinning method and their structural and
physical properties were investigated. Produced
ribbons dimensions by the melt spinning with surface
temperature -5 °C of flat surface wheel have 5-50 μm
thickness, 40-1020 μm length and 10-240 μm width.
Microstructure of having different thickness ribbons
have consisted of coaxial cellular structures, according
to scanning electron microscope (SEM). The
microstructure of flaky powder was determined two
different crystalline phases by X-ray diffraction method
(XRD). First phase is defined hard magnetic
Nd2Fe12Ti2B intermetallic compound. Second phase is
non-magnetic Nd-rich phase. The Curie temperature of
rapidly solidified Nd2Fe12Ti2B alloy powders which
transform ferromagnetic properties to paramagnetic
properties, was measured 376 °C by the differential
scanning calorimeter (DSC). The surfactant ball milling
process was applied to flaky powder to determine
effect of particle size on the physical properties of
milled powder. The coercivity of the powder was
increased with decreasing particle size.

NdFeB esaslı mıknatısların manyetik, termal ve
kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi için kullanılan bir
diğer yöntem de bu mıknatıslara geçiş metalleri veya
nadir toprak metalleri katılarak söz konusu özelliklerin
iyileştirilmesidir.
Bu
amaçla
yapılan
literatür
araştırmasında geçiş elementleri olarak Cu, Co, Ni, Ti,
V, Mo, W, Al, Cr, Ga, Nb, Zr elementleri farklı katkı
oranlarında tek başına veya farklı elementlerle birlikte
katılarak kimyasal, termal, manyetik özelliklerdeki
değişimler incelenmiştir [1-7].

Keywords: Melt spinning, NdFeB, Physical properties
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Marzena Spyra ve arkadaşlarının yapmış oldukları
çalışmada atomik olarak %7 ve %8 Nd içeren
alaşımlara atomik olarak %0-4 arasında Ti elementi
ekleyerek melt spinning yöntemi ile ilgili alaşımın
şeritlerini üretmişlerdir. Farklı bileşimlerde üretilen
şeritler 953-973 K arasında 20 dak tavlanarak şeritlerin
kristal yapılı olması sağlanmıştır. Yapılan manyetik
ölçümler sonucunda, %7 Nd içeren alaşımda %4 Ti
katkısının manyetik özellikler üzerinde önemi bir
etkisinin olmadığı, %8 Nd içeren alaşımda %4 Ti
katkısının mikro yapıdaki tane boyutunun küçülmesine
(30-50 nm) sebep olup manyetik özellikleri arttırmıştır.
%8 Nd elementi içeren alaşımın koersivite değeri 319
kA/m olarak bulunurken, atomik olarak %4 Ti elementi
katılması ile bu değer 648 kA/m değerine ulaşmıştır
[8].

kullanılarak gerçekleştirilmiş, görüntüler FEG (field
emission gun) modunda alınmıştır. Yapıda bulunan faz
dönüşümü ve Curie sıcaklıkları, Hitachi marka cihaz ile
diferansiyel taramalı kalorimetre analizi kullanılarak
belirlenmiştir. Yapılan DSC analizlerde numune, 20
°C/dk hızla 400 °C’ye kadar ısıtılmıştır. Manyetik
ölçümleri, Ulusal Metroloji Enstitsünde bulanan
titreşimli örnek manyetometresinde 3 T’lik manyetik
alan altında gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu çalışmada ağırlıkça %2 oranında Ti
elementinin NdFeB yapısına katılması sonucu, söz
konusu mıknatısların fiziksel özelliklerindeki değişimler
incelenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda Alfa Aesar firmasından temin
edilen ve içerisinde (% atom.) %77 Fe, %15 Nd ve %8
B bulunan Nd15Fe77B8 ingot alaşımı ve titanyum tozu
kullanılmıştır. Alaşım şeritleri laboratuvar tipi melt
spinning cihazında yüksek vakum altında (10-7 mbar)
üretilmiştir. Şerit üretim işlemi, bor nitrürden imal
edilmiş pota içerisine konan 50 g’lık ingot alaşımı
(Ağırlıkça %2 Titanyum dop edilmiş), indüksiyon
sistemi ile yüksek vakum altında ergitilerek, dikdörtgen
kesitli nozul yardımıyla yüzeyi düz ve pürüzsüz olan ve
27 cm çapındaki bakır disk üzerine yüksek basınçlı ve
yüksek saflıktaki (%99,999) argon gazı ile
püskürtülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan şerit
üretim işleminde 10x0,7 mm boyutlarında dikdörtgen
kesitli nozul, 52 m.s-1’lik disk hızı ve 0,5 bar’lık
püskürtme gaz basıncı değerleri kullanılmıştır. Nozul
ile disk arasındaki mesafe ise 1 mm olarak
belirlenmiştir. Diskin yüzey sıcaklığının -5 °C sıcaklığa
düşürülmesinde ise içerisinde kapalı sistemde freon
gazı dolaşan soğutucu blok kullanılmıştır. Çalışma
kapsamında yapılan üretimlerin her biri alaşımın
yapısında bulunan Nd elementinin oksijen elementine
karşı olan afinitesinin yüksek olmasından dolayı
yüksek vakum altında (10-7 mbar) gerçekleştirilmiştir.
Üretilen tozların mikroyapısını belirlemek amacıyla
sırasıyla bakalite alma, zımparalama, parlatma ve
kimyasal dağlama işlemleri yapılmıştır. Bakalite alma
işleminde soğuk katılaşan epoksi reçine kullanılmıştır.
Hem ingot alaşım hem de üretilen şeritler sırasıyla
800, 1000, 1500, 2000 numaralı zımparalar ile
zımparalanmış ve 3 µm’luk elmas solüsyon ile
parlatılmıştır. Mikroyapıdaki fazları ortaya çıkartmak
amacıyla %3 nitrik asit içeren nital ayracı kullanılmıştır.
Melt spinning yöntemiyle üretilen Nd15Fe75Ti2B8 alaşım
şeritlerinin morfoloji ve mikroyapı incelemelerinde Zeis
EVO MA model taramalı elektron mikroskobu (SEM)
kullanılmıştır. Üretilen şeritlerin faz yapısı Cu Kα
radyosyon kaynağına sahip (X’Pert3 Powder model)
XRD cihazında analiz edilmiştir. Element katkılı
Nd33Fe75BTi2 alaşımı tozların mikroyapısal incelemeleri
taramalı elektron mikroskobuna ek olarak Bayburt
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında
bulunan FEI marka Nova Nano SEM 450 cihazı

Şekil 1. Öğütme işleminin gerçekleştirildiği özel tasarım
koruyucu atmosferli değirmen.

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 2.a ve b’de, 8x0,5 mm boyutlarında dikdörtgen
kesitli nozul ile 52 m.s-1’lik disk hızı, 0,5 bar’lık argon
gazı püskürtme basıncı, yüzeyi pürüzsüz bakır disk, 1
mm nozul-disk arası mesafe ve yaklaşık 1350 °C
alaşım sıcaklığı parametreleri kullanılarak katkı
elementli Nd15Fe75Ti2B8 manyetik alaşımından üretilen
tozların toz boyutuna bağlı olarak morfolojileri
gösterilmiştir. Taramalı elektron mikroskobunda (SEM)
ikincil elektron (SE) modunda yapılan morfoloji
incelemelerinde, toz boyutuna bağlı olarak toz
şekillerinin değiştiği gözlenmiştir. Melt spinning
yöntemi, literatürde bilindiği şekli ile, sürekli formda
şerit üretme yöntemidir. Ancak, bu çalışmada
kullanılan Nd15Fe75Ti2B8 alaşımı bakımından farklı bir
durum ortaya çıkmış, sürekli formda şerit yerine kaba
boyutlu toz üretilmiştir. Kaba boyutlu olmalarına
rağmen, üretilen tozların boyutları yaklaşık 500 µm’un
altında kalmıştır. Yapılan literatür incelemelerinden,
Nd33Fe66B alaşımının gevrek karakterli olması
dolayısıyla
katılaşma
esnasında
sürekli
şerit
oluşmadığı, bunun yerine toz elde edildiği anlaşılmıştır
[9, 10]. Üretilen tozlar küresel, lifsi, düzensiz, çubuksu,
yapraksı ve pulsu şekillere sahiptir (Şekil 2.a). En
küçük boyutlu tozlar genellikle küresel ve lifsi şekilli
olup, lifsi tozlar yüksek boy/en oranına sahiptirler. Toz
boyutu büyüdükçe lifsi ve küresel şekilli toz oranı
azalmış, liflerin boyu kısalmış, düzensiz ve pulsu
tozların oranı artmıştır (Şekil 2.b). Nispeten büyük
boyutlu tozlarda homojen toz şekli elde edilmiş olup,
bütün tozların pulsu (flake) şekle sahip olduğu
gözlenmiştir (Şekil 3.6-3.8). Pulsu tozların genişlikleri
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25-100 µm, uzunlukları 80-600 µm ve kalınlıkları ise 550 µm aralığında değişmiştir.

Şekil 3. Ti elementi katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımı
tozunun kesitinden elde edilen mikroyapı a) 21 µm, b)
4,6 µm.
Şekil 2. Üretilen tozların morfolojik incelemeleri a) lifsi
tozlar, b) pulsu tozlar.

Şekil 5’de ağırlıkça %2 Ti içeren Nd33Fe64Ti2B alaşımı
tozlarına ait X-ışını kırınımı deseni gösterilmiştir.
Görüldüğü üzere, yapıda Nd’ca zengin faz ve
Nd2(Fe,Ti)14B fazı bulunmaktadır. Rietvelt analizine
göre hesaplanan faz oranları ise %96,4 oranında sert
manyetik faz olan Nd2(Fe,Ti)14B (#98-060-1411) fazı
ve %3,6 oranında tane sınırlarında oluşan Nd’ca
zengin faz (#98-015-0953) şeklindedir.

Çalışmada, Fe elementi kontenjanından %2 ağırlık
oranında Ti elementi katılmıştır. Hazırlanan Ti katkılı
Nd33Fe64Ti2B ingot alaşımı melt spinning yöntemiyle -5
°C’ye soğutulan düz disk kullanılarak toz haline
getirilmiştir. Üretilen tozların SEM’de gerçekleştirilen
mikroyapı analizleri sonucu çekilen mikrofotoğraflar
Şekil 3.a ve b’de sunulmuştur. Ti katkılı alaşım tozların
eş eksenli hücresel yapıda katılaşmıştır. Ortalama
hücre boyutunun pulsu toz kalınlığına bağlı olarak 0,3
μm-0,6 μm aralığında olduğu belirlenmiştir. Üretilen Ti
elementi katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımı tozlarına ait EDS
analizleri Şekil 4’de verilmiştir. Zeis marka taramalı
elektron mikroskobundan Şekil 4.a’dan alınan EDS
analizine göre tane içi bölgenin kompozisyonun
ağırlıkça yaklaşık olarak %67,87 Fe, %26,78 Nd, %
2,59 Ti içerdiği tespit edilmiş ve tane içi bölgelerin
Nd15(Fe,Ti)14B fazından oluştuğu belirlenmiştir. Aynı
mikroyapı üzerinde tane sınırlarından alınan EDS
analizi sonuçlarına göre, bu bölgelerin ağırlıkça
%81,99 Nd içermesi bu fazın Nd’ca zengin faz
olduğunu göstermektedir. FEI Nova Nano 450 marka
SEM cihazında elde edilen ve Şekil 4.b ve c’de
gösterilen mikroyapıdan tane içinden alınan EDS
sonuçlarının %69,47 Fe, %28,43 Nd ve %2.10 Ti
içermesi (Şekil 4.e) diğer EDS analiz sonucunu
doğrulamaktadır.

.

Şekil 4. (a), (b), (c) Nd33Fe64Ti2B alaşımı pulsu tozların
mikroyapıları. (d) ve (e) tane içi bölgenin EDS analiz
sonuçları, (f) tane sınırının EDS analizi.
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Şekil 6. Ti katkı elementli Nd33Fe64Ti2B alaşımına ait
tozun TEM’de elde edilen ayrıntılı mikroyapısı.

Şekil 6’da Ti katkılı Nd33Fe64Ti2B8 alaşımı tozlarına ait
geçirimli elektron mikroskobu (TEM) görüntüsü verilmiş
ve kristografik yönlenmeleri farklı olan tanelerin
düzlemler arasındaki mesafeler ImageJ yazılımı
kullanılarak ölçülmüştür. Şekil 6.b’de gösterilen kırmızı
dikdörtgen içerine alınan bölgenin büyütülmüş
görüntüsü üzerinde her bir Nd2(Fe,Ti)14B tane için
hesaplanan düzlemler arası mesafeler sırasıyla 0,143,
0,250, 0,168 ve 0,271 nm olarak ölçülmüş ve bu
değerlere karşılık gelen düzlemler sırasıyla (161),
(024), (342) ve (131) düzlemleri olarak tespit edilmiştir

Ti elementi katkılı öğütülmemiş Nd33Fe64Ti2B alaşımı
tozları ile 390 dak öğütme sonrasında elde edilen XRD
desenleri Şekil 7’de verilmiştir. Burada en belirgin
olarak ortaya çıkan özellik, (011) düzleminde yaklaşık
31°’de görünen Nd’ca zengin fazın pik şiddeti öğütme
işlemiyle büyük bir azalma göstermiştir. Öğütme işlemi
sayesinde, tane sınırlarının yapı içerisinde kırılması ile
serbest kalan Nd’ca zengin fazın Nd2(Fe,Ti)14B fazına
katılarak bu fazın oranının artmasına neden
olmaktadır. Öğütülmemiş %2 Ti katkılı Nd33Fe64Ti2B
alaşımı tozlarda 47°’de ortaya çıkan Nd2(Fe,Ti)14B
kristalli faz, 390 dk. öğütme işlemi sonucunda amorf
yapıya dönüşmüştür. Rietvelt analizine göre yapının
tamamı Nd2(Fe,Ti)14B fazından oluşmaktadır.

Şekil 5. Ti elementi katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımı pulsu
tozların XRD kırınım deseni.

Şekil 7. Melt spinning yöntemiyle üretilen Nd33Fe64Ti2B
alaşımı tozların ve 390 dk. öğütülen tozların XRD
desenleri.
Nd-Fe-B esaslı mıknatıslar günümüzde birçok
uygulamada koersivitelerinin yüksek olmasından dolayı
tercih edilmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada Ti
elementi koersiviteyi artırmaya yönelik olarak
Nd33Fe66B yapısına ağırlıkça %2 oranında eklenmiştir.
Melt spinning yöntemiyle -5 °C’ye soğutulan düz disk
kullanılarak üretilen ve sonrasında 390 dak süre ile
öğütülen Nd33Fe64Ti2B alaşımı tozlara ait M-H grafikleri
Şekil 8’de gösterilmiştir. Melt spinning yöntemiyle
üretilen ve öğütülmemiş haldeki Nd33Fe64Ti2B alaşımı
tozlarının koersivite değeri 3.52 kOe olarak
ölçülmüştür. Ti elementi katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımı
tozların 390 dk. öğütülmesi sonucu koersivite 6,4 kOe
olarak ölçülmüştür. Marzena Spyra ve arkadaşlarının
yapmış oldukları çalışmada, sırasıyla atomik olarak %7
ve %8 Nd içeren Nd7Fe79-xB14Tix ve Nd8Fe78-xB14Tix
alaşımları içerisine %0-4 arasında Ti ekleyerek ark
melting yöntemi ile alaşım üretmişlerdir. Elde edilen
alaşımlar melt spinning yöntemi ile şerit haline
getirilmiştir. Yapılan manyetik ölçümler neticesinde, Ti
içermeyen Nd7Fe79B14 alaşımının koersivite değeri 2,7
kOe olarak ölçülürken, Ti elementi ilave edilen
Nd7Fe75B14Ti4 alaşımının koersivitesinin ise 4,7 kOe
olduğunu ifade etmişlerdir. Katkısız Nd8Fe78B14
alaşımın koersivite değeri 4 kOe iken, Ti elementi ilave
edilen Nd8Fe74B14Ti4 alaşımın koersivite değerinin ise
8,1 kOe olarak ölçüldüğünü belirtmişlerdir. %8 Nd
içeren alaşımın daha verimli sonuçlar vermesi, Ti
katkısının mikroyapıda tane boyutunun küçülmesine
sebep olmasından kaynaklandığı ileri sürmüşlerdir [8].
Yapılan birçok çalışmada, koersivitenin artmasına
neden olan mekanizmanın temelde çekirdeklenmeye
dayandığı ve element katkısının manyetik özellikleri
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olumsuz yönde etkileyen α-Fe fazının oluşmasını
engellediği gibi NdFeB mıknatısların yapısındaki sert
manyetik fazın (Nd2Fe14B) kristallenmesine de
yardımcı olduğu vurgulanmaktadır [11, 12].

Şekil 9. Ti katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımına ait DSC
eğrileri: a) Öğütülmemiş tozlar, b) 390 dk. öğütülen
tozlar.
Şekil 8. Ti katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımına ait M-H
eğrileri: a) Öğütülmemiş tozlar, b) 390 dk. öğütülen
tozlar.

4. Sonuçlar
Gerçekleştirilen bu çalışmada ağırlıkça %2 oranında Ti
elementinin NdFeB yapısına katılması sonucu, söz
konusu mıknatısların fiziksel özelliklerindeki değişimler
incelenmiştir ve elde edilen sonuçlar özet olarak
aşağıda sunulmuştur.

Ti katkılı Nd33Fe64Ti2B alaşımı pulsu tozlarının ve 390
dk. koruyucu atmosfer altında öğütülen tozlara ait DSC
eğrileri
Şekil
9’da
verilmiştir.
DSC
eğrileri
incelendiğinde, Curie sıcaklığında düşük oranda da
olsa bir atışın gerçekleştiği görülecektir. Melt spinning
yöntemiyle üretilen pulsu tozlara ait DSC eğrisinde
Curie sıcaklığı 356 °C olarak tespit edilirken, öğütme
işlemi ile bu değer 370 °C’ye ulaşmıştır.
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Melt spinning ünitesinde düz disk kullanılarak
üretilen Nd33Fe66B sert (kalıcı) manyetik alaşımı
tozlarının şekli küresel, lifsi ve pulsu olup, toz şekli
toz boyutuna bağlı olarak değişmiştir.
Melt spinning yöntemiyle çeşitli işlem parametreleri
ile üretilen tozlar boyut küçültmek amacıyla vakum
altında, koruyucu etken madde ortamında 90, 150,
210, 270, 330 ve 390 dk. sürelerde öğütme
işlemine tabi tutulmuşlardır. Düz disk kullanılarak
üretilen pulsu tozların öğütme işleminde maksimum
öğütme süresi olan 390 dakika sonunda parçacık
boyutu 0,26 µm iken, dokulu disk ile üretilen
küresel tozların aynı öğütme zamanında parçacık
boyutu 0,95 μm olarak ölçülmüştür.
Kullanılan melt spinning diskinin -5 °C’ye
soğutulmasıyla pulsu tozlarda eş eksenli hücrelerin
boyutu ve küresel tozlarda da dendritik kol aralığı
azalmıştır.

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019



Melt spinnig yöntemiyle -5 °C’ye soğutulan düz disk
kullanılarak üretilen Ti elementi katkılı Nd33Fe64Ti2B
alaşımı tozların öğütme öncesi koersiviteleri 3,52
kOe ve 390 dak süre öğütme sonrası 6,4 kOe
olarak ölçülmüştür. Curie sıcaklığı ise öğütme
işlemi ile birlikte 356 °C’den 370 °C’ye artmıştır.
Öğütülmüş tozların 1050 °C’de 90 dk. sinterleme
sonrası koersiviteleri 7.6 kOe olarak belirlenmiştir.
Bu değer, katkısız ve katkı elementli mıknatıslar
içerisinde elde edilebilen en yüksek koersivite
değeridir.
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energy demand due to their low theoretical capacity [1].

Abstract

Therefore, intensive research is continuing on the
Li-Si based alloys are promising anode materials for

discovery and development of a new generation of

lithium batteries due to their high-energy capacity and

higher capacity anode materials for use in high energy

safety characteristics. However, Li-Si based alloy

consuming applications such as electric vehicles.

electrodes still suffer from significant fading upon

Alloying type (Si, Ge, Sn, Sb, SiO, SnO, etc.) anode

cycling, hence showing poor capacity retention. As it is

materials, due to their high capacity values, seems to be

well known, graphene has superior properties and

an alternative to intercalation type anode materials [2-

shows promising potential for the battery applications. In

4].Amongthem, especially, Si is seen as an alternative

this work, the Li22Si5/CNT composite as anode material

anode due to its high capacity. However, due to the

was studied in lithium-ion battery. Li22Si5 alloy powders

excessive volume changes (311%) in the Si during the

were synthesized by ball-milling in Ar atmosphere. The

lithiation (and delithiation) process, the cycle life of Si

milling process was performed for 3 h at 500 rpm. To

based anodes remains quite low [5].

obtain

the

have been focused on two different approaches to

synthesized alloy powders, carbon nanotubes (CNTs)

eliminate this problem.In the first approach, Si alloys with

and polyvinylidene fluoride (PVDF) as binder were mixed

ductile additive elements such as Cu and Co are

in isopropanol. Its electrochemical performances were

synthesized

investigated by galvanostatic charge/discharge tests in

contributes positively to the cycle life of the anode with

LIR2016 coin half cell. The first discharge capacity is

the buffer effect, but it is difficult to say that the desired

1925 mAhg-1 and a capacity remains at 1240 mAhg-1

levels have been achieved [6]. In the second approach,

after 30 cycles. The results showed that Li22Si5/CNT

Si is synthesized as a composite electrode with carbon

composite, which has good potential to be used as

structures [7,8].

Li22Si5/CNT

composite

electrodes,

as

nanosized.

The

Many research

ductile

structure

anode in lithium batteries.
The aim of the study is to cover the second basic
Keywords: Lithium-ion battery, Li22Si5/CNT, Composite

approach, but it is aimed to use Li-Si based alloys

anode

instead of pure Si to produce composite electrodes with
carbon nanotubes (CNTs). Thus, it is aimed to benefit

1. Introduction

from the positive effect of the element Li.
Today, the most popular energy storage devices are

2. ExperimentalStudies

lithium-ion (Li-ion) batteries, and it is likely to continue to
do so in the near future. However, commercial Li-ion

Li22Si5 alloy powder was synthesized by ball-milling

batteries using graphite (intercalation type) anodes have

(FRITSCH Pulverisette 7) in Ar atmosphere, the ball-to-

become unable to meet the constantly increasing high

powder weight ratio was 90:1. The milling process was
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performed at 500 rpm, 3h. Li amount is kept 10% higher

seen from the figure the diameters of the nanotubes

than the stoichiometric ratio of the alloy in the

varies from 10 to 30 nm.

experimental study. CNTs were synthesized by the
electrolysis directly from graphite in LiCl:NaCl melt at
750°C. Electrolysis was performed with a constant
current of 5.0 A, which corresponds to average cathodic
current density of 2.0 A cm-2. After electrolysis the melt
was cooled to room temperature. The electrolytic
product was washed with water to remove the solidified
melt and then toluene was used to seperate CNTs from
suspension.

Figure 2. SEM image of a nanotubes synthesized at 750

The different four composite anodes were prepared by

°C.

mixing the synthesized alloy powders (80, 70, 60,

The charge/discharge voltage profiles of composite

50wt%) CNTs (10, 15, 20, 25wt%) with polyvinylidene

anodes with different carbon nanotube content are

fluoride (PVDF) (10, 15, 20, 25wt%) in NMethyl- 2-

shown in Fig. 3. It was observed that the initial discharge

pyrrolidone (NMP). The mixture was then coated on a

capacity are 975, 1925, 1215 and 215 mAhg-1 of the

Cu foil by brushing. The electrolyte was prepared by

composite anodes that have weight percentages of 10%,

soaking the glass fiber seperators in the solution of

15%, 20% and 25%, respectively.Alsothe specific

LiTFSI salt with Dimethoxyethane (DME) solvent.

capacities of the composite anodes depending on the

Galvanostatic discharge/charge tests were conducted at

amount of CNT at the end of the 30th cycles are given in

a current of 100 mA g−1 in the voltage range of 0.01-3.5

the Fig. 4.

V by using LIR 2016 coin lithium half-cell.

3. Results and Discussion
Fig. 1 shows the XRD pattern of synthesized Li22Si5
powder. The XRD pattern indicate that the peaks of all
samples were matchedwith the standard patterns of
Li22Si5 (#04-007-2538). However XRD peaks shifted
according to the reference card. This is due to the
change

in

lattice

parameters

depending

on

the

mechanical alloying method.

Figure 3. The discharge–charge profiles of composite
anodes depending on the amount of CNT a)10%CNT,
b)15%CNT, c)20%CNT, d)25%CNT

Figure 1.XRD pattern of synthesized Li22Si5 powder.
SEM images of the obtained CNTs are presented in Fig.
2. It is clear from the images that characteristic of CNTs
are randomly oriented and multi-walled. Also, it can be
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in
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without
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capacity value is maintained above 90% after 30 cycles.
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Özet
Mg esaslı hidrojen depolama alaşımları Ni-MH
pillerinde anot malzemesi olarak kullanılmasında umut
vericidirler. Ancak magnezyum esaslı hidrojen
depolama alaşımları düşük elektrokimyasal kinetik
özelliklere sahiptirler. Bu yüzden ticari pillerde
kullanılabilmesi için geliştirilmeleri gerekmektedir. Mg
ve/veya Ni yerine kısmi olarak farklı ilave elementlerin
kullanılması magnezyum esaslı hidrojen depolama
alaşımlarının hidrojen depolama performanslarını
geliştirmede en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.
Çoğu çalışmada katkı elementi olarak Ti ve Mn
kullanılmaktadır.
Titanyum hidrür oluşturan bir
element olduğundan Titanyumun alaşım içinde
bulunması hem alaşımın depolama kapasitesini hem de
çevrim kararlılığını artırır. Manganın ilavesi ise
elektrotun elektrokimyasal kinetiğini geliştirmektedir.
Mg0.8Ti(0.2-x)MnxNi (x= 0, 0.025, 0.05, 0.1) tip
alaşımlar 500 dev/dak. hızla 25 saat gerçekleştirilen
öğütme ile sentezlenmiştir. Bu çalışmada Mg0.8Ti(0.2x)MnxNi (x= 0, 0.025, 0.05, 0.1) tip alaşımların
elektrokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Maksimum
deşarj kapasitesi 543 mA sa g-1 olarak elde edilmiştir.
10 şarj/deşarj çevriminden sonra deşarj kapasitesi 480
mA sa g-1’dır.
Anahtar kelimeler: MgNi esaslı
Elektrokimyasal Hidrojen Depolama,
Alaşımlama

alaşımlar,
Mekanik

Abstract
Mg-based hydrogen storage alloys are very promising
anode materials for Ni-MH batteries. However, The
magnesium-based hydrogen storage alloys have low
electrochemical kinetic properties. Therefore they need
to be improved in order to be used in commercial
batteries. Modifying the alloy composition by partial
substitution of Mg and/or Ni by various additive
elements is one of the mostly used methods for
improving hydrogen storage performance of
magnesium-based hydrogen storage alloys. Most of the

studies used Ti and Mn additive elements for partial
substitution. Since Titanium is a hydride forming
element, the presence of Titanium increases both the
storage capacity and cycle stability. The addition of
manganese improves the electrochemical kinetics of
the alloy electrode. Mg0.8Ti(0.2-x)MnxNi (x= 0, 0.025,
0.05, 0.1) type alloys were synthesized by ball milling
which was performed for 25 h at 500 rpm. In this study
the electrochemical characteristics of Mg0.8Ti(0.2x)MnxNi (x= 0, 0.025, 0.05, 0.1) type alloys were
investigated. Maximum discharge capacity was
obtained as 543 mAhg-1. After 10 charge/discharge
cycles, the discharge capacity remained at 480 mAhg-1.
Keywords: MgNi-based alloys, Electrochemical
hydrogen storage, Mechanical alloying

1. Giriş
Mg-esaslı hidrojen depolama alaşımları hafif, çevreyle
dost ve yüksek teorik kapasiteye sahip olmalarından
dolayı son yıllardaki birçok araştırmanın konusunu
oluşturmaktadırlar[1-2]. Mg-esaslı hidrojen depolama
alaşımları
oda
sıcaklığında
düşük
hidrürleme/dehidrürleme kinetiğine, aynı zamanda
alkalin çözelti içerisinde oldukça düşük deşarj
kapasitesine sahiptirler ve pratik uygulamalarda
kullanımları kısıtlıdır[3-4]. Bu nedenle Mg esaslı
hidrojen depolama alaşımlarının elektrokimyasal
özelliklerinin geliştirilmesi bilimsel bir zorluk olarak
düşünülmektedir.
Nanokristalin/amorf yapıya sahip Mg esaslı hidrojen
depolama alaşımları kristalin yapıya sahip MgNi
alaşımlara göre daha yüksek hidrojen depolama
kapasitesi ve daha hızlı hidrürleme/dehidrürleme
kinetiği göstermektedirler[5]. MgNi hidrojen depolama
alaşımlarının mekanik alaşımlama ile istenilen boyutta
ve amorf/nanokristalin yapıda sentezlenmesiyle
hidrojen depolama performansları artmaktadır[5].
MgNi hidrojen depolama alaşımları; yüzeylerinde
alkalin çözelti içerisinde şarj/deşarj çevrimi süresince
Mg(OH)2 tabakasının oluşması ve bu tabakanın
hidrojenin difüzyonunu engellemesi nedeniyle zayıf
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çevrim kararlılıklarına sahiptirler. MgNi hidrojen
depolama
alaşımlarının
hidrojen
depolama
performanslarının geliştirilmesi için Magnezyum’un
veya Nikel’in yerine kısmi olarak başka elementlerin
katılması en yaygın yöntemlerden biridir[6-7]. Çoğu
çalışmada Mg yerine kısmi olarak Ti ilavesi yer
almaktadır. Bunun nedeni Titanyum hidrür oluşturması
ve MgNi hidrojen depolama alaşımlarına ilave
edildiğinde hem hidrojen depolama kapasitesini hem
de çevrim kararlılığını artırmasıdır[8]. Mangan ilavesi
deşarj kapasitesini artırmakla birlikte elektrotun
elektrokimyasal kinetiğini de geliştirmektedir[9].
Bu çalışmada özellikle MgTiNi hidrojen depolama
alaşımlarına
Mn
ilavesinin
elektrokimyasal
özelliklerine etkisi araştırılmıştır.
.

hidrojen
depolama
alaşımları
sentezlenmiştir.
Şekil.1’de 25 saatlik öğütme ile sentezlenen
Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni
ve
Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni
alaşımlarının X-ışını kırınım desenleri verilmektedir.
XRD diyagramında 41,5derecede görülen geniş pik
bütün alaşımlarda
nanokristalin/amorf
yapının
geliştiğini göstermektedir. Bununla birlikte yapının
nanokristalin veya amorf yapı olarak tanımlanması
zordur. Ayrıca mekanik alaşımlama ile sentezlenen
Mg-Ni esaslı hidrojen depolama alaşımlarında
çözünmemiş Ni fazı görülebilmektedir[6-8,10].
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni alaşımının X-ışını kırınım
deseninde görülen 41,5 derecede pikin şiddetinin
düşmesi ve genişlemesi yapının tamamen amorf yapıya
dönüştüğünü düşündürmektedir.

2. Deneysel Çalışmalar
Elementel Mg, Ti, Mn ve Ni tozları (Alfa Aesar’dan
sağlanan -325 mesh boyutunda %99,99 saflıktaki
tozlar)
üretilmesi
hedeflenen
alaşım
kompozisyonlarının sentezlenmesi için belirlenen
oranlarda eldiven kutuda argon gaz atmosferinde
(glovebox) karıştırılıp paslanmaz çelik kaplara (vial)
konularak
mekanik
alaşımlama
prosesi
gerçekleştirilmiştir. Paslanmaz çelik bilyelerin çapları
5mm’dir ve bilye/toz oranı 20:1 olarak seçilmiştir.
Mekanik alaşımlama için Fritsch, Pulverisette P-7
marka gezegensel (planetary) bilyeli öğütücü
kullanılmıştır. Öğütme hızı 500 dev/dak ve öğütme
süresi 25 saattir. Mekanik alaşımlama 30 dakika ileri
yönde öğütme, 15 dakika bekletme ve sonra 30 dakika
ters yönde öğütme şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle öğütme kabının sıcaklığının artması
engellenerek daha homojen alaşım tozları elde
edilmiştir.
Alaşım tozlarının faz yapıları Cu-Kα radyasyonu
kullanarak X-Ray difraktometresi (Rigaku Miniflex
600) ile belirlenmiştir. Alaşım toz morfolojisi Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM) (Hitachi Regulus 8230)
ile gözlemlenmiştir.
Elektrokimyasal analizler için çalışma elektrotu
mekanik alaşımlama ile sentezlenen 0,2 g alaşım
tozuyla 0,6g saf nikel tozu karıştırılarak, 10 ton/cm2
basınçta 10 mm çapında soğuk preslenerek
hazırlanmıştır. Elekrokimyasal deneyler 6 M KOH
elektrolit çözeltisi, NiOOH/Ni(OH)2 yardımcı elektrot
ve Hg/HgO referans elektrot bulunan üç elektrotlu
hücre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Şarj akım
yoğunluğu 100mAg-1’dir ve şarj, gaz çıkışının
şiddetlendiği potansiyele kadar yapılmıştır. Deşarj
akım yoğunluğu 25mAg-1’dir ve deşarj, -0,6 VHg/HgO
potansiyelinde kesilmiştir. Elektrokimyasal analizler
Parstat 273potansiyostatik/galvanostatik ünitesinde
yapılmıştır.

Şeki.1 25 saat öğütme ile sentezlenen Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni
ve
Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni alaşımlarının XRD desenleri
Taramalı elektron mikroskobuyla incelenen 25 saat
öğütmeyle
sentezlenmiş
Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni
ve
Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni alaşımlarının toz morfolojisi
Şekil.2’de gösterilmektedir. Mekanik alaşımlama
sırasında soğuk kaynaklanan büyük tanelerin
ufalanarak daha küçük boyutlara sahip tozlara
dönüşmesi tipik mekanik alaşımlama ile üretilmiş
alaşım tozlarının özelliğidir (Şekil.2).

3. Sonuçlar Ve Tartışma

a

c

b

d

Şekil.2 25 saat öğütmeyle sentezlenmiş a)
b)
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
c)
Yaptığımız daha önceki çalışmalarda 25 saat öğütme Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg
Ti
Mn
Ni
ve
d)
Mg
Ti
Mn
Ni
0,80 0,05
0,05
0,80 0,10
0,10
ile sentezlenen MgNi esaslı hidrojen depolama
alaşımlarının daha iyi performans gösterdiği alaşımlarının SEM görüntüleri
gözlemlenmiştir[6,10]. Bu yüzden bu çalışmada 25
saatlik öğütme ile hedeflenen kompozisyonlarda
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Mekanik alaşımlama ile sentezlenen alaşımların deşarj
potansiyel eğrileri verilmektedir ve deşarj potansiyeli
eğrisi potansiyel düzlüğü şeklinde görülmektedir
(Şekil.3). Mg esaslı hidrojen depolama alaşımlarının
deşarj eğrilerinde potansiyel düzlüğü karakteristik
olarak görülmektedir ve Şekil.3 te alaşımların deşarj
potansiyel
eğrilerinden
görülen
potansiyel
düzlüklerinin uzun ve yatay olması çıkış akımının
kararlı olduğunun göstergesidir[5].
Mg08Ti02Ni
alaşımlarına Titanyum yerine Mangan ilave miktarı
arttıkça deşarj kapasitesinin azaldığı Şekil.3’te açıkça
görülebilmektedir.

Mg0,80Ti0,20Ni

Mg0.8Ti0,175Mn0,025Ni alaşımının 10 şarj/deşarj çevrim
sonrasında çevrim kararlığını koruma oranı %89
olmasına karşın Mg0.8Ti0,10Mn0,10Ni alaşımının
%72’dir.
Mg08Ti02Ni
ve
Mg0.8Ti0,15Mn0,05Ni
alaşımlarının kapasite koruma oranı hemen hemen
aynıdır ve %80’dir. Mg08Ti02Ni alaşımında Titanyum
yerine
Mangan
ilavesi
az
miktarlarda
gerçekleştirildiğinde deşarj kapasitesi ile birlikte
kapasite koruma oranı da artırmaktadır (Şekil.4a-b).

Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni

(a)

Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni

Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni

Şekil.3
Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni
ve
Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni
alaşımlarının elde edilen deşarj potansiyel eğrileri.

(b)

Şekil.4 25 Saat öğütme ile sentezlenen Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni
ve
Mekanik alaşımlama ile sentezlenen alaşımların 10
Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni alaşımlarının çevrim sayısına
şarj/deşarj çevriminden sonra elde edilen deşarj bağlı olarak a) deşarj kapasitelerindeki değişim b)
kapasitelerindeki değişim Şekil4.a’da gösterilmektedir.
kapasite koruma oranları
Bütün alaşımların maksimum deşarj kapasiteleri ilk
şarj/deşarj çevriminde elde edilmektedir. Mangan
4. Sonuç
ilavesiz Mg08Ti02Ni hidrojen depolama alaşımının ilk
deşarj kapasitesi 539 mA sa g-1’dir ve 10 şarj/deşarj
Mg0,80Ti0,20Ni,
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni,
çevriminden sonra deşarj kapasitesi 433 mA sa g-1’dır
Mg0,80Ti0,05Mn0,05Ni ve Mg0,80Ti0,10Mn0,10Ni alaşımları
(Şekil 4.a). Mg0.8Ti0,175Mn0,025Ni, Mg0.8Ti0,15Mn0,05Ni
25 saat öğütme ile gerçekleştirilen mekanik alaşımlama
ve Mg0.8Ti0,10Mn0,10Ni hidrojen depolama alaşımlarının
prosesiyle
başarıyla
sentezlenmiştir.
-1
ilk deşarj kapasiteleri sırasıyla 543 mA sa g , 536 mA
Mg0,80Ti0,175Mn0,025Ni alaşım kompozisyonunun en
-1
-1
sa g ’ ve 400 mA sa g ’dır (Şekil 4.a). Mg08Ti02Ni ile
yüksek deşarj kapasitesine (543 mA sa g-1) sahip
Mg0.8Ti0,175Mn0,025Ni, Mg0.8Ti0,15Mn0,05Ni alaşımlarının
olduğu ve 10 şarj/deşarj çevrimi sonrasında deşarj
ilk deşarj kapasiteleri hemen hemen aynıdır. Ancak 10
kapasite koruma oranının %89 olduğu bulunmuştur.
şarj/deşarj çevriminden sonra Mg0.8Ti0,175Mn0,025Ni
Mg0,80Ti0,20Ni hidrojen depolama alaşımına çok az
hidrojen depolama alaşımının deşarj kapasitesi 480 mA
miktarda Mn ilavesi bu alaşımların hidrojen depolama
-1
sa g olarak elde edilmiştir ve Mg08Ti02Ni alaşımına
performansını geliştirmiştir. Bunun nedeninin az
göre oldukça yüksektir. Mg0.8Ti0,15Mn0,05Ni alaşımının
miktarlarda
Mn
ilavesinin
yapıyı
tamamen
10 şarj/deşarj çevriminden sonra deşarj kapasitesi
amorflaştırması olduğu düşünülmektedir.
-1
Mg08Ti02Ni alaşımı ile benzerdir ve 435 mA sa g ’dır.
Ancak Mg0.8Ti0,10Mn0,10Ni alaşımın 10 şarj/deşarj
Teşekkür
çevriminden sonra deşarj kapasitesi 291 mA sa g-1’dır
Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ve oldukça düşüktür. Bir elektrot alaşımının kapasite
Bilimsel Araştırma Projesi (NEVU BAP18F28)
bozunmasına karşı gösterdiği direnç çevrim kararlılığı
tarafınca sağlanan desteklerle gerçekleştirilmiştir.
olarak bilinmektedir. Şekil 4.b’de sentezlenen
alaşımların 10 şarj/deşarj çevrimi sırasında elde edilen
çevrim
kararlığı
oranı
gösterilmektedir.
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Abstract
conductivity is required such as heat sinks and heat
pipes. However, advanced thermal conductivity
materials indispensable since the scientific and
technological developments shrink the sizes of
electronic devices to micro- and nano-scales and the
current materials may not have the required thermal
conductivity values.

The molecular model of a single defected graphene
layer is coated on the one side of copper foil is created.
The models consist of from two to thirty-two missing
carbon atoms. A non-equilibrium molecular dynamics
simulation code is generated to predict the effect of
defect on the thermal conductivity of graphene-coated
copper foil ın thıs study. The results showed that as the One of the current materials of copper has been
defect size increases, the thermal conductivity studied with graphene to improve not only its thermal
properties but also mechanical and electrical
decreases.
properties. Gao et al. [10] prepared graphene-copper
Keywords: thermal conductıvıty, graphene coating, composites by electrostatic self-assembly and powder
metallurgy and investigated the effect of dispersion of
molecular dynamics
graphene in the copper matrix on the mechanical
properties and thermal conductivity. The results
1. Introduction
showed that with graphene contents, the ultimate
tensile strength, Vicker hardness, and thermal
Since fullerene was synthesized in 1985 [1], carbon
conductivity of the graphene-copper composite initially
allotropes structures including carbon nanotubes
increase and start to decrease over 0.3 wt.% graphene
(CNTs) and graphene have attracted tremendous
content. Rifat et al. [11] numerically investigated a Cuattention for its diverse physical and chemical
graphene based photonic crystal fiber surface plasmon
properties from a wide area of researchers. As the
resonance biosensor. Copper was used as the
discovery of CNT in 1991 [2], scientists from almost all
plasmonic material, and graphene protected copper
area have started to understand its properties and how
against oxidation and enhance sensing performance. A
it can be produced and used in any type of applications.
very hard copper-graphene foil by a simple and pulse
Those studies are not limited with synthesizing of pure
reverse electrodeposition method was synthesis by
CNTs, but it includes producing composite new
Pavithra et al. [12]. The results showed that hardness
materials, and both experimental and numerical studies
of the new material increased by 96% of that pure of
that cover to investigate their chemical, mechanical,
copper. The elastic module was also improved by 30%.
electrical, and thermal properties. Recently, Shulaker et
Ahn et al. [13] synthesized copper nanowire–graphene
al. [3] reported that the first computer built entirely from
core-shell
nanostructure
using
low-temperature
CNT-based transistor. Even though one of the other
plasma-enhanced chemical vapor deposition process.
carbon allotropes of graphene studies have been
The tight encapsulation of the copper nanowire with
started in 1859 [4], studies on the graphene have been
graphene shells showed excellent optical and electrical
exploded when Novoselov et al. [5] discovered one
properties comparable to conventional indium tin oxide,
atomic thick graphene layer in 2004.
and the new copper nanowire-graphene based
transparent conducting electrode showed remarkable
Graphene is a one-atom-thick carbon-based material
thermal oxidation and chemical stability. Mehta et al.
with a hexagonal lattice structure. It is the lightest,
[14] used similar materials and compare the electrical
strongest, transparent, flexible, and a conductive
and thermal properties of graphene-coated and pure
material [6–9]. Experimental studies showed that its
copper nanowires. Graphene coated copper nanowire
thermal conductivity can reach up to 5000 W/mK that is
results showed that electrical and thermal conductivities
higher than all metals and even CNTs. Graphene has
higher than uncoated one. Graphene coating helped
been used as a pure, filler in composites, and coating
surface electron scattering reduction at the oxide-free
materials. These studies have been done to achieve
copper nanowire surface and 15% faster data transfer,
higher material properties including thermal properties
and 27% lower peak temperature. Goli et al. [15]
since current materials fail to respond to new
produced graphene-copper-graphene heterogeneous
technological devices requests such as high thermal
films and studied its thermal properties. Chemical vapor
conductivity. If a generated heat cannot be removed or
deposition of graphene on both sides of the copper film
transferred from the device, the overheating problem
enhanced the thermal conductivity by up to 24% at
will cause to metals to deteriorate their mechanical and
room temperature. Na et al. [16] studied the influence
physical properties. Hence, thermal management is
of quality of graphene on copper foil by the tensile
crucial in all area of thermal applications. Copper is one
forces. They conducted in situ tensile study on
the most commonly used material where high thermal
graphene-coated copper foils and used Raman
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spectroscopy to determine the strain. It was obtained
that cracking in graphene can be avoided if the applied
strain less than about 0.5%.
As shown above, there have been some studies to
improve the properties of copper using graphene
layers. These studies cover production steps and
numerical calculations. Even though there have been
some studies investigated the effect of graphene on
thermal properties of copper, those studies are limited.
One of our recent studies [17] investigated the thermal
conductivity of graphene-coated copper foil using
molecular dynamics simulation method. The study
covers the effect of graphene and length and weight
fraction effects. The results showed that graphene
coating on one side of copper improves the thermal
conductivity of copper up to 18%. As the number of
layer increases, the thermal conductivity increases by
up to 49%. While the length and width of the new
material increases, higher thermal conductivity values
were obtained, however, the values were converged to
a constant value in a shorter width compared to length.
Even though graphene coating increases the thermal
conductivity, it decreases with height.
During synthesizing of graphene processes, there are
some error or defects on graphene, and graphene may
not perfectly be produced. Therefore, the purpose of
Figure 1. Molecular Model of Graphene Coated Copper
this paper is to study the effect of defected graphene on
Material.
thermal conductivity of one side of copper foil is coated
with a single layer of graphene. In this study, a noncondition is applied to the rest of the model. The
equilibrium molecular dynamics (NEMD) simulation
system initially equilibrated at 300 K and relaxes with
code is generated in C++ programming language using
NVT ensemble. Next, the simulation is performed in the
the MPI library.
NVE ensemble. During this process, after fixed atom
layers, two error slabs are selected with the length of Le
2. MODEL AND SIMULATION DETAILS
= 3 Å. These slabs help to diminish the edge effect
during thermal conductivity calculations. Following the
In this paper, NEMD simulation code is generated to error slabs, two slabs are performed as thermostat
calculate the phonon thermal conductivity of defected slabs as a heat source at 320 K and heat sink at 280 K
graphene-coated copper foil. The model generator with the length of Lsr = Lsn = 8 Å. The thermal
code and the NEMD simulation code are created in conductivity is measured between these two thermostat
C++ programming language using the MPI library. The slabs and this place is sliced into eight slabs to
model generator code creates a perfect graphene- calculate temperature distribution from the heat source
coated copper foil and writes its coordinates and all to heat sink.
other necessary information to a file in a chemical file
format or XYZ. Figure 1 shows the created molecular
model of defect-free a single-layer graphene-coated
copper foil. Since the thermal conductivity of graphene
has a higher value in zigzag structure, it is used in this
study. The copper foil has the face-centered-cubic
(FCC) lattice model with a distance of 3.65 Å between
copper atoms. The distance between the copper foil
and the graphene layer is set to 3.4 Å. The size of the
model is 60 Å, 30 Å, and 21.65 Å in x, y, and z
directions, respectively. Removing atoms information
from the file creates the defected-graphene layer. In
this study, a hole is created in the middle of the
Figure 2. Simulated Model and Its Properties.
graphene layer by removing two carbon atoms, initially.
Then, removing up to thirty-two carbon atoms enlarges
The metallic interatomic force between copper atoms,
the hole.
embedded atom model-based interatomic potential is
The NEMD simulation code reads all the data from the used with Sutton-Chen parameters [18]. Tersoff
model file and uses necessary energy equations, potential is used to describe the between carbon atoms
boundary conditions, and other calculations. Figure 2 in the graphene layer [19]. A weak Van der Waals
illustrates the schematic model of simulated material. interaction between copper and carbon atoms,
During the simulations, two atomic layers of from two Lennard-Jones potential is applied [18]. The velocity
ends in YZ surface are fixed. The free boundary Verlet algorithm with 0.05 fs iteration timestep is used
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as a numerical integration method to update positions
and velocities of each atom. The temperature of the
system is calculated with equipartition theorem that
gives a relation between kinetic energy of atoms and
temperature. Nose-Hoover thermostat algorithm is
implemented to heat source and heat sink. It controls
the temperature and keeps it at the required value [20].

of graphene, thermal conductivity value increases. It
was unforeseeable results because as the atoms are
removed from the structure, the amount of the heat
transfer from one side to another is limited by reducing
the path. On the other hand, as the defect size gets
bigger, the thermal conductivity value decreases. The
main reason why the thermal conductivity decreases is
a bigger defect affects to heat flow. Since no pressure
Thermal conductivity is calculated using Fourier’s law. applied to materials during the simulations, copper
In the equation, the heat flux is calculated based on the atoms do not pass or escape from the defect hole.
energy changes in the thermostat parts.
The results obtained from this study will help to
understand graphene-coated copper materials thermal

E
ave
k  q
,
q
properties since it is well-nigh impossible for
(1)
dT dx
A
researchers to synthesize perfect graphene.
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Abstract
Essential oils contain compounds with various
pharmacological effects. Carvacrol, a monoterpenic
phenolic component, is a major aromatic component in
the essential oils of the Lamiaceae family. In many
studies, carvacrol has been reported to have many
biological
activities
such
as
antimutagenic,
antiangiogenic and antioxidant. It was also shown to
have potent genotoxic and pro-apoptotic activities
against various cancer cell lines. Non-small cell lung
cancer is the most common type of lung cancer and
insensitive to chemotherapy. Therefore, we aimed to
investigate the effect of carvacrol on A549 (non-small
cell lung cancer) cells by MTT and neutral red (NR)
cytotoxicity tests and hematoxylin-eosin (H&E) staining.
For this purpose, A549 cells were grown in DMEM
medium, transferred to 96-well plates and incubated for
24 hours. Then, the cells were treated with different
concentrations of carvacrol (31.25, 62.5, 125, 250, 500,
1000 and 2000 µM) for 24 hours and then incubated
with MTT and NR for 2 hours. The formazan crystals
formed in MTT treated plate were dissolved in DMSO
and read in a microplate reader at a wavelength of 570
nm, while the plate containing NR dye was dissolved in
desorb (1% glacial acetic acid and 49% alcohol)
solution. Finally, the absorbance of plates was
measured in ELISA reader at 540 nm. According to
cytotoxicity tests, IC50 value was determined and then
H&E staining was performed.
According to MTT and NR results, cell viability
decreased at 250 µM concentration of carvacrol for 24
hours. As a result of cytotoxicity tests, the IC50 value
was determined to be approximately 300 µM. According
to H&E staining, apoptotic blebs, nuclear condensation
and other cellular degenerations were observed.
In conclusion, carvacrol has cytotoxic effect in A549 cell
line and caused some morphological apoptotic
changes. Therefore, the potential of carvacrol as an
anticancer agent should be examined in detail in future
studies.
Keywords: Carvacrol, A549 Human non-small cell lung
cancer, cytotoxicity, hematoxylin-eosin.

properties, including anti-oxidant, antimutagenic, antiinflammatory, anti-angiogenic and antitumor activities
[1].
Lung cancer is a multifactorial disease. The main risk
factors of lung cancer are cigarette, alcohol, air
pollution, occupational exposure and susceptibility
genes to lung cancer [2]. There are two main types;
small cell lung cancer (SCLC) and non-small cell lung
cancer (NSCLC). It is estimated that 80-85% of lung
cancer
cases
belong
to
NSCLC
(https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lungcancer). Chemotherapy, radiotherapy and surgery are
the most commonly used strategies in the treatment of
lung cancer. Although these methods are used to
destroy cancerous cells, they cause toxic effects on
normal cells and tissues [3], [4]. Due to these reasons
and also multidrug resistance and side effects,
treatment of lung cancer is very difficult. Therefore, new
treatment options are being used to combat this
condition. One of these methods is the usage of natural
active components obtained from medicinal aromatic
plants. These herbal pharmaceuticals have been used
both for therapeutic and prophylactic treatment since
ancient times[5], [6].
In this context, in this study, we aimed to investigate the
effect of carvacrol on A549 (non-small cell lung cancer)
cells by MTT and neutral red (NR) cytotoxicity tests and
hematoxylin-eosin (H&E) staining.
2.

Materials and Methods

2.1. Cell culture and chemical
A human non-small lung cancer cell line, A549 (ATCC,
Rockville, Maryland, USA) was cultured in DMEM
(Dulbecco's Modified Eagle Medium) supplemented
with
10%
FBS
(foetal
bovine
serum),
penicillin/streptomycin at 100 units/ml as adherent
o
monolayers. Cultures were incubated at 37 C under 5%
CO2 / 95% air in a humidified atmosphere. The cells
were passaged and harvested by 1% trypsin/EDTA.

Carvacrol (Figure 1) was purchased from Sigma as
%98 purity, dissolved in DMSO and used freshly for
each experiment. Final DMSO concentration no to
Carvacrol (2-methyl-5-(1-methyl ethyl) phenol) is a exceed 0.1% was considered during carvacrol
monoterpenoid phenolic component of oregano and application.
thyme plants which have been used as food, spices,
beverages and medicines for years. Carvacrol was
observed scientifically to possess various biological
1.
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3.

Results

3.1. MTT Assay Results
As shown in Figure 2, A549 cell viability was observed
to be unaffected at carvacrol concentrations of 31.2 and
62.5 µM.
Compared with control cells, carvacrol exhibited the
growth inhibition effect in a dose-dependent manner
from concentration of 125 µM. At 250 µM of carvacrol,
cell viability was decreased to almost 50%. For this
reason, the IC50 value was determined as around 250
µM. In addition, the viability sharply decreased to
around 5% at 500 µM of carvacrol. However, at the
concentrations of 1000 and 2000 µM, cell viabilities
were not almost changed.

Figure 1: The structural formula of carvacrol.
2.2. MTT Cytotoxicity Assay
MTT
(3-(4,
5-dimethylthiazolyl-2)-2,5diphenyltetrazolium bromide) is a colorimetric test and
used to measure cell proliferation and toxicity. It is a
reliable indicator of the cellular metabolic activity by
mitochondrial dehydrogenases in viable cells [7]. To
investigate proliferation of A549, the cells were cultured
into the 96-wells plates for 24 h. After the incubation,
we treated a series of carvacrol onto the cell medium
for 24 h. Then, we added 10 µL MTT reagent (0.33
mg/mL) per wells with the cell medium and incubated
for 2 h. Then, we added 100 µL solvent reagent
(DMSO) and measured by ELISA at 570 nm. We
applied carvacrol doses of 31.25, 62.5, 125, 250, 500,
1000 and 2000 µM to the cells.
In each MTT we replicate our single dose group at least
4 times. The data was expressed as viability
percentage considering control as 100% viable.
2.3. Neutral Red Cytotoxicity Assay
The neutral red uptake assay is based on the viable
cells to incorporate and bind the neutral red uptake in
the lysosomes [8]. Viability of A549 cells was assessed
using neutral red (NR) uptake assay. For this reason,
the cells were seeded on to 96-well culture plates at 24
h. After the incubation of the cells with carvacrol (31.25,
62.5, 125, 250, 500, 1000 and 2000 µM), cells were
treated with 1% NR solution further 3 hours. The NR
crystals was dissolved with 100 μl of desorb solution
(50% ethanol + 1% glacial acetic acid) and measured at
540 nm using ELISA micro plate reader.
2.4. Hematoxylin-Eosin Staining (H&E)
Hematoxylin and eosin (H&E) staining is one of the
principal methods in histology and commonly used to
display a broad range of cytoplasmic, nuclear, and
extracellular matrix features [9]. The morphological
changes of carvacrol-treated cells were observed by
H&E staining method. Briefly, A549 cells were cultured
for 24 h in 6-well plates. After the incubation time, the
cells were washed with PBS and were incubated with
250 µM of carvacrol for 24 h. Later, the cells were fixed
with ice-cold methanol and then re-washed with PBS
for 3 times. After being treated for 10 minute with
hematoxylin, the cells were washed in PBS. Then, they
were stained eosin stain for 5 minutes. Finally, they
were washed with distilled water, dried and mounted
with aqueous mounting reagent.

Figure 2. Effect of carvacrol on the growth of A549
cells at 24 h performed MTT assay. Each value is the
mean±S.D. of at least three separate experiments
performed in quadruplicate. *** and **** designate a
respective significant difference of p>0.001 and
p<0.0001 when compared to untreated cells.
3.2. Neutral Red (NR) Results
The cytotoxic effect of carvacrol on the growth of A549
cells was also measured using the NR test. The
percentages of carvacrol-treated cell viabilities were
calculated relative to control cell viability, which are
shown in Figure 3. According to results, the
concentrations of 31.2 and 62.5 µM carvacrol did not
inhibit the proliferation of the cells and even promoted
it. At the concentrations greater than 125 µM, carvacrol
exerted a significant reduction in the cell viability. At the
concentration of between 250 – 500 µM, cell viability
was decreased to around %50. For this reason, IC50
value was calculated approximately at 300 µM. At 1000
and 2000 µM concentrations, almost no cell viability
was detected.
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Figure 3. Effect of carvacrol on the growth of A549
cells at 24 h evaluated NR assay. . Each value is the
mean±S.D. of at least three separate experiments
performed in quadruplicate. **, *** and **** designate a
respective significant difference of, p>0.01, p>0.001
and p<0.0001 when compared to untreated cells.
3.3. H&E Staining Results
Morphological changes were investigated by H&E
staining. As shown in Figure 4A, untreated cells
possess a standard cytoplasm and nucleus. Contrarily,
carvacrol-treated cells presented conspicuous cellular
changes, such as membrane blebbings, nuclear
condensation, vacuolization and cellular shrinkage
(Figure 4B, C and D). However, a decline in cell
number was noticeable in carvacrol-treated cells.

IC50 for 24 h was calculated as 250-300 µM.
Furthermore,
we
observed
the
apoptosis-like
morphological changes such as membrane blebbings,
nuclear condensation etc.
In literature, growth inhibitory effects of carvacrol were
reported in different cancer cell lines [1], [10]. Our
results demonstrated that carvacrol also inhibits
proliferation of A549 cells in a dose-dependent manner.
Similarly, Koparal et al (2003) found the antiproliferative
effect of carvacrol on A549 cells using trypan blue
cytotoxicity assay. As a result of the study, viability of
A549 cells started to decrease at the carvacrol
concentration of 250 µM [11]. 250 µM carvacrol
induced morphological changes in the cells.
Furthermore, carvacrol-treated cells at 500 and 1000
µM showed apoptotic-like morphological alterations in
may-grünwald staining. In our study, we observed
similar morphological changes such as membrane
blebbing, nuclear condensation and cellular shrinkage
at the concentration of 250 and 500 µM carvacrol in
H&E staining.
Jung et al. (2018) revealed that carvacrol inhibited the
proliferation and migration of A549 cell line targeting
AXL gene. This study found that carvacrol inhibitory
effect attenuated AXL-overexpressing in A549 cells
[12]. Another study demonstrated that a designed
carvacrol-nanoemulsion induced apoptosis, cell cycle
arrest and cell senescence, and inhibited autophagy in
doxoribusin-resistant A549 cell line [13]. According to
another study which designed a different carvacrolnanoemulsion, carvacrol inhibited angiogenesis through
VEGF, COX-2, CD31, and MAPK pathway proteins in
A549 cells [14].
Finally, carvacrol exerted a dose-dependent inhibitory
effect and caused apoptosis-like morphological
changes in A549 cells. To disclose its action
mechanism, additional studies should be carried out
through more sophisticated methods.
5.
[1]

[2]

[3]

Figure 4. Hematoxylin-eosin (H&E) staining of A549 [4]
after 24 h treatment. A: The untreated (control) cells are
seen in typical structure. B-D: In VD2-treated cells,
membrane
blebbings,
nuclear
condensation,
[5]
vacuolization and cellular shrinkage are evident.
4.

Discussion

In the present study, we examined the effect of [6]
carvacrol on non-small cell lung cancer, A549. In this
regard, we evaluated the cytotoxic effect of carvacrol by
MTT and NR assay and the morphological alterations [7]
by H&E staining. As a result, carvacrol revealed to have
dose-dependent inhibitory effect on A549 cells and its [8]
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Abstract
Vitamin D (VD) is one of the fat-soluble vitamins, and
its main function is to regulate calcium absorption and
stimulate inorganic phosphate homeostasis. There are
two main forms of vitamin D: Vitamin D2 (VD2ergocalciferol), which is photochemically synthesized,
and vitamin D3 (cholecalciferol), which is synthesized in
the skin of animals and humans in response to sunlight.
The effect of VD is being investigated for the prevention
and treatment of certain diseases such as cancer.
However, its role in cancer has not been fully
understood. Therefore, in this study, cytotoxic effect of
VD2 on non-small cell lung cancer was investigated by
MTT and neutral red (NR) tests and morphological
effect of VD2 was observed by hematoxylin-eosin
(H&E) staining.
For this purpose, A549 cells were grown in DMEM
medium at 37 ° C in an incubator containing 5% CO2.
The cells were trypsinized, seeded to 96-well plates
and then incubated for 24 h. The cells were treated with
different concentrations of VD2 (15.62, 31.25, 62.5,
125, 250, 500 and 1000 µM). After 24 hours, the plates
were incubated with MTT and NR for 2 hours. The
crystals formed by MTT dye were dissolved by DMSO
and NR dye by desorb (1% glacial acetic acid and 49%
ethanol) solution and their absorbance was measured
in ELISA at 570 and 540 nm wavelength, respectively.
IC50 value was determined according to these tests
and then H&E staining was performed according to
standard procedure.
As a result of the treatment of the cells with VD2, we
observed that first cell viability decrease was detected
at 125 μM of VD2 according to NR results and 15.6 μM
concentration according to MTT results. As a result of
both cytotoxicity tests, the IC50 value was approximately
found as 250 µM. According to H&E results, VD2 has
been shown to cause vacuolization, nuclear
condensation and swelling in the cells.
Consequently, VD2 inhibited the growth of non-small
cell lung cancer and caused some apoptotic hallmarks
in cellular morphology. Further studies should be
conducted to explain the mechanism of action of VD2.

stronger, and its main function is to regulate the
absorption of calcium [1]. VD has two types as vitamins
D2 and D3. Vitamin D2 (ergocalciferol) is principally
gained from the diet (Jiang et al., 2018). The
association of VD and cancer has long been studied
but not sufficient data about this linkage has been
found. On the other hand researchers consider that VD
can indirectly prevent cancer [2].
Lung cancer is one of the most common and serious
cancer types. It is documented that 80-85% of the
cases with lung cancer are non-small cell lung
carcinoma type (https://www.cancer.org/cancer/nonsmall-cell-lung-cancer). Early diagnosis is very
important for patients to improve their survival [3].
However, symptoms cannot be seen in the early
stages. When cancer cells begin to metastasize to
other organs, the symptoms appear. Although surgical
interventions can be performed in the early stages,
treatment cannot be applied for the advanced stage
patients, and chemotherapeutic drugs are preferred to
increase survival for an average of 5 years. Therefore,
new treatment strategies are being investigated for
treatment of lung cancer. Natural active ingredients are
considered to be a more suitable option in lung cancer
treatment because they have less side effects and high
survival results [4], [5].
In this study, we aimed to execute the cytotoxic effect
of VD2 on A549 human non-small cell lung cancer by
using MTT and NR assay and by examining
morphological changes of VD2-treated cells with
hematoxylin-eosin (H-E) staining.
2.

Materials and Methods

2.1. Cell culture

A human non-small lung cancer cell line, A549 (ATCC,
Rockville, Maryland, USA) was cultured in DMEM
(Dulbecco's Modified Eagle Medium) supplemented
with
10%
FBS
(foetal
bovine
serum),
penicillin/streptomycin at 100 units/ml as adherent
o
monolayers. Cultures were incubated at 37 C under 5%
Keywords: Vitamin D2, A549 non-small cell lung CO2 / 95% air in a humidified atmosphere. The cells
were passaged and harvested by 1% trypsin/EDTA.
cancer, cytotoxicity, H-E.
1.

Introduction

Vitamin D (VD), a seco-steroidal prohormone, plays a
role in human bone health in making bone and teeth
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MTT
[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2Htetrazolium bromide] test is based on the reduction of
yellow dye (MTT) to purple formazan crystals by
mitochondrial dehydrogenase activity to determine
viability of cells [6]. Briefly, A549 cells were plated at a
3
density of 3×10 cells/well into 96-well plates. After 24 h
exposure to VD2 (15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, 500
and 1000 μM), 10 µL of MTT (0.33 mg/mL) stock
solution was added to each well. After 2 h incubation at
o
37 C, the medium was removed and 100 µL of DMSO
o
were added to each well. Cells were incubated at 25 C
for further 10 min and then the absorbance was read on
a ELISA reader at a wavelength of 570 nm. The values
of the blank wells were subtracted from each well of
treated and control cells, the percentage viability were
determined as formulated below:
Viable cells (%) = (The absorbance of the treated cells /
The absorbance of the control) × 100.
2.3. Neutral Red (NR) Cytotoxicity Assay
NR uptake assay is based on the ability of viable cells
to incorporate and bind the NR in the lysosomes. It is
sensitive cytotoxicity test [7]. Cells were seeded into 96
3
well plates at 3x10 cells/well and incubated for 24 h at
37 °C to adhere to the culture plate. After incubation,
cells were treated at the concentration of 15.62, 31.25,
62.5, 125, 250, 500 and 1000 μM VD2 for 24 h. At the
end of exposure time, 250 μl of neutral red dye
(50 µg/mL) dissolved in the medium was added to each
well for 3 h. After incubation, the medium was
discarded and 100 μl desorb (%49 ethanol, %1 acetic
acid) solution was added to all wells and cells were
incubated for 20 min with shaker. Absorbance was
measured at 540 nm by microplate reader (Bio-Tek,
USA). The percentage viability was determined as
formulated; viable cells (%) = (The absorbance of the
treated cells / the absorbance of the control) × 100.

Figure 1. A549 cancer cell viability percentages at
various VD2 concentrations as a result of the MTT
assay. Error bars express mean ± SD. **, *** and ****
designate a respective significant difference of p>0.01,
p>0.001 and p<0.0001 when compared to untreated
cells.
3.2. Neutral Red Results
The cytotoxic effect of VD2 on the growth of DLD-1
cells was measured using the NR test. The
percentages of VD2-treated cell viabilities were
calculated relative to control cell viability. As depicted in
Figure 2, at the concentration of 15.62 µM VD2, cell
viability was not change while it was 76, 72 and 66 % at
31.25, 62.5 and 125 µM, respectively. VD2-treated cells
were decreased around 50 % at 250 µM concentration.
At the concentrations greater than 250 µM, VD2
exerted a significant reduction in the cell viability.

2.4. Hematoxylin-Eosin Staining (H&E)
Hematoxylin and eosin (H&E) staining method is
benefited to exhibit the properties of cytoplasm,
nucleus, and extracellular matrix in histology [8]. The
morphological changes of the VD2-teated cells were
revealed by H&E staining method. For this reason,
A549 cells were grown on a 6-well plate at a density of
5
3x10 for 24 h. After the incubation, the cells were
treated with 125 µM VD2 and allowed to be incubated
for 24 h. After the incubation period, cells were fixed
with ice-cold methanol and then washed with PBS.
After being treated for 10 min in hematoxylin, wells
were washed in PBS. Then, cells were stained with
eosin for 5 min. Finally, wells were washed with distilled
water, dried and mounted with aqueous-based
mounting solution.
3.

Results

3.1. MTT Assay Results
As shown in Figure 1, cell viability was observed to be
as 83, 61 and 56% at VD2 concentrations of 15.6, 31.3
and 62.5 µM, respectively. At the concentration of 250
µM VD2, cell viability was decreased around 50 %. For
this reason, the IC50 value was determined as around
250 µM.

Figure 2. A549 cell viability percentages at various
VD2 concentrations using NR assay. Error bars
express mean ± SD. **** designate a respective
significant difference of p<0.0001 when compared to
untreated cells.
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3.3. H&E Staining Results
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In conclusion, the present study showed that VD2
inhibits A549 cell viability and exerts morphological
effects. However, future studies are warranted to
elucidate the action and exact mechanism of VD2.
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Abstract
biologically important features. Being an anti-oxidant,
anti-angiogenic, anti-tumor, anti-bacterial, insecticidal,
Curcumin is a polyphenolic compound of the spice anti-mutagenic, anti-inflammatory, and anti-depressant
turmeric. Carvacrol is a natural plant-derived compound are some of them among others [7].
rich in oregano essential oils. Both possess various
pharmacological activities such as anti-inflammatory, Although separate studies examining curcumin and
antioxidant,
antiproliferative
and
antiangiogenic carvacrol alone, to our knowledge, there are no studies
activities. In this study, we aimed to reveal how the examining the combined effects of those agents, which
carvacrol and vitamin D will combinatively affect the constitutes the rationale of the present study. In this
proliferation and morphology of SPC212 mesothelioma study, we aimed at investigating combined effects of
cells. Curcumin as and carvacrol were administrated to those two agents.
the cells with the combinations of 3.1-7.8, 6.3-15.6,
12.5-31.3, 25-62.5, 50-125, 100-250 and 200-500 µM,
respectively for 24 h. The morphological examination
was performed by microscopic observation. At the
combinative doses of 3.1-7.8, 6.3-15.6 and 12.5-31.3
µM, the cell viability was more than 75%. However, At
the combinative doses of 25-62.5 µM cell viability
decreased to almost 33%. Almost no cell viability was Figure 1. Chemical structure of Curcumin in A and
observed at the doses of 50-125, 100-250 and 200-500 carvacrol in B.
µM. In the examination of microscope, cell density
decreased and number of shrunken cells increased in
treated groups. In conclusion, in this study combinative 2. Materials and Methods
effect of curcumin and carvacrol was investigated and
25 µM curcumin and 62,5 µM carvacrol inhibited more 2.1 MTT assay
than half of the SPC212 cells. Further comprehensive
studies are warranted to disclose the exact interaction The colorimetric cytotoxicity assay, MTT, firstly
developed by Mosman in 1983, measures the
of those two anti-proliferative agents.
metabolic activity depending on the mitochondrial
Keywords:
Curcumin,
Carvacrol,
SPC212 enzyme activity of tetrazolium dye (purple formazan) to
mesothelioma cell line, morphology, microscopy, asses cell viability [8]. In the assay, SPC212 human
mesothelioma cells were cultivated onto 96-well culture
cytotoxicity, MTT.
3
plates at a density of 5x10 cells/well for 24 hours. After
the
incubation,
the
cells
were administered with a
1. Introduction
series of combined concentrations of curcumin and
Curcumin (Figure 1A) is obtained from the rhizomes of carvacrol for 24 hours. Curcumin and carvacrol
Turmeric, known its Latin name of Curcuma longa. It is concentrations of 3.1-7.8, 6.3-15.6, 12.5-31.3, 25-62.5,
a polyphenol with the color of yellow possessing wide 50-125, 100-250 and 200-500 µM were respectively
of beneficial properties, such as anti-inflammatory, anti- used. Next, 10 µl of MTT solution containing medium
oxidant and anti-carcinogenic[1]. Curcumin’s anti- was added to each well and incubated at least 2 h.
carcinogenicity has been displayed in a myriad of Followingly, 100 µl of DMSO was added each well for
dissolving formazan crystals. The cell viability was
cancer cell lines and tissue types [2-5].
quantified by ELISA reader at 570 nm. The results were
Carvacrol (Figure 1B) is a phenolic monoterpenoid compared to untreated cells treated with %0.1 DMSO.
from the family of Lamiaceae such as oregano, The viability rate of each dose was calculated by
dictamnus, marjoram and thyme plants which can be considering the viability percentage of the untreated
employed as food, spicy, beverages. In traditional cells as 100%.
Medicine, carvacrol has been used for therapy for years
[6]. Similar to curcumin, it also possesses many
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2.2 Inverted microscopy
The curcumin and carvacrol-induced morphological
modifications were examined by an inverted
microscope. Summarily, SPC212 cells were detached
and seeded in 6-well plates. In the experiment day, the
cell medium was discarded, and the plate was washed
by PBS. Then, the cells were given curcumin and
carvacrol for 24 hours. Following day, the
morphological changes were observed under the
inverted microscope, and the respective images were
taken.
2.3 Hematoxylin-eosin staining

Figure 2. Cell viability percentages vs ascending
combined doses of curcumin and carvacrol according
to MTT assay.
* and **** designate a respective significant difference
of p<0.05 and p<0.0001 when compared to untreated
cells.
Table 1. Numerical values and respective p values of
MTT and neutral red test results as percentage

The curcumin and carvacrol -induced morphological
alterations were observed by the hematoxylin-eosin
staining method, which is a common method, used for
detailed analysis of extracellular matrix, cytoplasmic
and nuclear changes. To summarize, SPC212 cells
were grown in 6-well plates. Then, the cell medium was
discarded, and the plate was washed by PBS. The cells
were incubated with carvacrol and curcumin for 24
hours. Thereafter, the cells were fixed with ice-cold
methanol and then re-washed with PBS. Once treated
with hematoxylin for 1 minute, the cells were washed in
1% ammonia water and stained eosin stain for 1-2
minutes. Ultimately, the cells were washed with distilled
water, dried and mounted with the water-based
mounting medium.

Curcumin
doses (µM)

Carvacrol
doses
(µM)

MTT Cell viability
(%)

0

0

100.0 ± 7.6

3.1

7.8

84.7 ± 11.2

6.3

15.6

85.9 ± 11.4

12.5

31.3

76.4 ± 21.8

25.0

62.5

32.6 ± 6.8

50.0

125.0

5.9 ± 1.2

100.0

250.0

6.1 ± 0.7

200.0

500.0

14.6 ± 1.1

(mean±SD)

3. Results
3.2 Inverted microscope results
3.1 MTT results
As evident in Figure 1 and Table 1, the cell viability was
around 85% at carvacrol-curcumin combinations of 3.17.8 and 6.3-15.6 µM, despite no detected significant
difference. The first significant reduction in the viability
was observed at 12.3-31.3 µM (p<0.05 vs control). At
25.0-62.5 µM, cell viability decreased to 32.6%. At the
dose combinations of 50.0-125.0 and 100.0-250.0 µM,
virtually no cell viability was detected (p<0.0001 vs
control). At the highest dose, there was a small amount
of viability, probably because of MTT interference with
treated compounds.

As for the inverted microscope results, the untreated
mesothelioma cells showed normal morphology and
were virtually 100% confluent throughout the plate. In
contrast, carvacrol and curcumin-treated cells were
round and occupied less place than that of untreated
cells. Besides, diminished cell density was evident
(Figure 3).

Figure 3. Inverted microscope images of SPC212 cells
following curcumin (curc) and carvacrol (carv)
treatments. The cells are untreated in A, 3.1 µM curc
-7.8 µM carv-treated in B, 6.3 µM curc -15.6 µM carvtreated in C, 12.5 µM curc -31.3 µM carv-treated in D,
25 µM curc -62.5 µM carv-treated in E and 50 µM curc
-125 µM carv-treated in F.
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3.3 Hematoxylin-eosin results

[2] Song XQ, Zhang M, Dai EQ, Luo Y. Molecular
targets of curcumin in breast cancer. Molecular
In hematoxylin-eosin staining, the mesothelioma cells Medicine Reports, 19(1):23-9, 2019.
possessed regular cytoplasm and nucleus in the
untreated group. However, carvacrol and curcumin- [3] Barati N, Momtazi-Borojeni AA, Majeed M,
given cells demonstrated several abnormalities. The Sahebkar A. Potential therapeutic effects of curcumin in
typical one was the shrunken cells with condensed gastric cancer. Journal of Cellular Physiology,
nuclei. The occupied area of treated cells was less than 234(3):2317-28, 2019.
that of untreated cells, even at the areas having the
[4] Wong KE, Ngai SC, Chan KG, Lee LH, Goh BH,
same number of cells in each group.
Chuah LH. Curcumin Nanoformulations for Colorectal
Cancer: A Review. Frontiers in Pharmacology, 10,
2019.
[5] Momtazi-Borojeni AA, Ghasemi F, Hesari A, Majeed
M, Caraglia M, Sahebkar A. Anti-Cancer and RadioSensitizing Effects of Curcumin in Nasopharyngeal
Carcinoma.
Current
Pharmaceutical
Design,
24(19):2121-8, 2018.
Figure 4. Hematoxylin-eosin staining of SPC212 cells.
A is untreated SPC212 cells, and B is carvacrol and
curcumin-treated SPC212 cells. Note of the shrinkage
and condensation of treated cells.

[6] Kowalcze M, Jakubowska M. Voltammetric
determination of carvacrol on Boron Doped Diamond
Electrode. Analytica Chimica Acta, 1045:98-107, 2019.
[7] Sharifi-Rad M, Varoni EM, Iriti M, Martorell M,
Setzer WN, Del Mar Contreras M, et al. Carvacrol and
human health: A comprehensive review. Phytotherapy
research : PTR, 32(9):1675-87, 2018.

[8] Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular
growth and survival: application to proliferation and
Curcumin and carvacrol have been investigated in cytotoxicity assays. Journal of immunological methods,
several cancer cells as a drug and their inhibiting doses 65(1-2):55-63, 1983.
were documented in various articles [3, 4, 9, 10] In
literature, combined effects of curcumin and carvacrol [9] Khan I, Bahuguna A, Kumar P, Bajpai VK, Kang SC.
was
investigated
against
malathion-induced In vitro and in vivo antitumor potential of carvacrol
genotoxicity. However, their combined treatment did not nanoemulsion against human lung adenocarcinoma
change in frequencies of sister chromatid exchange as A549 cells via mitochondrial mediated apoptosis.
compared to treatment of one of them separately Scientific reports, 8(1):144, 2018.
although the number of chromosomes with sister [10] Potocnjak I, Gobin I, Domitrovic R. Carvacrol
chromatid exchange decreased [11]. In this study, 25 induces cytotoxicity in human cervical cancer cells but
(67.9 µM) and 50 µg/mL (135.7 µM) curcumin were causes cisplatin resistance: Involvement of MEK-ERK
used together with 2.5 (16.6 µM) and 5.0 µg/mL (33.3 activation. Phytotherapy research : PTR, 32(6):1090-7,
µM) carvacrol, respectively. We used a dilution method 2018.
in our study. 12.5 µM curcumin and 31.3 carvacrol was
the first combination in which a significant cell viability [11] Kumar N, Yadav A, Gulati S, Kanupriya, Aggarwal
reduction was observed. In another study, curcumin N, Gupta R. Antigenotoxic potential of curcumin and
and carvacrol cotreatment showed an antigenotoxic carvacrol against malathion-induced DNA damage in
effect against the pesticides of malathion and parathion cultured human peripheral blood and its relation to
whereas there was no any prominentimpact on the GSTM1 and GSTT1 polymorphism. Biomarkers and
polymorphisms of GSTT1 and GSTM1 engendered by Genomic Medicine, 7(3):98-104, 2015.
the genotoxicity of these pesticidesin human
[12] Kumar N, Yadav A, Gulati S, Priya K, Aggarwal N,
lymphocytes [12]. These studies combined curcumin
Gupta R. Effects of GST Polymorphism on Ameliorative
and carvacrol for the purpose of decreasing toxic
Effect of Curcumin and Carvacrol against DNA Damage
effects of pesticides. Our purpose was to inhibit cancer
Induced by Combined Treatment of Malathion and
cells. Except these studies, to our knowledge, there are
Parathion %J Iranian Jornal of Toxicology. 10(3):19-27,
no studies examining combined effects of those agents.
2016.
In this sense, to our knowledge, the present study is of
crucial importance and first study to examine those
agents together against a cancer cell line.In conclusion,
our results revealed the antiproliferative concentrations
of combined effects of curcumin and carvacrol on
human
mesothelioma
cells.
However,
further
experiments are necessary to elucidate these agents’
combined effects with their different mixtures.
4. Discussion
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Abstract
Malignant pleural mesothelioma (MPM) represents
about 80% of mesothelioma cases. MPM is a rare and
aggressive cancer. Despite technological new
treatment therapy, the incidence of MPM has
increased.
Carvacrol (CV) is a monoterpene phenolic component
of oregano and thyme plants, which is used as food,
spices, beverages and medicines. CV has been
observed to possess various biological properties,
including anti-oxidant, anti-fungal, anti-bacterial, antimutagenic, anti-inflammatory, anti-angiogenic, antitumor, genotoxic and pro-apoptotic activities.
Vitamin D is an essential nutrient for bone health, and
plays a key role in calcium absorption and stimulates
inorganic phosphate homeostasis. There are two main
forms of vitamin D: Vitamin D2 (VD2- ergocalciferol)
and vitamin D3 (cholecalciferol). Many studies have
assessed whether vitamin D can prevent cancer.
By virtue of these effects, this study aims to investigate
whether the different combinations of CV and VD2 is
effective against human mesothelioma cancer cells
using MTT assay. Morphological changes were
observed by hematoxylin eosin (H-E) staining.
For this purpose, firstly, SPC212 cells were grown in
medium at 37 ° C in an incubator containing 5% CO2
and transferred to 96-well plates and then incubated for
24 h. After the incubation, the cells were treated with
different combined concentrations of CV and VD2 for
24 h. Then, the plate was incubated with MTT for 2h
and the absorbance was measured at 570 nm in ELISA
reader. Ultimately, H&E staining was performed.
According to MTT results, cell viability and proliferation
of SPC212 cells decreased dose-dependently with the
treatments of CV and VD2. We observed various
morphological changes such as nuclear condensation
and apoptotic blebbings in H&E staining.
In conclusion, we suggested that CV and VD2
combatively inhibited the proliferation and induced the
apoptotic changes in SPC212 cells. The potency of CV
and VD2 as being anticancer agent ought to be
examined in detail in future studies.

is synthesized in the skin under the UV light [1]. There
are two compounds of VD as vitamin D2 and vitamin D3.
Vitamin D2 (VD2-ergocalciferol) is mainly taken from the
diet.
Carvacrol (CV) is a monoterpene phenolic component
present in the essential oils of many medicinal plants. It
is well known for its numerous biological activities,
including
antimicrobial,
anti-inflammatory,
antiangiogenic, and antitumor activities [2], [3].
Since the revelation of human genome sequence,
thousands of new molecules have been targeted for
many diseases. With the methods applied to these
goals, the active components of known medicinal plants
was considered to exhibit selective activity [4]. In recent
years, some compounds obtained from plants,
especially flavanoids, phenolic compounds, alkaloids,
lectins and terpenoids have been found to have
anticancer or antitumoral activity [5].
Malignant pleural mesothelioma (MPM) represents
about 80% of mesothelioma cases. MPM is a rare and
aggressive cancer type that arises from the mesothelial
surface of the pleural and peritoneal cavities, the
pericardium, and rarely, the tunica vaginalis. MPM is a
tumor of the pleura mainly caused by exposure to
asbestos fibers. Despite new technological treatments,
the incidence of MPM has been increasing [6]–[8].
Altogether, in the present study, our objective is to
disclose the combination effects of CV and VD2 on
SPC212, a human mesothelioma cell line. We
investigated the cytotoxic effects of CV and VD2 using
MTT and NR uptake assay and further the
morphological changes using H-E staining.
2.

Materials and Methods

2.1. Cell culture

A human mesothelioma cell line SPC212 was provided
as a gift from The Institute of Histology and General
Keywords: CV, Vitamin D2, SPC212 human Embryology, University of Fribourg, Switzerland. Cells
mesothelioma cells, cytotoxicity, H-E
were maintained in Dulbecco Modified Eagle Medium
(DMEM, Sigma) supplemented with 10% (v/v) fetal
1. Introduction
bovine serum (Gibco, BRL), penicillin/streptomycin at
100 U/mL and 2 mM L-glutamine. Cells were incubated
o
Vitamin D (VD) is a steroid pro-hormone. VD plays a at 37 C under 5% CO2 and 95% air in a humidified
crucial role in human health, and its main function is to atmosphere.
maintain inorganic phosphate homeostasis for bone. It
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2.2. MTT Cytotoxicity Assay
MTT
(3-(4,
5-dimethylthiazolyl-2)-2,5diphenyltetrazolium bromide used to measure cell
proliferation
and
toxicity.
by
mitochondrial
dehydrogenases in viable cells (Riss et al, 2016). For
this regard, A549 cells were cultured into the 96-wells
plates for 24 h. After the incubation, we co-treated a
series of CV (CV) and VD2 (3.1 VD2-7.8 CV, 6.3 VD215.6 CV, 12.5-31.3, 25 VD2-62.5 CV, 50 VD2-125 CV,
100 VD2-250 CV, 200 VD2 -500 CV µM) onto the cells
for 24 h. Then, we added 10 µL MTT reagent (0.33
mg/mL) per wells with the cell medium and incubated
for 2 h. Then, we added 100 µL solvent reagent
(DMSO) and measured by ELISA at 570 nm. In each
MTT, we replicate our single dose group at least 4
times. The data was expressed as viability percentage
considering control as 100% viable.
2.3. Hematoxylin-Eosin Staining (H&E)
Hematoxylin and eosin (H&E) staining is one of the
principal methods in histology and commonly used to
display a broad range of cytoplasmic, nuclear, and
extracellular matrix features (Fischer et al., 2008). The
morphological changes of CV and VD2 co-treated cells
were observed by H&E staining method. Briefly, A549
cells were cultured for 24 h in 6-well plates. After the
incubation time, the cells were washed with PBS and
were incubated with 50 VD2-125 CV µM of CV and VD
for 24 h. Later, the cells were fixed with ice-cold
methanol and then re-washed with PBS for 3 times.
After being treated for 10 minutes with hematoxylin, the
cells were washed in PBS. Then, they were stained
eosin stain for 5 minutes. Finally, they were washed
with distilled water, dried and mounted with aqueous
mounting reagent.

Figure 1. Effect of combination of VD2 and CV (CV) on
SPC212 cells using MTT assay for 24 h. **, *** and ****
designate a respective significant difference of p>0.01,
p>0.001 and p<0.0001 when compared to untreated
cells.

3.2. H&E Staining Results
Morphological alterations of CV and VD2 co-treated
cells were investigated by H&E staining. As shown in
Figure 2A, untreated cells possess a standard
cytoplasm and nucleus. Contrarily, CV and VD2 cotreated cells exhibited conspicuous cellular changes,
3. Results
such as nuclear condensation, cellular shrinkage and
membrane blebbings (Figure 2B, C and D).
3.1. MTT Assay Results
Furthermore, a decline in cell number was noticeable in
As shown in Figure 1, SPC212 cell viability was the treated cells when compared to untreated control
observed to be as 93, 96.6, 84.9 and 80.2 % at VD2CV concentrations of 3.1 VD2-7.8 CV, 6.3 VD2-15.6
CV, 12.5-31.3, 25 VD2-62.5 CV µM, respectively. When
compared these concentrations with control cells,
combination of CV and VD2 exhibited the growth
inhibition effect in a dose-dependent manner. At 50
VD2-125 CV µM, cell viability was decreased to almost
50%. For this reason, the IC50 value was determined as
around 50 VD2-125 CV µM. In addition, the viability
decreased to around 24% at 100 VD2-250 CV, 200
VD2 -500 CV µM.

cells.
Figure 2. H-E staining of SPC212 cells. A: control cells,
and B-D: VD2 and CV-treated cells. Note of shrinkage
in VD2 and CV-treated cells.
4.

Discussion

Natural agents with anticancer activities are widely
used in studies of human cancer treatments, with
promising results. However, the cellular and molecular
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mechanisms of these agents still need to be
determined and the agents need further design
refinement [9]–[12].
In this study, we strove to find out the combined effect
sof CV and VD2 on human mesothelioma cell line,
SPC212. In this regard, we evaluated the cytotoxicity of
CV-VD2 by MTT colorimetric assay. In literature,
growth inhibitory effects of CV and VD were
documented in different cancers both in vitro and in
vivo animal models [2], [3], [13], [14]. Consistently, our
MTT results displayed that the combination of CV-VD2
also inhibits the proliferation of SPC cells in a dosedependent manner. Contrarily, a study revealed that
dietary VD supplementation does not reduce the
incidence of asbestos-induced mesothelioma in a
mouse model [15]. Although there are not enough
scientific documents in association with mesothelioma
and VD, people already diagnosed with an asbestosrelated cancer may benefit from vitamin D levels.
Numerous studies reported that CV and VD induces
apoptosis against various cancer cells [2], [14], [16],
[17]. We also found some apoptosis-like morphological
changes such as nuclear condensation and membrane
blebbings as a result of H&E staining. For this reason,
this study firstly demonstrated that the combination of
CV and VD2 may induce apoptosis on SPC212 cells.
In conclusion, the combination of CV and VD2 exerted
a dose-dependent inhibitory effect and caused
morphological degeneration in SPC212 mesothelioma
cells. To elucidate its action mechanism and its exact
effects, future studies should be performed via more
comprehensive methods.
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Özet
Motor parçaları arasında segmanlar sızdırma ve
yağlama açısından kritik öneme sahiptir. Kullanılan
yakıt motor performans ve emisyonunu etkilediği gibi
segmanların yüzey yapısını da etkilemektedir. Bu
çalışmada, Antor 3LD510 dizel motoru %10 kanola yağı
metil ester karışımlı yakıt ve dizel yakıtı ile 150 saat
boyunca çalıştırılarak uzun süreli dayanım testine tabi
tutulmuştur. Motor, 1500 d/d hızda ve kısmi yük altında
çalıştırılmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü segmanın SEM
(Scanning Electron Microscope) ve EDX (Energy
Dispersive Spectrometry) analizi yapılmıştır. Sonuç
olarak, her iki yakıt ile motorun çalışması sonrası birinci
segman yüzeyinde büyük oranda Cr elementi ile yapı
bozulmamıştır. KYME10 yakıtı dizel yakıta göre ikinci
segman yüzey dağılımı incelendiğinde, motordaki
yanma ve yakıt kimyasının yüzey üzerinde daha etkili
olduğu görülmüştür. Üçüncü segmanın ise çalışma
sonrası her iki yakıt için yüzey yapısının birbirine yakın
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kanola yağı metil ester; Dizel;
SEM; EDX; Dizel motor.
Abstract
The seals between the engine parts are critical in term
of leakage and lubrication. The fuel used affects engine
performance and emissions as well as the surface
structure of the seals. In this study, Antor 3LD510
diesel engine was run with 10% canola oil methyl ester
blended fuel and the engine carried out subjected to
long term 150 hours strength test. The engine was
operated at 1500 rpm and under part load. SEM
(Scanning Electron Microscope) and EDX (Energy
Dispersive Spectrometry) analysis of the first, second
and third seals were performed. As a result, after the
operation of the engine with both fuels, the Cr element
was largely determined on the surface of the first seal
and the structure was not disturbed. When the second
seal surface distribution of KYME10 fuel compared to
diesel fuel is examined, it is seen that besides the wear
elements, combustion and fuel chemistry in the engine
are more effective on the surface. The surface of the
third seal was found to be close to each other after the
operating of engine.
Keywords: Canola oil methyl ester; Diesel; SEM; EDX;
Diesel engine.
1. Giriş
Günümüzde birçok araştırmacı, biyodizel yakıtlarının
motor performans ve emisyonları üzerindeki etkisine
odaklanmıştır [1-3]. Ancak biodizel yakıtlarının
motorlarda kullanımı ile birlikte yağlama yağı ve aşınma
davranışlarının da incelenmesi gerekmektedir. Motor
yağı bozulmalarına neden olan en büyük faktörlerden

biri, motorda kısmi yanma sonucu oluşan is
partiküllerinin, silindir gömleği ve piston segman
arasından motor yağına karışmasıdır. Bu işlem
sonucunda motor yağı viskozitesinde bir artış meydana
gelmekte ve bu da yağın performansını etkilemektedir.
Bulunduğu ortama, yağın derecesine ve çalışma
koşullarına göre her yağ kullanıldığı sürece yaşlanmaya
başlar. Yağ yaşlandığı zaman kimyasal bileşimi ve
işlevi değişime uğrar [4]. Özellikle yakıtların motor
parçaları üzerindeki kalıntı biriktirme davranışları,
yağlama yağı üzerindeki etkileri ve bunun sonucunda
oluşacak adhezif aşınma belirtilerinin kapsamlı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı çalışmalarda
yakıt, yanma ve beraberinde yağlama yağı
bozulmalarını kapsamlı olarak izlenmiş ve birtakım
değerlendirmeler sunulmuştur [5]. Karışım içerisindeki
atık yağın konsantrasyonundaki artışla yağlayıcının
viskozitesinde azalma ve nem içeriğinde ise karışım
yağındaki atık yağın %10 oranına kadar fazla bir
değişimin olmadığı rapor edilmiştir [6].
İçten yanmalı motorlarda oluşan sürtünme kayıpları en
genel
haliyle
motor
işletim
şartlarına
göre
değişmektedir. En fazla aşınmanın meydana geldiği
segman-silindir bölgesinde elde edilecek kazançlar
motorlarda mekanik kayıpların azalmasına ve yakıt
tüketim miktarlarının düşmesine neden olacaktır. Bu
nedenle günümüzde kullanılan piston segmanları motor
basınç ve sıcaklıklarına dayanıklı, aynı zamanda
yüzeylerinde aşınma direnci yüksek malzemelerden
seçilmelidir [7-8]. Bir başka çalışmada ise, biodizel
yakıtlarının motor parçaları üzerindeki etkisi ve aşınma
davranışları incelenmiştir. Uzun süreli dayanım testine
tabi tutulan motor parçaları üzerinde özellikle enjektör
ve yanma odalarında minarel dizel yakıtına kıyasla
biodizel yakıtlarında daha fazla karbon birikintilerine ve
motor aşınmalarına rastlanılmıştır. Ancak bütün bu
olumsuzlukların motor için müsaade edilen sınırlar
içinde olduğu vurgulanmıştır [9].
Yağın yaşlanması beraberinde yağlama performansını
düşürür. Yağın belirli bir basınç ve sıcaklıkta temas
eden yüzeylere aktarılması sürtünme ve aşınmanın
gelişiminin yavaşlaması açısından büyük önem taşır
[10].
Biodizel ve dizelin kimyasal bileşimindeki farklılıklar
nedeniyle, yağlama yağı bozulması ve faydalı ömürleri
arasında bazı farklılıklar göstermektedir. Dhar ve
Agerwal, yaptıkları çalışmada, % 20 karanja
biodizeli/motorin karışımının motor tribolojisi üzerindeki
etkisini 200 saatlik dayanıklılık testi ile incelenmiştir.
Kinematik viskozite, parlama noktası, toplam alkalin
sayısı, biodizel karışımlı motorda daha az gözlenmiştir.
Yoğunluk, kül içeriği, nem içeriği, pentan ve benzen,
biodizel yakıtı kullanılan motorda daha yüksek
bulunmuştur [11].
Pandey, A. K. ve Nandgaonkar, M. Sıkıştırma
ateşlemeli dizel bir motorda, karanja biodizeli kullanmış,
düşük
emisyon
değerleri
yanı
sıra
motor
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performansında da arttığını gözlemlemişlerdir. Motor
100 saatlik dayanım testine tutulmuştur. 20 saatlik bir
çalışma sonunda motordan alınan yağlama yağı
elementel analize tabi tutulmuş, metalik kalıntı
konsantrasyon analizi, AAS (Atomik Absorbsiyon
Spektroskopisi) kullanılarak yapılmıştır. Biodizel ile
çalışan metal aşınmasının yaklaşık %30 daha düşük
olduğu tespit edilmiştir. Dizel yakıtla karşılaştırıldığında
daha yüksek viskoziteye sahip olan biyodizel yakıtın,
ilave yağlama özelliği, hareketli parçaların daha az
aşınmasına neden olduğu belirtilmiştir [12].
Yapılan çalışmalar ışığında, Antor 3LD510 tek silindirli,
hava soğutmalı ve direkt püskürtmeli bir dizel motor
kullanılmıştır. Motor, dizel ve %10 kanola yağı metil
ester + %90 dizel yakıt (KYME10) karışımı ile
çalıştırılmıştır. Motor her iki yakıt ile 150 saat boyunca
1500 d/d hızda ve kısmi yükte uzun süreli çalıştırılarak
ömür testine tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında
piston üzerindeki birinci, ikinci ve üçüncü segmanın her
iki yakıt için yüzey morfolojisi motorun çalışma öncesi
ve sonrası olmak üzere yüzey yapısı değerlendirilmiştir.
2. Deneysel Çalışma
Deneylerde, dizel yakıtına hacimsel olarak %10
oranında kanola yağı metil ester (KYME10) ilave
edilmiştir. Referans kabul edilen dizel yakıtı ise
piyasada Euro-dizel olarak satışı yapılan dizel (D100)
yakıtından oluşmaktadır. D100 ve KYME10 test
yakıtları ayrı ayrı yaklaşık 150 saat boyunca tek
silindirli, direkt enjeksiyonlu Antor 3LD510 marka
motorda dayanım testlerinde kullanılmıştır. Şekil 1’de
deneylerde kullanılan motor ve yükleme ünitesi
görülmektedir. Çizelge 1’de deney motoruna ait teknik
özellikler verilmiştir.

Çizelge 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Motor Teknik Özellikleri
4- zamanlı, direkt
Motor Tipi
enjeksiyonlu dizel
motor
Silindir Sayısı
1
3

Silindir Hacmi (cm )

510

ÇapxStrok (mm x mm)

85 x 90

Sıkıştırma Oranı

17,5:1

Maksimum Güç (kW)

8,8@3000

Maksimum Tork (Nm)

32,8@1800

3. Sonuçlar ve Tartışmalar
KYME10 yakıtı ile 150 saatlik uzun süreli dayanım testi
öncesi (Şekil 2) ve test sonrası motorun birinci
segmana ait SEM/EDX görüntüsü Şekil 3’de
görülmektedir. Segman yüzeyindeki atomik element
dağılımı incelendiğinde %100’ e yakın Cr elementine
rastlanmıştır. KYME10 çalışması ile birinci segmanda
daha belirgin olan kazıma aşınması ve pistonun kayma
yönüne paralel gelişen abrazyon aşınma çizgilerine
rastlanmıştır. Şekil 4’te M100 yakıtı ile 150 saatlik uzun
süreli dayanım testleri uygulanan motorun birinci
segmana ait SEM/EDX görüntüsü verilmiştir. KYME10
yakıt çalışmasında olduğu gibi M100 çalışmasında da
birinci segmanda oluşan atomik element dağılımında
%100’e yakın Cr elementine rastlanmıştır. Yüzey
üzerinde herhangi bir işlem görmemiş orijinal birinci
(kompresyon) segmanın yüzey malzeme dağılımı
incelendiğinde, Cr, Mn, Al elementleri ağırlıklı olarak
bulunmuştur. Ağırlık dağılımında %97 oranında Cr,
%1,63 Mn ve %0,47 Al elementleri bulunmaktadır (Şekil
2). Atomik dağılımları ise sırasıyla %97, %1,54 ve %0,9
olarak tespit edilmiştir.

Şekil 1. Deney düzeneği.
Bu çalışmada, segmanların morfolojik ve tribolojik
analizleri gerçekleştirilmiştir. İki farklı yakıt ile uzun
süreli çalışmaya tabi tutulan deney motorunda
kullanılan segmanlar çıkartılarak alkol ile temizlenmiş
ve analizler için hazır hale getirilmiştir. Farklı şartlarda
çalışan segmanların yanma olayı sonundaki yapısını
inceleyebilmek amacıyla birinci ve ikinci segmanların
1000x büyütme SEM/EDX analizleri yapılmıştır.
SEM/EDX analizleri Cumhuriyet Üniversitesi İleri
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde
(CÜTAM) yapılmıştır.

a)
b)
Şekil 2. Çalışılmamış birinci segmana ait 1000x
büyütme SEM (a) ve EDX (b) görüntüsü

a)
b)
Şekil 3. KYME10 yakıtlı çalışma sonunda birinci
segmana ait 1000x büyütme SEM (a) ve EDX (b)
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a)
b)
Şekil 4. M100 yakıtlı çalışma sonunda birinci segmana
ait 1000x büyütme SEM (a) ve EDX (b)

a)
b)
Şekil 5. Çalışılmamış ikinci segmana ait 1000x
büyütme SEM (a) ve EDX (b) görüntüsü

Şekil 5’te çalışılmamış ikinci segmana ait SEM ve EDX
görüntüleri verilmiştir. Şekil 6 ve Şekil 7’de görüldüğü
gibi, KYME10 yakıtı ile çalışma sonucunda ikinci
segmanda oluşan yüzey morfolojisini iki bölgede
incelenmiştir. Ancak Şekil 8’de görüldüğü gibi, M100
yakıtı kullanılan motorun ikinci segman yüzeyi KYME10
çalışmasına kıyasla daha homojen kabul edildiğinden
tek bölgeli SEM/EDX analizi yapılmıştır. KYME10
yakıtlı çalışmaya kıyasla, M100 çalışmasında segman
yüzeyinde daha az karbon oluşmuştur. KYME10 yakıt
çalışmasındaki
ikinci
segman
yüzey
dağılımı
incelendiğinde, motordaki yanma ve yakıt kimyasının
yüzey üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir.
Ağırlıklı olarak Fe elementinden oluşan ikinci segman
yüzeyi üzerinde özellikle üst kısımlarda sıcaklık ve
aşınma faktörlerinin etkili olduğu görülmektedir. Orijinal
ikinci segmanın tüm yüzeyindeki element dağılımlarına
bakıldığında, yaklaşık %51 Fe, %28 Zn, %18,1 P, %1,1
Si ve %0,8 oranında ise Cr elementine rastlanmıştır.
Ancak KYME10 yakıt çalışması sonucunda, en üst
kısımda %95 Fe ,%3,84 Si ve %0,76 Mn elementleri
bulunmaktadır. Segman orta bölgelerinde silindir ve
segman arasında bulunan yakıt ve yağlama yağının
varlığı sonucu oluştuğu düşünülen yanmamış C
atomlarına rastlanmıştır. Bu bölgede %34 C elementi
görülmüş ve C atomu ile birlikte O atomlarına da bu
bölgede %23 oranında rastlanmıştır. Fe atomlarının
ağırlıklı ortalaması ise %31,34’dür. Segmanın en alt
bölgesinin yüzeyinde ise ağırlıklı olarak C atomlarının
bulunduğu görülmektedir. Bu bölgede, EDX element
dağılımlarına göre yaklaşık % 60 C, %28 O, %4,4Fe,
%3 Zn, %1,7 P, %0,8 S şeklinde olmuştur. Segmanın
üst bölgesinden alt bölgesine doğru inildikçe C
elementinin yüzdesi de kademeli olarak artmıştır. Bu
artış yüzey üzerinde biriken yanmamış yakıtın varlığının
da bir göstergesidir. Genel olarak ikinci segman üst
bölgesinde Fe, alt bölge yüzeylerinde ise daha çok C
elementine
rastlandığı
söylenebilir.
KYME10
çalışmasındaki ikinci segmana kıyasla, daha homojen
bir yüzey morfolojisinin oluştuğu M100 çalışmasında
segmanın orta bölümünde C elementine yaklaşık % 30,
O bu bölgede %20, Fe ise %33,34 oranında tespit
edilmiştir.

a)
b)
Şekil 6. KYME10 yakıtlı çalışma sonunda ikinci
segmanın üst bölümündeki 1000x büyütme SEM (a)
ve EDX (b)

a)
b)
Şekil 7. KYME10 yakıtlı çalışma sonunda ikinci
segmanın alt bölümündeki 1000x büyütme SEM (a)
ve EDX (b)

a)
b)
Şekil 8. M100 yakıtlı çalışma sonunda ikinci segman
1000x büyütme SEM (a) ve EDX (b)
Şekil 9’da çalışmamış üçüncü segmana ait SEM/EDX,
Şekil 10’da KYME10 yakıtı ile çalışmış motorun üçüncü
segmanına ait SEM/EDX görüntüsünü, Şekil 11’de ise
M100 yakıtı ile çalışmış motorun üçüncü segmanına ait
SEM/EDX görüntüsü verilmiştir. Orijinal çalışmamış
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üçüncü segmanın EDX analizi yapıldığında, ağırlıklı
olarak %51 oranında Fe bulunurken, sırasıyla %28.65,
%18.15, %1.14 ve %0.84 oranında Zn, P, Si ve Cr
tespit edilmiştir. Her iki yakıt çalışması sonucunda da
yüzeydeki malzeme dağılımı benzer sonuçlar vermiştir.
KYME 10 yakıtlı çalışmanın üçüncü segmanının tüm
yüzeyinde %96.12 Fe geri kalan kısımda ağırlıklı Si,
M100 yakıtlı çalışmanın üçüncü segmanının tüm
yüzeyinde ise %96.93 Fe ve geriye kalan kısımda Si
tespit edilmiştir.

görüntüleri alınarak yüzey yapısı incelenmiştir. Böylece
segman yüzeylerinde dizel ve biyodizel yakıtlarının
etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak çalışmada, çalışma
öncesi birinci segman yüzey yapısında ağırlık
dağılımında %97 oranında Cr, %1,63 Mn ve %0,47 Al
elementleri bulunmuştur. Her iki yakıt ile motorun
çalışması sonrası birinci segman yüzeyinde büyük
oranda
Cr
elementine
rastlanmıştır.
Yapı
bozulmamıştır. Ancak kanola yağı metil ester karışımlı
yakıt ile birinci segmanda daha belirgin olan kazıma
aşınması ve pistonun kayma yönüne paralel gelişen
abrazyon aşınma çizgilerine rastlanmıştır.
İkinci
segmanda ise çalışma öncesi yüzey yapısında,
yaklaşık %51 Fe, %28 Zn, %18,1 P, %1,1 Si ve %0,8
oranında ise Cr elementine rastlanmıştır.
KYME10 yakıtlı çalışmaya kıyasla, M100 çalışmasında
segman yüzeyinde daha az karbon oluşmuştur.
KYME10 yakıt çalışmasındaki ikinci segman yüzey
dağılımı incelendiğinde, motordaki yanma ve yakıt
kimyasının yüzey üzerinde daha etkili olduğu
görülmüştür. Çalışma öncesi üçüncü segmanın EDX
analiz sonuçlarına bakıldığında, ağırlıklı olarak %51 Fe,
%28.65 Zn, %18.15 P, %1.14 Si ve %0.84 Cr tespit
edilmiştir. KYME 10 ve dizel yakıtı ile motorun
çalışması sonucu üçüncü segman morfolojisi birbirine
yakın olup Fe ağırlıklı çıkmıştır.

a)
b)
Şekil 9. Çalışılmamış üçüncü segmana ait 1000x
büyütme SEM (a) ve EDX (b)

Kaynaklar

a)
b)
Şekil 10. KYME10 yakıtlı çalışma sonunda üçüncü
segman ait 1000x büyütme SEM (a) ve EDX (b)

a)
b)
Şekil 11. M100 yakıtlı çalışma sonunda üçüncü
segmana ait 1000x büyütme SEM (a) ve EDX (b)
4. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında, Antor 3LD510 tek silindirli ve
direkt püskürtmeli bir dizel motoru kullanılmıştır. Motor,
dizel ve %10 kanola yağı metil ester + %90 dizel yakıt
karışımı ile çalıştırılmıştır. Motor her iki yakıt ile 150
saat boyunca 1500 d/d hızda ve kısmi yükte uzun süreli
çalıştırılarak dayanım testine tabi tutulmuştur. Bu
çalışmada amaç; piston üzerinde bulunan üç
segmanında çalışma öncesi ve sonrası SEM ve EDX
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Abstract
The connecting rod is the intermediate component
between the piston and the crankshaft, and its primary
function is to movement the up and down from the
piston pin to the crankshaft with converting the
reciprocating motion of the piston into rotary motion of
the crankshaft. In this paper, stress and deformation
analysis was performed numerically on a connecting
rod made of SS 304 material using ANSYS R.15
Workbench software. Von-mises stresses over the
connecting rod were determined under the different
forces caused by different rotational speeds of engine.
Results showed that connecting rod resisted to the
external loads for different engine speeds without any
failures in the part.
Keywords: Connecting rod; Modeling; ANSYS; Stress;
Deformation.
1. Introduction
The connecting rod, which is a dynamic part of the
engine, converts the axial motion of the piston to the
rotating motion of the crank, so it is a key element that
shows structural durability and efficiency in the engine.
The connecting rods are used in many types of engines
(V engine, flat engine, radial engine, etc.) [1].
Connecting rods are generally produced with powder
forging, forging and casting methods. The connecting
rods are exposed to different loads within the engine. It
is subjected to longitudinal compression due to the gas
pressure in the combustion chamber, mutual pull and
compression forces due to changes in the speed of the
piston, bending in the body due to release movement
and twisting exposed due to compression forces [2]. It
is known that the connecting rods speed approximately
2000-3000 rpm even during normal operation of the
engine. This part, which is subjected to repeated loads
millions of times, must be sufficiently resistant to the
stresses that will occur during the movement of the
engine [3]. Today's technology is one of the most
widely used parts of internal combustion engines.
Researchers have done many studies on the
connecting rod. Kumar et al., aluminum reinforced with
boron carbide and aluminum 360 materials were used
to analyze the finite element of the connecting rod.
ANSYS software was used in the analysis. In this study
are examined parameters such as stress, strain,
deformation, safety factor and weight reduction. As a
result, carbon steel compared with aluminum boron
carbide and aluminum 360 materials, its weight was
reduced by 33.7%, stress decreased by 10.35% and
stiffness increased by 48.55% [4]. In the study
conducted by Gautam and Ajit, static stress analysis
was performed using the finite element method of the
connecting rod with SS 304 material of NTA 885 BC
engine. ANSYS WORKBENCH 14.0 software was used

for analysis. Static analysis is done by fixing the smaller
end and load is applied at bigger end of connecting rod.
Stress for analysis was examined in four different parts.
The maximum stress point and the part prone to failure
are determined by this analysis. The most critical part in
terms of stress in the connecting rod is in the part close
to the piston side [5]. In another study, it was requested
to reduce the weight of a connecting rod has forged
steel material. A detailed load analysis was carried out
in the analysis. The study consists of two main topics.
The first is stress analysis under static load, and the
second is weight optimization. ANSYS WORKBENCH
9.0 software was used for analysis. Von Mises stresses
were determined on the connecting rod [6]. Vegi and
Vegi in his study discussed the design and analysis of
the connecting rod. The connecting rod made of carbon
steel was analyzed in ANSYS 13.0 software. As a
result, the safety factor of forged steel compared to
other material was higher, lighter, more stiffness and
less stress [7]. In the study conducted by Bansal, the
analysis of the connecting rod for stress analysis and
optimization was performed under dynamic load.
Maximum stress area, maximum deformation and
hazardous areas was determined in the connecting rod
[8]. In another study, the stress concentration area of
the connecting rod was theoretically determined. The
formula for this region had been developed [9]. Londhe
et al., an analysis was conducted for the fatigue life of
the connecting rod. In addition, stress analysis was
performed. The results were confirmed by experimental
data [10]. In one study, stress changes along the cycle
were analyzed under different load conditions of the
connecting rod. Two types of modeling were used
under different conditions and were found to be
consistent with one another [11]. In one study, the
connecting rod was examined by mathematical
modeling of stress distribution and deformation change
under different load conditions [12]. Qinghui et al., a
diesel engine's connecting rod was analyzed using the
ADAMS model. Maximum and minimum stress areas in
the connecting rod had been identified [13].
With the increasing need to have faster product
development and yet achieve the optimum design,
thrust on accurate FEA of components and system is
felt. Aids in accurate stress and deformation prediction
and most importantly provides a simple procedure for
virtual validation of connecting rod. In light of previous
studies, the connecting rod was analyzed using an
ANSYS R.15 Workbench software. Different forces
were applied to the connecting rod at different speeds
and full load. SS 304 material was selected as
connecting rod material due to wide range of
application in automotive industry. Under these
conditions, von-mises stress and deformation analyses
of connecting rod was investigated numerically. Stress
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points and deformations were mapped over the
connecting rod.
2. Numerical Study
In the study, connecting rod belonging to the fourcylinder engine was drawn in the SOLIDWORKS
software (Figure 1). Then, the connecting rod model
was transferred to the ANSYS R.15 Workbench
software for numerical analyses. Finite element
analyses were performed for different engine speeds,
and material properties of connecting rod were
presented in Table 1.

Figure 2. Analysis for connecting rod.

In numerical analyses, number of nodes and element
types were 51803 and 25447, respectively. Element
type of tetrahedron was used. Figure 2 shows mesh The normal force, torque and power relation to the
shapes of the connecting rod. Mesh conversancy has connecting rod was obtained using P = (T. ω) by using
the engine characteristics data. These situation results
been performed for accuracy of results.
were shown in Table 2. Obtained all these forces are
used for the static stress analysis.
Table 2. Obtaining loads at different speeds
Engine type
Power (kW)
13.55
66.22
90
96.05
82.55

Renault engine 1.6 130 BG
Engine speed (rpm)
Load (N)
1000
1017.555
2000
2486.439
3000
2252.89
4000
1803.251
5000
1239.84

3. Results and Discussions
The connecting rod of a Renault 1.6 130BG engine was
designed with SOLIDWORKS software. Afterwards, this
design was carried out using ANSYS R.15 Workbench
module and static analyzes were made by finite
element analysis. In this context, it was aimed to model
the stresses and deformations that occur in the
connecting rod at full load depending on different
Figure 1. Connecting rod solid drawing
engine speeds. The results of finite element analysis
were given in Table 3. Looking at the distribution of
Table 1. Connecting rod material properties used in stress in different areas in the connecting rod, the
analysis.
stress values on the crankshaft side were less than the
piston pin side; this value was seen to increase as go to
Term
Value
towards the piston pin side. It is observed that the most
Density (kg/m3)
8030
critical area of stress is around the piston pin side,
Poisson’s Ratio
0.3
which is the part where the force is applied.
Young’s Modulus (Pa)
1.93E+11
Bulk Modulus (Pa)
1.6083E+11
Shear Modulus (Pa)
7.4231E+10
Tensile Yield Strength (Pa)
2.15E+08
Compressive Yield Strength (Pa)
2.1E+08
Tensile Ultimate Strength (Pa)
5.05E+08
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Table 3. Stresses and deformations at different speeds

Von-mises Stress (MPa)

Deformation (m)

4000 rpm

3000 rpm

2000 rpm

1000 rpm

n
(rpm)

448

5000 rpm
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The deformation against the force is similarly increased
as you go from the crank side to the piston pin side.
Stress and deformation values of the connecting rod
depends on engine speed comparatively shown in
Figure 3. When the results were compared, it was seen
that the stress and deformation was maximum when
the engine speed was 2000 rpm. The occurring
maximum stress does not cause any damage or
permanent deformation to the connecting rod. In this
case, it can be concluded that the selected material can
be used safely in terms of the type of engine used. In
addition, it can be concluded that the connecting rod is
suitable to operate in the 1000-2000 rpm range for
long-term and safe operation. Despite the decrease in
the stress values at high speeds, the increase in the
loading-unloading amount depending on the unit time
may cause the fatigue of the connecting rod and its
short life.
Looking at the change in the deformations in the
connecting rod, the occurring maximum value will not
cause any damage to the connecting rod; it can be
concluded that it remains in the elastic region.
Maximum deformation naturally occurs at 2000 rpm
engine speed corresponding to maximum force value.

(a)

(b)
Figure 3. Finite element analysis results at different
speeds. (a) Von-mises stress, (b) Deformation.

4. Conclusion
In this study, by taking dimensions of the connecting
rod belonging to Renault 1.6 130 BG engine was
designed in SOLIDWORKS software. Afterwards, this
design was carried out using ANSYS R.15 Workbench
module and static analyzes were made by finite
element method. In the engine, forces are obtained at
different speeds depending on the power at full load.
These forces were applied to the connecting rod.
Changes in static stress and deformation were
examined in the connecting rod. Looking at the
distribution of stress in different areas in the connecting
rod, the stress values on the crankshaft side were less
than the piston pin side; this value was seen to
increase as go to towards the piston pin side. It is
observed that the most critical area of stress is around
the piston pin side, which is the part where the force is
applied. When the results were compared, it was seen
that the stress and deformation was maximum at 2000
rpm. The deformation against the force is similarly
increased as you go from the crank side to the piston
pin side.
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Abstract
The use of vegetable oils in diesel engines helps solve
two important problems such as fossil fuel reduction
and environmental pollution. The most important
advantage of vegetable oils as an alternative fuel is that
it is a renewable energy source. The aim of this study is
to determine the availability of canola oil biodiesel as an
alternative fuel in diesel engines and by adding canola
oil methyl ester to diesel fuel, effects on in-cylinder
pressure and heat release rate were investigated in
diesel engine. The experiments were conducted at full
load and engine speeds of 1250, 1750 and 2250 rpm.
The in-cylinder maximum pressures are higher in
canola oil methyl ester blended fuels, than diesel fuel.
Maximum pressure was achieved in B10 fuel at low
speed (1250 rpm), while B20 fuel was obtained at 1750
and 2250 rpm. Increasing the rate of canola oil methyl
ester at high speeds had a positive effect on
combustion. Diesel fuel was closer to the TDC, while
B10 and B20 fuels came out further away from the
TDC. It has also shifted to the combustion expansion
process in B10 and B20 fuels. Heat release rates of
canola oil methyl ester were higher than diesel fuel due
to the combustion characteristics, the properties of the
fuel and the oxygen in the structure.
Keywords: Canola oil methyl
Combustion; Diesel engine.

ester;

Biodiesel;

1. Introduction
The oil sector is very important in Turkey and around
the world. However, it is known that fossil fuels will be
depleted in the future. Therefore, studies on renewable
energy sources that are less harmful to the
environment rather than fossil fuels have been going on
since 1970. One of the alternative fuels is a type of
biodiesel derived from vegetable and animal-derived
oils. Biodiesel has similar combustion properties to
diesel fuel. In addition, sulfuric acid is obtained lower in
biodiesel than diesel fuel. This shows that biodiesel is
more environmentally friendly [1]. Biodiesel has a
thermal value very close to diesel and it has a higher
flash point than diesel. This particular biodiesel makes
it safer than other fuels in terms of usage and storage.
Since biodiesel does not contain sulfur, it can generally
reduce harmful sulfur emissions to low levels and
extend the life of internal combustion engines because
of its high lubrication rating. However, it fuel
consumption is higher than diesel fuel [2]. According to
various researches, it is important to choose the
biodiesel which is the closest to the feature of diesel
fuel. For this purpose, the fuel properties of vegetable
oils should be determined and these properties should
be compared with each other and diesel fuel. Features

such as low freezing point and low flow point highlight
corn oil, canola oil, sesame oil, cotton oil and soybean
oils as diesel fuel alternatives [3]. There are many
studies in the literature on the use of canola oil methyl
ester fuel in diesel engines. Sarıdemir and Albayrak
used Antor 6LD400 single cylinder diesel engine. 20%,
40% and 60% canola oil methyl ester has been added
to diesel fuel. The engine is operated at different speed
and full load. As a result, as the canola oil methyl ester
increased in diesel fuel, power, torque, CO, CO2
parameters decreased. Specific fuel consumption, HC
and NOx emissions increased [4]. In another study, a
four-cylinder diesel engine tested at different loads and
speeds. Diesel, 50% diesel + 50% canola oil methyl
ester and 100% canola oil methyl ester were used as
fuel. Canola oil methyl ester fuel reduced power and
torque. This situation be derived from high viscosity and
low thermal value [5]. In an experimental study
conducted by the Hazar, canola oil methyl ester
according to diesel fuel, it was observed that CO and
soot emissions decreased. While power and exhaust
temperature decreased, specific fuel consumption and
NOx emissions increased [6]. In another study, the
canola oil methyl ester caused a slight decrease in the
performance of the diesel engine. Also, NOx emissions
increased while CO, HC and soot emissions decreased
[7]. Canola oil methyl ester is used in a direct injection
diesel engine. Specific fuel consumption and CO and
NOx emissions increased due to the property and
combustion characteristics of canola oil methyl ester
fuel. Soot, HC and CO2 emissions decreased. In
addition, spray time is very important in terms of
emissions [8].
Rapeseed oil (Canola Oil) fuel is reduced performance
and efficiency while it is reduced other emissions
without NOx emissions. Also, the ignition delay of this
fuel is shorter. It did not have a significant effect on B20
fuel on ignition delay of hydrogen fuel [9, 10]. In another
study, rapeseed methyl ester (RME) and diesel fuel are
used as pilot fuel, natural gas and hydrogen fuel are
used as main fuel in a diesel engine. Experiments are
performed at different engine speeds. It is observed
that the delay of the ignition is shortened by pilot
spraying of rapeseed methyl ester fuel [11]. In addition,
a better trade-off between HC and NOx is attempted by
pilot spraying of rapeseed methyl ester fuel [12]. Pilot
fuel RME according to pilot fuel diesel, emission values
are generally similar because of the physical and
chemical properties [13]. It is determined that there is a
better result in NOx emissions in the medium power
range as pilot fuel RME and diesel fuel and as main
fuel hydrogen-diesel fuel [14]. In another experimental
study, as pilot fuel RME and diesel fuel and as main
fuel natural gas are used. The lower thermal efficiency
of the RME fuel compared to diesel fuel is obtained
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[15]. RME fuel according to diesel fuel, CO2, UHC and
NOx emissions are lower and thermal efficiency is
higher in different speed and load conditions [16].
Biodiesel fuel obtained from canola plant with a
production potential was been used in diesel engines
without a significant revision. The main purpose of this
study was to examine the changes in the combustion
process of the engine according to the use of diesel
fuel. 10% and 20% of canola oil methyl ester were
mixed into diesel fuel. A direct injection diesel engine
operated at full load and at speeds of 1250, 1750 and
2250 rpm, and in-cylinder pressure and heat release
rates was examined.

Table 1. Technical specifications of experimental
engine
4- stroke, direct
injection diesel
Engine Type
engine
Number of cylinders
1
Cylinder volume
Bore x Stroke
Compression ratio
Maximum power

Injection angle

8.8@3000 (kW)
32.8@1800
(Nm)
126°

Number of Nozzles

4

Maximum torque

2. Experimental Study
Experiments performed on a single cylinder, direct
injection diesel engine, it used as fuel of diesel fuel and
10% and 20% of canola oil methyl ester (COME) was
added to diesel fuel. In the experimental study, the
engine was operated at 1250, 1750 and 2250 engine
speeds and full load. The diesel engine was controlled
by the electric dynamometer to which it is connected. In
determinated operating conditions, the optimum spray
0
angle was injected at an angle of 126 . The schematic
structure of the experimental system was showed in
Figure 1 and the technical specifications of the engine
were given in Table 1. In these operating conditions,
comparison was made by looking at in-cylinder
pressure and heat release rates. Combustion analyses
were performed with the help of an Optrand fiber optic
pressure sensor placed on the cylinder head and an
encoder connected to the crankshaft. 200 cycles were
collected for each test point in the engine. The incylinder pressure and heat release rate were recorded
by averaging the 200 cycle.

3

510 cm
85 x 90 (mm x
mm)
17,5:1

3. RESULTS
In the experiments, a single-cylinder diesel engine with
direct İnjection, air cool, was used as an engine. The
engine was operated at 1250, 1750 and 2250 rpm
engine speeds and full load. Diesel fuel (D100), 10%
canola oil methyl ester (B10) and 20% canola oil methyl
ester (B20) had been tested as fuel. No other changes
had been made to the engine operating conditions. The
in-cylinder pressure change according to the crankshaft
angle was given in Figure 2. In the diesel fuel,
maximum combustion chamber pressure were lower
than B10 and B20 fuels at all three engine speeds. The
maximum pressure in B10 fuel was higher at 1250 rpm,
while the B20 fuel was higher at other speeds. On the
other hand, cyclic differences in the maximum pressure
area had been too much at 2250 rpm. Another
important point in this study is that diesel fuel was
closer to the top dead center (TDC) than B10 and B20
fuels. The B10 and B20 fuels have shifted towards
combustion expansion stroke and further away from the
TDC.

Figure 1. The experimental setup
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fuels increased the maximum heat release at the TDC
due to the extension in ignition delay durations due to
the high evaporation degree. Due to the high density of
biodiesel fuel, the maximum heat release increased as
a result of the transfer of more mass per unit volume
from the nozzle and in parallel to this, had increased at
maximum in-cylinder temperatures.

Figure 2. In-cylinder pressure change of fuels at
different engine speeds.
In addition, the in-cylinder combustion behavior of
diesel fuel and biodiesel fuels were examined. In
particular, canola methyl ester fuel had improved the
combustion process, and oxygen in the structure of
biodiesel fuels provides better combustion than diesel Figure 3. Heat release rate of fuels at different engine
speeds.
fuel, and in Figure 3 is showed that the resulting heat
release is increased. Instantaneous heat release rate
provides information on combustion in engines. 4. CONCLUSION
Accumulated heat release values increase in parallel
with the increase in-cylinder pressure and temperature In the experimental study, air-cooled, single-cylinder
of biodiesel blended fuels. In particular, biodiesel mixed and direct-injection diesel engine was used. 10% and
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20% of canola oil methyl ester was added to the diesel
fuel. The experiments were conducted at full load and
engine speeds of 1250, 1750 and 2250 rpm. In this
study, the effect of canola oil on in-cylinder pressure
and heat release rates was examined. The
performance and emission effect of canola oil methyl
ester in diesel engine has been examined to date in the
literature. No studies have been found on in-cylinder
pressure and heat release rate. The maximum pressure
of B10 and B20 fuels is higher than diesel fuel at all
speeds. In parallel, the combustion temperature is also
high. The maximum pressure in B10 fuel was higher at
1250 rpm, while the B20 fuel was higher at other
speeds. Diesel fuel was closer to the TDC, while B10
and B20 fuels came out further away from the TDC. It
has also shifted to the combustion expansion process
in B10 and B20 fuels. Heat release rates of canola oil
methyl ester were higher than diesel fuel due to the
combustion characteristics, the properties of the fuel
and the oxygen in the structure.
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Abstract
A connecting rod is a critical mechanism between the
crankshaft and the piston, and it converts rectilinear
motion to rotational motion or vice versa. Connecting
rod must withstand variable load such as tensile,
compressive force and bending in the operating
process. Therefore, a dynamic analysis in terms of
natural frequency needs for safety and durability of the
connecting rod to abstain resonance. In the current
study, natural frequency analysis of the connecting rod
was analyzed by using ANSYS R.15 Workbench
software for first five modes, and vibration values of the
connecting rods at different engine speeds were
compared with natural frequencies of the connecting
rods. It is concluded that connecting rod works safely
without any resonance during the service.
Keywords: Connecting rod; Natural frequencies; Finite
element analysis; ANSYS.
1. Introduction
The connecting rod is the connecting part between the
piston crankshaft in reciprocating engines. The
connecting rod is used in many engines such as V
engines, flat engines, and radial engines. The
connecting rod is a part that transmits axial rotation
altogether to the crankshaft [1]. The connecting rod
which is often exposed to various loads, durability and
should be light enough to reduce inertia forces at stops
– change direction and every speed of the piston. The
connecting rod must be resistant to axial pressing, axial
pulling and bending forces. It should also be resistant to
sprains and bending behaviors [2]. Many numerical
analyses have been carried out on the connecting rod
to date. In his study of Mishra and Narwat, the
connecting rod consisting of different materials such as
stainless steel and gray cast iron was analyzed. The
connecting rod was performed to natural frequency
analysis. ANSYS software was used for connecting rod
analysis. The lowest natural frequency was found in the
connecting rod has gray cast iron material with 384 Hz
[3]. In other study, modal analysis studies were
performed for the connecting rod with experimental
modal analysis and finite element analysis. The
connecting rod was designed in CATIA software and
then analyzed in ANSYS software. Finite element
method and experimental data obtained by Fast Fourier
Transform (FFT) were compared. Both methods have
yielded close results. Aluminium LM9 and carbon steel
were used as a connecting rod material. Carbon steel
material is obtained at a lower natural frequency than
aluminum LM9 material. However, it is heavier [4]. In
another study, modal analysis of the connecting rod in
different materials was performed. With the help of
modal analysis, natural frequencies of the connecting
rod were found in different materials. The most suitable
and safe material has been selected for the connecting

rod. Magnesium alloy material is the optimum material
selected [5]. In the study conducted by Qinghui et al.,
modal analysis of the connecting rod examined in terms
of vibration characteristics and vibration frequency
distributions. It analyzed with ADAMS software [6]. In
this study, finite element analysis and experimental
modal analysis were compared. The connecting rod
was designed in CATIA software and then analyzed in
ANSYS software. Carbon steel has lowered the natural
frequency than aluminum LM9 material [7]. Patidar et
al., they performed static and modal analysis for a
connecting rod in different materials. Selected materials
for the connecting rod was stainless steel, cast iron,
aluminum alloy 7075, high strength carbon fiber, al fly
ash silicon composite and AISI 4340 steel alloy
materials. The natural frequency of the AISI 4340 steel
alloy material was the lowest other materials [8].
Numerical analysis was performed using runge-kutta
method to determine the natural frequency of the
connecting rod [9]. In the study conducted by Lohith et
al., detailed modal analysis was carried out for the
connecting rod of the diesel locomotive engine. Two
formulations had been developed. It is understood that
these two numerical methods are close to each other in
natural frequency calculation [10]. In one study, modal
analysis was performed in three critical operating
conditions of the connecting rod. The connecting rod
was analyzed in the ANSYS software. Natural
frequencies were obtained under different conditions
and the connecting rod was evaluated [11]. In the study
of Chegini et al., natural frequency was determined to
prevent resonance in the connecting rod. Natural
frequency analysis was performed for the connecting
rod of the Nissan engine [12].
In light of the studies, natural frequency analysis was
carried out for the connecting rod of the Renault 1.6
130 BG engine. The connecting rod was designed in
SOLIDWORKS software. Afterwards, the connecting
rod was analyzed in the ANSYS software. Natural
frequency and mode shapes were obtained from
ANSYS Workbench software.

2. Numerical Study
In this study, the connecting rod of the four-cylinder
engine is drawn in SOLIDWORKS software as shown
in Figure 1. Afterwards, the connecting rod design was
put into the ANSYS R.15 Workbench software. Natural
frequency analyses were performed for first five modes
with modal shapes. Material properties of the
connecting rod were given in Table 1.
In the numerical analyses, number of nodes and
elements were 51803 and 25447, and element type of
tetrahedron was used. Figure 2 shows the meshed
structure of the connecting rod. For boundary
conditions, crack end and piston pin end surfaces were
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in cylindrical supports. A converged study was
performed for accuracy of the results.

Engine type
Power (kW)
13.55
66.22
90
96.05
82.55

Renault engine 1.6 130 BG
Engine speed (rpm)
Frequency
(Hz)
1000
16.6
2000
33.3
3000
50
4000
66.6
5000
83.3

3. Results
In this study, dynamic analysis of the connecting rod
was investigated in terms of natural frequency by using
finite element analysis. With this aim, ANSYS R.15
Workbench module was used under the cylindrical
supports at the crank and pin ends. Numerical results
of modal analyses were determined for first five modes
as shown in Fig. 3.

Figure 1. Connecting rod solid drawing.

Table 1. Connecting rod material properties used in
analysis.
Term
Density (kg/m3)
Poisson’s Ratio
Young’s Modulus (Pa)
Bulk Modulus (Pa)
Shear Modulus (Pa)
Tensile Yield Strength (Pa)
Compressive Yield Strength (Pa)
Tensile Ultimate Strength (Pa)

Value
8030
0.3
1.93E+11
1.6083E+11
7.4231E+10
2.15E+08
2.1E+08
5.05E+08

(a)

(b)

Figure 2. Analysis for connecting rod.
The normal force was obtained based on the power
and torque relationship P = (T. ω) using power and
engine speed in the engine. Natural frequencies of
connecting rod were given in Table 2.

Table 2. Natural frequencies at different speeds
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5. References

(d)

(e)
Figure 3. Mode shapes of the connecting rode. (a)
Mode 1, (b) Mode 2, (c) Mode 3, (d) Mode 4, (e) Mode
5
When numerical results of connecting rod were
compared, natural frequency value was increased as
increasing mode number from 1 to 5, and highest
natural frequency was obtained by mode 5. When
properties of mode shapes were compared, first,
second, and fourth mode shapes were in bending while
third and fifth modes were in twisting modes. For
deformation values, it can be said that the highest
values were obtained with mode five. The vibration
values corresponding to engine working speeds were
determined as 16.6, 33.3, 50, 66.6, and 83.3 Hz,
respectively. Natural frequencies of the connecting rods
were determined as 4704.4, 8447, 9902.6, 11127, and
15250 Hz from the ANSYS Workbench analyses,
respectively. In this context, it can be concluded that
vibration frequencies of the engine speeds were much
more below than any natural frequency of connecting
rod. Therefore, a connecting rod of the engine with this
type and geometry can works safely without any
resonance or dynamic problems under the different
engine speeds.

4. Conclusion
In this study, natural frequency analysis of a connecting
rod has been investigated numerically. For numerical
analyses, ANSYS R.15 Workbench module has been
used for dynamic analyses of connecting rod. Results
from this study have shown that vibration frequencies of
the engine speeds are much more below than any
natural frequency of connecting rod. Therefore, a
connecting rod of the engine with existing type and
geometry can work safely without any resonance or
dynamic problems under the different engine speeds.
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Abstract
The applications of the radiation processing of plastics
include polymerization, cross-linking, degradation and
grafting. In this study, mechanical properties of
crosslinkable extrusion type PA6 after radiation process
were investigated. The aim of this study was to
improve the tensile strength and impact strength of
polymer automotive parts. In order to manage these
aims,
crosslinkable 6% 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TAIC) containing PA6 were
irradiated using gamma-rays (between 65-130 kGy) at
room temperature to carry out a radiation-induced
crosslinking process. The mechanical propertiesof the
samples were evaluated using tensile and cold impact
tests. Sol-gel analysis of the irradiated samples was
performed to determine the gel content and gelation
dose. The extrusion type crosslinkable PA6 tests
showed significant changes of tensile and impact
strength results after irradiation.
Keywords:
Irradiated
properties of polyamides

1. Introduction

polyamides,

as TAC and TAIC, there has been a special interest in
the use of thermal and radiation crosslinking of new
polyamide-based materials. [3,4,5,6] The cross-linking
level can be adjusted by the irradiation dosage. The
absorbed dosage means the value of energy of ionizing
radiation absorbed by a unit of mass of the processed
material. The unit of absorbed dose is 1 Gray (1 Gy =
1J/kg). The main difference between beta and gamma
rays is in their different abilities to penetrate the
irradiated material. Gamma rays have a
high
penetration
capacity. The penetration capacity of
electron rays depends on the energy of the
accelerated electrons. Due to electron accelerators,
the required dosage can be applied within seconds,
whereas several hours are required in the gamma
radiation plant . [1]

In this study V-PTS-CREAMID-B4H2*9000 is used a
radiation crosslinkable and unreinforced PA6 with
medium viscosity for extrusion applications. To
mechanical determine the mechanical properties of the crosslinked
extrusion type PA6, tensile tests and ızod impact
resistance experiments were carried out for different
irradiation doses.

The cross-linking process is a proven and well known
process for improvement mechanical properties of
thermoplastic polymers.
The irradiation cross-linking of thermoplastic materials
via electron beam or cobalt 60 (gamma rays) is
performed separately, after processing. Generally,
ionizing
radiation includes accelerated electrons,
gamma rays and X-rays. Beta and gamma rays can
be used for the irradiation of polyolefines,
polyesters, halogen polymers and polyamides from
the
thermoplastics group, elastomers
and
thermoplastic elastomers. [1] Irradiation cross-linking
of thermoplastic materials deals with creation of a
cross-link
among
the
macromolecular strings.
Intermolecular forces are replaced by a covalent bond.
As a result, we can optimise properties of standard
and engineering polymers and impart them the
properties of high performance polymers. Irradiation of
polymers turned out to be interesting because of
economic reasons, production costs and a life time
of products. However, these benefits depend on
the type of irradiated polymer and the radiation
dosage. Behaviour of each material is different
after irradiation. We cannot expect the improvement in
all areas (in mechanical, thermal and chemical). Most
of polymers are not suitable for irradiation because of
degradation and deterioration of their properties. [2]
After discovering the increased crosslinking in
polyamides prepared in the presence of coagents such

2. Crosslinking extrusion type PA6 using
γ-rays
Crosslinking extrusion type PA6 using γ-rays Irradiation
was performed at Gamma-Pak Sterilization Company,
which was founded in Çerkezköy-Istanbul for the
production of crosslinked PA6. The irradiation facility
uses a Nordion-Canadian model JS 9600 tote box
carrier irradiation device and the total loading capacity
of the source panel is 3.000.000 Ci. Absorbed dose
was determined by using CericCerous - A2015 solution
(Nordion) as standard transfer dosimeter and
polymethylmethacrylate Red Perspex - 4034 PG
(Harwell - England) as routine dosimeter.

Fig. 1. An image and barcode taken from samples after
irradiation.
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3. Sol-gel analysis
Sol-gel analysis was carried out to determine the
percentage gelation after irradiation. Soxhlet extraction
using boiling formic acid for 9 h was applied to the
irradiated samples. Thesamples were initially dried in
an oven and then in a vacuum oven to constant weight.
To determine the crosslinking density of the gel
fraction, the samples were equilibrated in formic acid at
25 °C for period of up to 3 days to reach equilibrium
and the weights of the swollen gels determined. The gel
fraction
(GF-insoluble,
crosslinked
part)
was
subsequently calculated using Eq. 1
Fig. 2. The effects of gamma-rays on the gelation of
PA6 material samples.
(1)

As seen on the Fig 2. 60 kGy and after this dose value
the gelation increases slowly up to 120 kGy and
becomes almost constant during irradiation process at
where, W is the initial mass of polymer (PA6) [g] and 130 kGy.
Wd is the mass of the sol extracted dry gel [g],
respectively.
5.2. The effects of ionizing radiation on the gelation
of PA6

4. Mechanical properties
To determine the mechanical properties of the material,
tensile tests were carried out according to DIN EN ISO
527-1 using a Zwick Roell Z020 model universal testing
machine. The test speed was 50 mm/min. The preload
applied on the samples was 0.1 MPa.

In order to investigate the effect of irradiation on the
mechanical properties of PA6, stainstress tests and low
temperature impact resistance tests were performed.
The variation of these properties depending on the
absorbed dose. An increase in the tensile strength and
impact strength was observed as a characteristic of the
crosslinked samples in Fig3.

Izod impact resistance tests were carried out at –40 °C
on a Zwick Roell B5113 pendulum impact test machine. For the non-irradiated PA6 sample, the tensile strength
was ~47 MPa, whereas for the 115 kGy irradiated PA6
sample, this value was 75,9 MPa. Similarly, for the non5. Results and discussion
irradiated PA6 sample, the cold impact strength was 5 J
5.1. The effects of ionizing radiation on the gelation /m2, which increased to 10.8 J /m2 for the 115 kGy
irradiated sample. The tendency of these two properties
of PA6
to change with the absorbed dose followed the same
To identify the effects of γ-rays on the gelation of trend as the change in absorbed dose crosslinking
CREAMID-B4H2 * 9000 PA6, which contains of 6% of percentage. These results clearly demonstrate the
TAIC, the experimental gel fraction data (GF) obtained relationship between the mechanical properties and
from the sol-gel analysis. A maximum of 85 gelation percentage gelation.
was observed between 65-130 kGy. Figure2. shows the
effect of gamma rays on gelation of PA6.
Table 1: Variation of PA6% crosslinking rate with
irradiation dose.

Sol-gel analysis result table 1. has shown the
percentage gelation after irradiation.

Dose
(kGy)

First
weighing of
sample (g)

Last
weighing of
sample (g)

Crosslink
percentage
(%)

65

2,0190

1,2710

62,9

85

1,6803

1,1245

66,9

100

2,0153

1,4617

72,5

115

2,0246

1,7198

84,9

130

2,0160

1,7034

84,5

Fig. 3. The effects of radiation on the tensile and impact
strength of PA6.
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SURFACE ROUGHNESS, CURRENT AND SOUND LEVEL IN AISI
4140 MATERIAL OF APPLIED WITH CRYOGENIC TREATMENT
Abidin ŞAHİNOĞLU
Çankırı Karatekin University,Çankırı Turkey, abidinsahinoglu@gmail.com
Abstract
With the advances in technology, various processes
can be applied to the material. Heat treatment provides
high strength, abrasion and friction resistance to the
material. In recent years, the effects of cryogenic
treatment applied after heat treatment has become an
important subject of investigation. It is aimed to obtain a
better surface quality in the material. In this
experimental study, AISI 4140, which reached 53 Hrc
hardness, was applied to the material at -200 degrees
for 24 hours without cryogenic cooling. Then CBN tool;
Three different cutting speeds (160-190-220 m/min)
from three different feed rate (0.06-0.10-0.14 mm/rpm)
at a depth of cut 0.18 mm were tested. The effects of
cutting parameters on surface roughness, current value
and sound intensity were investigated. According to the
experimental results, the surface roughness value after
cryogenic treatment was found to be of grinding quality.
Surface roughness, sound intensity and current value
increased with increasing the feed rate. It was observed
that current and sound intensity values increased with
increasing cutting speed.

machine increases. This increased service life means
less material consumption. In addition, hardening
process is performed by using vacuum method for
homogeneous work piece. All of these features not only
increase the life of the machine, but also minimize
energy losses due to the use of the machine.
After the industrial revolution, the use of machinery
began to increase rapidly. This increase resulted in
more raw materials being used to produce more
machines. Increased use of raw materials leads to a
decrease in iron and steel raw material shelves. This
leads to an increase in energy consumption for
processing the raw material. In addition, the damage
and pollution caused by the machines that cannot be
used constitute another problem. The basic solution of
these problems is provided by the machine production
with longer life. It is very important that the machine
parts are sufficiently strong and that the surface
roughness value is low. This is because the reduction
in high tensile strength means reduction in wear. Lower
surface roughness means less friction. Low friction
means low temperature and less energy consumption.

Keywords: Cryogenic treatment, hard turning, CBN, Another factor is the efficient use of machine tools.
Excessive stress on a machine tool will cause some
sound intensity, surface roughness
wear, fatigue and loss of machine precision. The fact
1. Introduction
that the machine operates under very low loads
likewise necessitates an increase in energy
The increasing world population and the use of more consumption, a decrease in the number of parquets
machines in living spaces have led to more energy and processed, a decrease in productivity, and more
raw material consumption. The increasing number of machine investment. The determination of optimum
machines in the last 100 years has necessitated better processing conditions is very important in this context.
quality of the machines. There was a need to produce For this, measuring shear forces is a method. However,
machines with higher strength. High strength is it is very costly and limits the working capacity of the
provided by heat treatment applied to materials. machine. As an alternative to measuring shear forces,
However, increasing the hardness value makes it the current or power value used by the machine is
difficult to process the material. The development of measured. If the machine tools exceed a certain current
CBN and ceramic inserts enabled the processing of value, the relays acting as fuses not only ensure the
hard materials. With these high-strength tools, the safety of the electronic circuits, but are also prevented
production of workpieces with high surface quality has from losing their sensitivity by being exposed to
been achieved. Developing machine tool technology overload on the machine. In this experimental study,
with each passing day, it has provided high precision instantaneous current value, total processing time and
machining of difficult materials. This study was carried total power consumption are calculated and examined
out to examine these developments in technology and on machine efficiency. Because the amount of energy
to solve the energy problem, which is another very consumed is the source of many problems that concern
everyone in the global sense.
important problem in the global sense.
Hard turning is a finish turning process. Therefore, the Increased energy consumption leads to more fossil
surface quality must be high. It is aimed to obtain fuel consumption. Because most of the electrical
surface quality in grinding. The surface quality of the energy used in the manufacturing industry is obtained
hard turning process is very good [1-10]. Hardening of as a result of burning fossil fuels.
materials has a low cost. However, the increase in
hardness value, wear, fatigue, friction resistance has
increased. Material strength increases 2-4 times in the
range of 45-65 HRC. Therefore, the service life of the
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Coal, oil and natural gas from fossil fuels are used by
machinery and equipment for heating, transportation.
On the other hand, it produces the electrical energy
required for the production of machines and devices.
The fact that the manufacturing industry has such an
important energy consumption is becoming one of the
most important research topics. Because the gases
produced by burning fossil fuels create a greenhouse
effect on our planet and cause the armature of heat.
Evaporation increases with increasing temperature.
Dense and large mass water vapors keep the rays
coming from the sun more and increase the
temperature gradually. Although a number of measures
are taken to reduce the consumption of fossil fuels for a
livable world, they are not sufficient. Rising energy
prices are also a requirement for less use of energy.
Energy saving is one of the most important solutions
that attract attention. However, detailed studies are
needed on machine tools.

consumption in the manufacturing industry is mostly
used in electrical energy. Most of the electrical energy
is obtained from fossil fuels. Consuming more fossil
fuels results in more CO2 emissions. Therefore, it
causes more global warming. Increased temperature
causes deterioration of climate balance. The
deteriorated climate balance causes droughts in some
regions and excessive rainfall in some regions. This
causes economic and social problems in both cases.
While the amount of agricultural products produced
decreases, it causes more natural disasters such as
floods and storms. Therefore, energy consumption is
more important than manufacturing edusrtrisi and it is
necessary to use energy efficiently.

2. Materials and Methods
AISI 4140 Heat treated material. After standing at 950
C for 2 hours, it was kept at 350 C for 1 hour. Material
hardness value was measured as 50 HRC. Cryogenic
treatment was performed immediately after heat
treatment. A better surface quality is planned with
cryogenic cooling. After waiting 12 hours at -200 ° C. It
was subjected to processing experiments. Machining
experiments were performed by CNC lathe of TAKSAN
company.

Figure 1. Relationship between cutting parameters and
current value
With increasing cutting speed and feed rate, the current
value increases.

3. The Experiment Results

Sound intensity

The experimental results obtained are shown in table 1.

Sound is of great importance in chip removal. Because
it is the practical indicator of how the cutting process
takes place. The higher the amount of wear, the higher
the volume. The sound level increases as the machine
tool forces it. A change in the cut-off parameters
causes the volume to change. Increased friction and
vibration result in increased sound level.

Table 1. The experimantal result
No

v

f

Ra

Curent

sound

1

160

0,06

0,35

2,31

72,1

2

160

0,10

0,55

2,43

72,4

3

160

0,14

1,01

2,61

72,9

4

190

0,06

0,40

2,47

73,2

5

190

0,10

0,56

2,60

73,9

6

190

0,14

0,93

2,79

74,8

7

220

0,06

0,36

2,75

74,9

8

220

0,10

0,54

2,98

75,9

9

220

0,14

0,96

3,16

76,1

Figure 2. Relationship between cutting parameters and
Sound level
Sound level increases with increasing feed rate and
cutting speed. Although the depth of chip is very low,
sound changes between 72 and 76 dB.

Current

Surface Roughness Value

A The change in instantaneous current value is an
indication of power consumption on the machine tool.
Increased energy problems have required more
efficient use of energy. Because 60% of energy

It is one of the most important parameters in machining.
When the surface roughness value is low, friction is
less on the parts moving on each other. Therefore,
friction, wear, temperature and energy loss is reduced.
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The life of the machine parts is prolonged and it works
efficiently. Therefore, cutting parameters and toll
geometry are determined for a low surface roughness
value. Hard turning is an alternative to grinding. It is
important to know the effects of cutting parameters to
achieve good surface quality.

To achieve a grinding quality surface in hard turning,
feed values below 0.1 mm / revolution should be
preferred.
5. References

The surface roughness value increases with increasing
feed rate. Because the depth of the helical channels
increases. The most effective parameters in the feed
rate and tool radius are in cutting parameter. If the feed
rate is about ¼ of the toll radius, good surface quality is
obtained.
Hard turning is also a finish turning process, the main
objective is a low surface roughness value. Multiple
optimization is aimed at low surface roughness value
while short machining time and low energy
consumption are among the other main targets.
Therefore, low surface roughness value and low feed
value are obtained; With high cutting speed and depth
of cut, machining time is shortened and energy loss is
reduced.
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS CUTTING PARAMETERS AND TOOL
RADIUS ON CURRENT, SOUND LEVEL AND SURFACE ROUGHNESS DURING
HARD TURNING OF MATERIAL OF DIN 1.2367
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Çankırı Karatekin University,Çankırı Turkey, abidinsahinoglu@gmail.com
Abstact
Hard turning has become an important research topic
with developing tool and machine tool technology.
Because the heat resistance of the material can reach
up to 3 times. In addition, very good surface quality is
achieved in hard turning. The machine part has a high
wear resistance. Therefore, high strength and abrasion
resistance ensure not only efficient operation of the
machine, but also a longer service life. Despite all these
advantages, high material hardness value makes it
difficult to process the material. In this experimental
study were performed to obtain a better surface quality.
55 HRC hardness value of DIN 1.2367 material 0.1 mm
depth of cut, 3 different cutting speeds and 3 different
feed rate, 2 different tool radius machining experiments
were performed with the tool. Cutting speed, feed rate
and tool Radius effects on surface roughness and the
current value were investigated. According to the
experimental results, the decrease in the feed rate and
the increase of the tool radius decrease the surface
roughness value. Increasing feed rate and cutting
speed increase the instantaneous current value.
Keywords: DIN 1.2367, hard turning,
roughness , tool radius, current value

surface

1. Introduction
The increased population required more energy use.
More energy consumption resulted in more fossil fuel
consumption. Combustion of fossil fuels causes CO2
emissions. It was seen in the studies that the layer
formed by CO2 release caused the temperature to be
kept in the earth. More temperature causes more water
to become vaporized. More water vapor means that
more rays are trapped in the earth. More beam
retention, more temperature. Causes drought to
increase. Increased drought is effective in increasing
forest fires. The destruction of forests is the reason for
the increased carbon emissions. Drought, on the one
hand, and melting glaciers with increasing temperature
on the other hand cause floods and excessive
temperatures in some areas. Excessive increase in
temperature in some parts of the world and excessive
decrease in temperature in some parts of the world
leads to contraction of living spaces and lower
standards of living. The goal of increasing the living
standards desired by production leads to the creation of
an uninhabitable world. Increasing the quality in
production is of great importance. This is because the
use of quality machines reduces raw material
consumption with lower energy consumption and longer
life machines. One of the quality criteria of the
machines is a good surface quality. Low surface
roughness is one of the most important. Providing the
strength of the material without increasing the volume
of material with low surface quality is another important

criterion. With the heat treatment method used to
provide material strength, abrasion and friction
resistance increases. Reduction of energy losses due
to wear and friction. In this study, DIN 1.2367 material,
whose strength was increased up to three times by
heat treatment, was processed by keeping the surface
roughness value as low as possible. The aim of this
study is to achieve a good surface quality, as soon as
possible, with as little energy consumption as possible.
Hard turning is a subject of increasing importance in
recent years as it provides good surface quality [1-10].
In this experimental study, hard turning and cylindrical
grinding process were compared. In this study
comparing surface roughness value, machining time
and energy consumption, the results mentioned in the
previous studies were found, and the reasons were
explained. In cylindrical grinding, chip (material remove)
emerges as an indication of increased energy
consumption. However, the dust removal of the
material required an extra mechanism to separate the
chip and the coolant. The operation of this mechanism
has also increased energy consumption. The formation
of material in powder form is due to low chip depth
yields and the grinding process. Rotation of the
cylindrical stone, moving the part to the right and left,
and the electric motors used to rotate the workpiece
cause more energy to be consumed. With this
structure, good surface quality is maintained and the
importance of grinding process is maintained. However,
in recent years, it shows that in hard turning process,
surface quality is better than grinding quality or grinding
quality. Another advantage in hard turning is that it
does not require special tools such as profile grinding to
work according to the shape of the workpiece profile.
With all these advantages, the hard turning process has
an attractive place in the manufacturing industry.
It is very important for manufacturing that the hardness
of the material above 45 hrc offers all these
advantages. Materials with high abrasion, friction,
fatigue and thermal resistance meet the most important
requirements in the machinery industry. Good surface
quality meets another requirement, while machining
these parts is more difficult than conventional turning.
With the developing tool and machine technology, this
problem has been significantly overcome. However, it is
still important to examine the results obtained in
machining different materials with different cutting
parameters with different tools.
2. Materials and Methods
In this experimental study, DIN 1.2367 material with 50
mm diameter was cut to 250 mm length. After turning
the forehead and tailstock hole, it is kept at 850
degrees for 2 hours and hardened in oil. Vacuum
hardening process ensures that the material is
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homogeneous. The hardness value measured at 3. Test results
different points was found to be 50 HRC with + - 1
HRC. The hard layer on the material surface was Surface roughness value
removed so that homogeneity in the experimental study
One of the most important machinability parameters in
was achieved.
the manufacturing industry is surface roughness. Good
surface quality results in low friction forces and reduced
material
DIN. 1.2367
energy losses.In our world, where energy consumption
is increasing day by day, the limited energy resources
Heat
treatment 950 C
require more energy efficient use. Surface roughness
temperature
value is very important in productivity.In addition, the
Tempering
350 C
low surface roughness value increases the workpiece
temperature
life. The use of long-life machines ensures less raw
hardness
55 HRC
material consumption. It allows the user to reduce costs
Material size
Diameter 50 mm L: 250 mm
and to make more use of the machine.The surface
roughness value increases with increasing feed
Machine tool power 20 Kw
rate.Increasing the tip radius results in very low surface
roughness values.
Machine tool max. 4000 rpm
speed
Depth of cut
0,1 mm
Cutting tool
Feed rate

Taqutec DCMT 11 T 308
Taqutec DCMET 11 T 307
0,04-0,08-0,12 mm/rev

Cutting speed

140-160-180 m/dak

Cutting parameters have been determined by taking
into consideration the cutting and catalog values. When
determining the cutting parameters, the cutting
parameters required to obtain a surface in grinding
quality were preferred. The stiffness of the tailor is an
effective parameter for surface roughness. For this
reason, the cutting parameters have been checked on
the machine with some preliminary tests. In the
preliminary tests, a good surface quality was obtained.
The experiments were carried out on a CNC lathe with
TAKSAN TTC 630, 4000 RPM rpm and 20 hp. The
workpiece is machined between the chuk and tailstock.
For each experiment, 20 mm long material was
removed.
As the machinability parameters, instantaneous current
value, surface roughness value and sound intensity
were measured. Instantaneous current value, sound
intensity is measured instantaneously. The surface
roughness value was measured immediately after the
experimental study. The instantaneous current value
was measured by single-phase ampermeter. The total
current value was calculated by multiplying by 3. Total
power consumption is obtained by multiplying the total
current value, voltage value and processing time. The
sound intensity was measured in the filter A position
with a Lutron device at a distance of 60 cm. 3 different
values were averaged. In the experimental study, it was
paid attention that the environment was as quiet as
possible so that the ambient sound did not affect the
work. However, in real processing conditions this is not
an issue, but it is of great importance in terms of sound
manufacturing. The surface roughness values were
measured with Mitutoyo SJ 201 roughness tester at 3
different points

Figure 1. The relationship between cutting parameters
and surface roughness value
Sound level
Sound intensity, which is a practical application in the
manufacturing industry, provides a lot of information
about the processing moment. Increasing progression
and cutting speed increased the volume. As the depth
of cut is very small, it is seen that the sound intensity
varies between 73.5 dB and 75 dB.
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Figure 3. The relationship between shear parameters
and instantaneous current value
Figure 2. The relationship between cutting parameters Cutting parameters should be selected to determine
and sound intensity
low energy consumption and high surface quality.
Current rating

4. Results

The current value consumed by the machine tools
gives a lot of information about the cutting conditions. In
particular, it is an indication of the load the machine tool
is subjected to at the time of cutting. The measurement
of shear forces is very laborious and requires
expensive equipment. However, it is very easy to
measure the current value as an indication of shear
forces.

As a result of the experimental data obtained, surface
roughness value increases with increasing feed rate .
As the tip radisu grows, lower surface roughness
values are obtained. It has been seen that grinding
quality surface can be obtained with cutting tool having
0.8 mm tip radius.

On the instantaneous current value, there is a certain
increase with increasing feed rate and cutting speed. It
With the instantaneous current value, you can see how was observed that the instantaneous current value
hard the machine tool is. The maximum power of the decreases as the tip radisu increases.
machine tool is known. Operating the machine too
close to this power value may damage the machine With increasing feed rate and cutting speed, the volume
tool. The very low power consumption indicates that the increased. As with the instantaneous current value,
machine tool is not operating efficiently. Therefore, the there was a slight decrease in sound intensity as the tip
current value is important for manufacturing.
radisu increased.
The current value is an indication of energy
consumption. Increasing current value indicates an
increase in energy consumption. However, if the 5. References
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Özet
Sürünme direncinin yüksek olması gereken sıcak işlem
bölgelerinde kullanılan çelikler birbiri arasında farklı
alaşımlı olarak kaynak edilebilir. İşletme maliyetinin
fazla olduğu çalışma ortamlarında sıcaklık seviyesine
göre kullanılan çeliklerin alaşımları da farklı olmaktadır.
Bu çalışmada sürünme direnci yüksek Cr-Mo alaşımlı
iki farklı alaşımlı çelik kaynak edilmiştir. Kaynak işlemi
sonrasında gerekli tahribatsız muayene işlemlerinden
geçirilen numuneler mekanik testlere tabi tutulmuştur.
Şekil 1. Yıllara göre sıcaklık ve basınç durumu
Çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik testleri
sonrasında benzer olmayan iki alaşımın mekanik
değerleri elde edilmiştir. İlgili standartlara göre yapılan Sanayinin gelişmesi ile farklı alaşımların termik santral
çalışmada kaynaklı malzemeler tüm mekanik testlerden uygulamalarında sıklıkla kullanılması ortaya çıkmıştır.
Maliyet açısından kazanç sağlamak adına sıcaklık
başarılı olarak sonuç almıştır.
seviyesi değiştikçe malzeme tipide değişmektedir. Her
Anahtar kelimeler: Cr-Mo çelikleri, kaynak, mekanik aşamada farklı alaşımların birbiri ile birleştirilmesi bu
sebeple çok büyük önem arz etmektedir.
özellikler, sürünme direnci, standart.
Bu çalışmada termik santrallerde farklı sıcaklık
seviyelerinde kullanılan 15CrMo kalite çelik ile
Steels used in hot working areas where creep 13CrMo4-5 kalite çelik malzeme elektrik ark kaynak
resistance should be high can be welded with different yöntemi ile kaynak edilmiştir.
alloys. In working environments where operating costs
are high, the alloys of the steels used according to the 2. Deneysel Çalışmalar
temperature level are also different. In this study, two
different alloy steels with high creep resistance are Bu çalışmada sahada yapılan kaynak işleminde
welded. After the welding process, the samples were EN9606-1 standardına uygun sertifikalı kaynakçılar
subjected to mechanical tests. After tensile, bending, görev almıştır. Kaynak 10 mm plakalara kaynak ağzı
sonrasında
toplam
6
paso
olarak
impact notch and hardness tests, mechanical values of hazırlığı
two dissimilar alloys were obtained. In the study uygulanmıştır. Kaynak ağzı detayları ve paso
conducted according to the relevant standards, welded sıralaması Şekil 1’de detaylı olarak verilmiştir. Kök paso
arkadan oyma yapılarak desteklenmiştir. Kaynak
materials were successful in all mechanical tests.
işleminde ön ısıtma uygulanmamıştır ve pasolar arası
Keywords: Cr-Mo steels, welding, mechanical geçiş sıcaklığı 350°C seviyelerinde sabit tutulmaya
çalışılmıştır.
3G-yukarı
pozisyonunda
Ø2.5mm
properties, creep resistance, standard.
elektrotla yapılan kaynak işleminde tüm parametreler
kaydedilmiş ve Çizelge 1’de verilmiştir. Kaynak
1. Giriş
elektrotu olarak E8018-B2 alaşıma sahip GEKA marka
Termik santraller ve sıcaklığın esas olduğu elektrot kullanılmış ve diğer malzeme alaşımları ile
uygulamalarda kullanılan çelikler yüksek alaşımlı ve beraber Çizelge 2’de kimyasal içerikleri verilmiştir.
sürünme
dirençleri
yüksek
çelik
gruplarından
seçilmektedir [1]. Bu grubun en önemli üyesi olan Cr- Çizelge 1. Kaynak işlemi uygulama parametreleri
Mo çelikleri sürünme direnci yüksek ve kaynak
Kaynak
edilebilirlik seviyesi yüksektir. Bu nedenle en sıcak
Isı Girdisi
Akım
Gerilim
Hızı
Paso
kazan duvarı bölgelerinden başlayarak daha az sıcak
(kJ/mm)
(A)
(V)
(mm/s)
bölgelere gidildikçe çelik türleri değişmektedir.
1
70-75
20-22
0,95
1,47-1,73
Sıcaklığın farklılaşması ile gerekli sürünme direnci
miktarı da değişmektedir. Bu durumda P11, P22 ve P91
2
95-100
22-24
1,39
1,50-1,72
gibi çelikler farklı sıcaklık ortamlarında kullanılmaktadır
3-5
90-95
22-24
1,19
1,66-1,91
[2-5]. Yıllara göre teknolojinin ve sanayinin ihtiyaçları ile
6
90-95
22-24
1,17
1,69-1,94
bu çeliklerin kullanım oranları ve sıcaklık-basınç
durumları iyileşmiş ve kullanımları artmıştır (Şekil 1) [2].
Abstract

Çizelge 2. Kimyasal analizler
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Ağırlıkça
%
C

0,120

0,140

E8018B2
0,063

Si

0,230

0,310

0,410

Mn

0,500

0,520

0,710

P

0,011

0,015

0,015

S

0,002

0,005

0,011

Cu

0,020

0,002

0,083

Ni

0,050

0,003

0,045

Cr

0,930

0,850

1,116

Nb

0,002

0,001

-

Mo

0,490

0,470

0,517

V

0,010

0,001

0,009

Ti

0,002

0,010

-

13CrMo4-5 15CrMo

Şekil 3. Eğme deneyi için numune ölçüleri ve eğme
tipleri
Çalışmamızda elde edilen numunelere EN ISO 9016
standardına göre darbe çentik deneyi Charpy yöntemi
çerçevesinde uygulanmıştır. Deney esnasında Instron
marka 450J 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 çizgisel hat üzerinden
Şekil 1. Kaynak öncesi hazırlık detayları ve paso
ölçüm yapılmıştır. EN ISO 9015-1 standardına göre
sıralaması
oda sıcaklığında gerçekleştirilen test için farklı
Kaynaklı birleştirme işlemi sonrasında tahribatsız bölgelerden en az 3 ölçüm alınmış ve kaynak metalimuayene uygulanan numuneler mekanik testlere tabi ITAB erime çizgisinden ek olarak 3 ölçüm daha
tutulmuştur. Çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik alınmıştır.
incelemelerine alınan numunelere ilgili standartlar
çerçevesinde testler uygulanmıştır.
Çekme testi ASME Sec. IX enine çekme deneyi
detaylarına göre Şekil 2’de verilen numune ölçülerine
bağlı kalarak Instron marka cihazda 5mm/dk hızında
gerçekleştirilmiştir.
Şekil 5. Sertlik deneyi için ölçüm çizgileri

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.

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 Picral [5, 6] reaktifi ile
dağlama yapılarak görüntü elde edilmiştir.
3. Sonuçlar ve Tartışma
Farklı alaşımdaki iki çeliğin elektrik ark kaynak
yöntemi ile kaynaklanması sonrası elde edilen
numuneler tahribatsız muayene işlemlerine tabi
tutulmuştur. Yüzeysel olarak çatlak kontrolü için
manyetik test ve hacimsel inceleme için ise
radyografik test yapılmıştır.
Çekme testi sonucunda elde edilen veriler Çizelge 3’te
detaylı olarak verilmiştir. İki adet olarak yapılan testte
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kopma ilk deneyde 15CrMo tarafından ikinci deneyde
ise
13CrMo4-5
tarafından
ve
malzemeden
gerçekleşmiştir. Bu detaya istinaden Çizelge 3’te
malzemelerin sertifika değerleri de verilmiş ve
yorumlanmıştır.
Çizelge 3. Çekme testi sonuçları ve üretim sertifikası
değerleri
Numune
Boyutlar
(mm)
Maksimum Yük
(N)
Kopma Bölgesi
Çekme
Dayanımı
(Rm) (N/mm2)
Çekme
Dayanımı
(Rm) (N/mm2)
Üretim
Sertifikası
Değeri
% uzama
% uzama
Üretim
Sertifikası
Değeri

1

2

8,98 x 24,92

9,34 x 24,86

124021

124227

13CrMo4-5
ITAB

15CrMo
ITAB

554

535

4’te verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında ITAB bölgeleri
malzeme farklılığına göre değişiklik göstermiş ancak
kaynak bölgesinde sabit bir değer aralığı oluşmuştur.
ITAB bölgelerinde malzemeler sadece ısı etkisi altında
kaldıkları için darbe enerji seviyeleri yüksektir. Ancak
kaynak bölgesinde yüksek ısı ve hızlı soğuma ile daha
gevrek bir yapı oluşmuştur. Bu sebeple kaynak bölgesi
kırılma enerjisi miktarı ITAB bölgelerine göre daha
düşük değerler göstermiştir. Tüm sonuçlar ele
alındığında ise PQR gereklilikleri standardına göre tüm
değerler 27J değerinden daha yüksek bir değer
göstermiş ve geçerli sayılmıştır [2, 7, 9-11].
Çizelge 4. Darbe çentik testi sonuçları
Test
No

Kırılma
Enerjisi
(Joule)
127,56

15CrMo

ITAB

127,03

503

3

133,74

1

59,52

2
17,6

Çentik
Noktası

1
2

530

Malzeme

Kaynak

3

18,8

63,98

1
31

2

32

Çekme testi sonuçlarına göre ilk deney ve ikinci deney
arasında kopma farklı bölgelerde gerçekleşmiştir.
Uygulanan 2 deneyde de ITAB bölgesinden kopma
oluşmuştur. Malzemelerin üretim sertifikası değerlerine
bakıldığında sayısal verilerin birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Bu yüzden her iki malzemeden de
kopmanın gerçekleşebilir. Bu sonuç ile çekme deneyi
üretim sertifikası değerinden daha fazla bir değer
göstermiştir. İncelenen değerler sonrasında kopmanın
gerçekleştiği malzemenin sertifika değerinden daha
fazla çekme mukavemetinin sebebi; ısı girdisi ile 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 deney sonucu kopma yaşanan
malzemenin çekme dayanımından düşük bir değer
olmadığı için kaynaklı birleştirme geçerlidir [3, 4, 7-9].
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 kaynaklı
bölge ve ITAB 180 derecelik bir eğilme sonucunda bile
çatlak oluşturmamış ve yeterli uzamayı göstermiştir.
Üretilen kaynaklı numunelerin ani darbe karşısında
kırılma tokluğu değerlerini ölçebilmek adına uygulanan
darbe çentik testi sonucunda elde edilen veriler Tablo

61,56

155,59
13CrMo45

ITAB

3

153,97
157,75

Kaynaklı malzemelerin herhangi bir bölgesinde sertlik
seviyesinin yüksek olması ani bir çatlak başlangıcına
sebep olabilir [3, 9, 12]. Bu sebeple malzemelere
uygulanan sertlik testi sonuçları Şekil 6’da grafik
şeklinde verilmiştir ve sertlik düzeyleri yorumlanmıştır.

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 [9].
Bölgesel geçişleri ve planlanan paso sırasını incelemek
adına uygulanan makro görüntüleme işleminden elde
edilen resim Şekil 7’de verilmiştir. Kaynak bölgesinden
alınan makro görüntüde planlanan paso sıralaması ve
tam nüfuziyet durumu gözükmektedir. ITAB genişlikleri
renk farkından dolayı görülebilmektedir ve ITAB
genişlikleri kaynak metalinden daha dar olduğu için
kaynak geçerli kabul edilmiştir [3, 7, 10, 12, 13].
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[13]

Şekil 7. Kaynak bölgesi makro görüntüsü
4. Genel Sonuçlar
15CrMo ve 13CrMo4-5 malzemeleri birbiri ile kaynak
edildiklerinde kaynak sonrası mekanik değerleri ilgili
standartta
yer
alan
PQR
gerekliliklerini
karşılamaktadır. Kaynak sonrasında incelenen
makro görüntüde ITAB genişliğinin kaynak
metalinden daha dar olduğu ve dolayısıyla kaynak ısı
girdisi seviyesinin yeterli olduğu görülmüştür.
Böylelikle kimyasal bileşimleri birbirinden farklı
çeliklerin kaynağı yapılabilir olarak kabul edilmiştir.
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Özet
Gelişen dünyada özel malzemelerin yeni alaşımlarla ve
yeni üretim yöntemleri ile üretilmesi teknolojik
çalışmaların başında gelmektedir. Hareket, basınç,
enjeksiyon vb. değişkenlerin teknoloji ile yönetilmesi
devamlı gelişen çalışmalar içerisindedir. Bu çalışmada
toz metallerin enjeksiyon yöntemiyle malzeme haline
getirilmesi ve otomasyon sisteminin yeni tasarımı
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu düzenek tamamen yeni
bir tasarım olup otomasyon sistemi de ilk kez
tasarlanmıştır. Otomasyon bölümü mekanik olarak
hareket eden bir sistemin kontrolüne dayanır.
Otomasyon sisteminin temel amacı; makinede komut
verilmesi gereken yerlerde ilgili elektronik aygıtlar
kullanılarak ve komutlarla bu düzeneklerden gelen
verinin işlenmesidir. Çalışmamızda nano ve/veya mikro
boyutta temin edilecek metalik, plastik ve karbon esaslı
toz
malzemelerin
özel
düzeneklerle
homojen
karıştırılması sağlanacak ve hammadde hazırlanmıştır.
Akabinde sistemin hammadde haznesine şarj edilen toz
karışım otomasyon sisteminin komut verdiği işlemlerle
enjeksiyon mantığında numune haline getirilmiştir. Bu
sistemde bilinen enjeksiyon kalıplama sisteminde
kullanılan pres baskısı yerine yüksek basınçlı gaz
yardımı ile enjekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Yeni
sistemde üretilmesi düşünülen metal esaslı biyouyumlu malzemelerde bulunması gereken yüzey
kalitesi, dayanım ve biyo-çözünebilirlik özellikleri toz
malzemenin bağlayıcı yardımı ile üretilmesi ve
sinterlenmesi esasına dayanmaktadır. Sonuç olarak
yeni geliştirilecek olan metal bazlı biyo-kompozit
malzemenin üretimi aşamasında ilk kez tasarlanan yeni
sistem kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Biyo-malzeme, metal enjeksiyon
kalıplama, otomasyon, tasarım.

Abstract
In the developing world, the production of special
materials with new alloys and new production methods
is one of the technological studies. Motion, pressure,
injection etc. the management of variables with
technology is in continuous development. In this study,
information about the new design of the automation
system and the transformation of the powdered metals

into materials. This is a completely new design and the
automation system is designed for the first time. The
automation part is based on the control of a
mechanically moving system. The main objective of the
automation system; where the command is to be
commanded by the machine using the electronic
devices and processing the data from these devices. In
our study, homogeneous mixing of metallic, plastic and
carbon based powder materials to be provided in nano
and / or micro dimensions with special installations and
raw materials were prepared. Subsequently, the
powder mixture which was charged to the raw material
reservoir of the system was sampled in the injection
logic by the automation system. In this system, instead
of the press pressure used in the known injection
molding system, high pressure gas injected. The
surface quality, strength and biodegradability properties
of the metal based biocompatible materials that are
intended to be produced in the new system are based
on the production and sintering of the powdered
material. As a result, the new system, which was
designed for the first time in the production phase of the
metal-based bio-composite material, will be developed.
Keywords: Automation, Biomaterial, Design, metal
injection moulding.

1. Giriş
Magnezyum metali teknolojinin birçok alanında
3
kullanılan yoğunluğu düşük (1,74 gr/cm ) ve bunun
aksine bazı üretim yöntemleri ve alaşımlama ile
dayanımı arttırılabilen bir metal olarak göze
çarpmaktadır [1]. Magnezyum alaşımlarının veya
magnezyum esaslı kompozit malzemelerin elastik ve
plastik değişim değerleri ile sertlik miktarları bazı
çalışmalarda çok yüksek değerlerde ölçülmüştür. Bu
değerler çelik, alüminyum ve titanyum esaslı
malzemelerin dayanım değerlerine karşılık gelmekte
hatta daha iyi sonuçlar göstermektedir [2-4].
Magnezyum alaşımlarının kullanıldığı alanların başında
hafifliğin önemli olduğu uygulamalar gelmektedir.
Bunlar içinde; havacılık [5], uzay [6], savunma [7, 8],
sağlık [9] ve enerji [10] sektörleri en çok karşılaşılan
alanlardır [11]. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi ile
magnezyum metali üzerine çalışmalarda artmaktadır.
Son yıllarda magnezyum metalinin biyo uyumluluk
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çalışmaları ön plana çıkmıştır. Magnezyum elementinin
vücut içi metalik yapılar (implantlar) kategorisinde
kullanılmasının başlıca sebebi magnezyum elementinin
vücutta
çözünmesi
ile
vücutta
toksik
etkisi
oluşturmamasıdır [9, 12, 13].
Sağlık sektöründe ortopedik destek malzemesi olarak
kullanılan magnezyum alaşımlarının veya magnezyum
Şekil 1. Toz metalürjisi üretim yöntemi süreci [29]
esaslı kompozitlerin bazı özelliklerinin vücutta kullanımı
sağlaması en önemli aşamadır. Bu özelliklerin başında
yüzey kalitesi, çözünme oranı, yüzeyde kaplama
gerekliliği, darbe direnci ve darbe absorbe oranı
unsurları gelmektedir [9, 12-16]. Bu parametreleri
gerçekleştirebilmek için öncelikle magnezyum metalinin
diğer elementlerle yaptığı alaşımların uygulanabilirliği
ve üretimi önemlidir. Bu alaşımların üretilmesi ve son
ürün haline getirilmesi aşamasında ise toz metalürjisi
üretim teknolojisi ön plana çıkmaktadır. Çünkü toz
metalürjisi üretim yöntemi; plastik enjeksiyon veya pres
yardımı ile çalışan ve üretim sonrası malzeme yüzey
kalitesi vücut dokularının bağlanabileceği bir yapıda
kalan bir üretim yöntemidir. Bu veri; sağlık alanındaki
çalışmaları
toz
metalürjisi
üretim
yönteminin
kullanımına yönlendirmiştir [17-21]. Bu amaçla hem toz
metalürjisi üretim yönteminin kullanımı ve hem de
Şekil 2. Enjeksiyon sisteminin tasarımı
magnezyum alaşımlarının biyo-uyumluluk başlıkları
çalışmamızda ele alınmıştır. Yapılan tasarım bu
Bu ısıtıcı sistem uygun ısı kontrol cihazı ile kontrol
başlıkları karşılayacak şekilde ortaya çıkmıştır.
edilecektir. Toz haznesinde kalıba aktarılmaya hazır
Bu çalışmada yukarıda verilen bilgiler ışığında olarak bekleyen jel kıvamındaki yapı, hazne üzerinden
magnezyum esaslı malzeme üretimi için toz metalürjisi verilecek yaklaşık 50 bar seviyesinde Argon gazı ile
kalıp içerisine aktarılacaktır. Hazne üzerinde Ar gazı
mantığı ile enjeksiyon tabanlı yeni bir üretim yöntemi
tasarımı geliştirilmiştir. Bu tasarımda literatürde bulunan için bir adet besleme boşluğu ve sisteminin otomatik
bazı çalışmalardan yola çıkılmış ve yeni bir plastik çalışmasını sağlayan dijital basınçölçer ve selenoid
enjeksiyon sistemi tasarlanmıştır. Plastik enjeksiyon vanalar (veri kontrollü) bulunmaktadır. Bu aşamada
normalde kapalı halde bekleyen vanalar otomasyon
çalışmalarında en önemli parametre bağlayıcı ile
desteklenmiş karışım halindeki toz yapının uygulanan sistemi ile tetiklenecek ve dijital basınçölçer üzerinden
basınç sonrası halen homojen yapısını korumasıdır [22- gelen verilerle hazne içerisinde basınç 10 sn süre ile
25]. Bu problemlerin çözümü ve giderilmesi için yeni tutulacaktır. Sonrasında vanalar gelen veri ile otomatik
olarak kapatılacaktır. Bu düzenek Şekil 3’te
tasarımda birçok parametre değerlendirilmiştir. Tasarım
üç boyutlu çizim programında gerçekleştirilmiştir. gösterilmiştir. Şekil 4’te ise yeni sistemin çalışma
Tasarımın üretimi yapılmış ve malzeme üretimi için en mantığı özetlenmiştir.
iyi optimum parametre değerleri çalışılmıştır.

Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.

2. Tasarım ve Malzeme Üretimi
Toz metalürjisi üretiminin ilk şartı toz malzemelerin
homojen bir şekilde karıştırılması ve bu homojenliğin
üretilen
malzemenin
sinterleme
anına
kadar
korunmasıdır. Uygun bağlayıcılarla bir arada tutulan toz
malzemeler sinterleme aşaması sonrasında ek
herhangi bir işlem gerektirmeksizin kullanılabilir [26-28].
Toz metalürjisi üretim yöntemi için temel prensip Şekil
1’de gösterilmiştir [29]. Çalışmamızda üretim öncesinde
bir düzenek ile karıştırılmış toz malzemeler hammadde
olarak anılacaktır. Karıştırma işlemine tabi tutulan toz
malzemeler daha sonra bağlayıcı yapı ile tekrar
karıştırılacak ve toz malzeme baskı yapabilecek hale
getirilmiştir. Şekil 2’de verilen tasarımın genel
görünümü sonrasında aşamalar detaylı şekilde
anlatılmıştır. Şekil 3’te görülen toz haznesine daha
önce hazırlanan karışım halindeki hammadde elle sarj
edilecektir. Toz haznesi bağlayıcı yapının jel kıvamına
gelmesi için ısıtılacaktır. Bu ısıtma işlemi sarmal şekilde
özel imalatı yapılmış rezistans ve termokupl
düzenekleri ile yapılacaktır.

Şekil 3. Enjeksiyon sisteminin görüntüsü
Hazne içerisinden gaz yardımı ile kalıba aktarılan
malzeme kalıpta katılaşma anına kadar bekleyecektir.
Kalıp enjeksiyon öncesinde yine otomatik olarak fişek
tipi ısıtıcılarla 60-65°C seviyelerine kadar ısıtılacak ve
yapının ani katılaşma yerine daha yavaş oluşan bir
katılaşma eğrisi ile katılaşması sağlanacaktır.
Hammadde hazneye her seferinde kalıp iç hacminden
yaklaşık %10 fazla yüklenecek ve kalıp tamamen dolu
olarak işlem sonlandırılacaktır. Kalıp Şekil 3’te
gösterilen hidrolik yataklı bir sistem ile hareket
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ettirilecek ve enjeksiyon anında kalıp hidrolik sistem ile
yaklaşık 7000 N yük altında sıkı şekilde tutulmuştur.
Kalıp iç yüzeyi, CNC sisteminde işlenmiş yüzey
pürüzlülüğü Ra 2,5 seviyelerinde olan ve içeriği Şekil
5’te verildiği gibidir. Her döküm sonrasında tüm testlerin
yapılabilmesi adına kalıptan 2 adet çekme numunesi ve
Ø30x10 mm kalınlığında 3 adet pul numune üretilmiş
olacaktır. Döküm sonrasında hidrolik düzeneğin kalıbı 2
tarafa ayırması ile kalıp bir sonraki döküm için
hazırlanmış olacaktır. Kalıp yüzeyleri açılma anında
sistem ergonomik olarak 20 cm seviyelerine kadar
açılacak ve yeni enjeksiyon için kalıp iç yüzeyleri
basınçlı hava ve alkol ile temizlenebilmektedir.

Şekil 8. Bağlayıcılar ve toz partiküller için şematik
gösterim

3. Sonuçlar
Pres kuvvetinin bir tabla yardımıyla toz malzeme
üzerine aktarılması ile toz metalürjisi yöntemi veya vida
tipinde bir pistonun ısıtılarak enjeksiyon kalıplama
aşamasında kullanılmasıyla da toz enjeksiyon
kalıplama üretimi tamamlanmış olur. Çalışmamızda
tamamen farklı bir mantıkla kurulan bir sistemle toz
enjeksiyon kalıplama yapılmış ve deneme numuneleri
elde edilmiştir. Devam eden parametre çalışmaları ile
sistem çalışabilir duruma getirilecek ve yeni bir üretim
yöntemi tasarımı olarak literatüre kazandırılacaktır.
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Abstract
In this study a hot metal forming of combined backward
forward extrusion was achieved . Combined extrusion
used to produce two hollow sides od polygonal shape
of wrench socket . A special die of steel was designed
to achieve both backward extrusion and forward
extrusion in the same time . Two types of punches were
used to perform the process :1) hexagonal punch for
backward direction ; 2) square punch for forward
direction . A hydraulic press machine with maximum
load 7 MN was used . The velocity of both punches was
2.5 mm/s . The workpiece of copper C10100 was
deformed at different temperatures : 1) T= 700 C ;2) T
= 800 C ; 3) T = 900 C . A numericak analysis of Q
form method was applied to investigate the influence of
different billet temperature on load and power . The
temperature distribution during the process also was
demonstrated . The results show decreasing in load
and power required for billet temperature increasing .

Keywords : Q form , Simulation , copper alloy ,
Extrusion

Introduction
There is many points should be studied for the
technological process evolution which ther are as the
following ; 1) choosing the suitable forming method ; 2)
product design ; 3) determination of theprocess
parameters ; 4) The billet shape and volume ; 5) The
die design ; 6) dicided the lubrication requirement ; 7)
occupy the proper press machine ; 8) using simulation
analysis before experimental work to have the ability to
modify and change the points above . Combined
extrusion process needs to control all that points to
achieve right process and to produce the proper
products . For example , the influence of extrusion ratio
and temperature were studied to find the changes on
mechanical properties for Mg-Gd-Y-Nd/Zn-Zr alloy at
hot extrusion . The study show that there are two types
of microstructure : 1) fine grains with random
orientation ; 2) course grain that has strong basal
structure . Increasing extrusion ratio lead to increase
the fine grain and reduce course grain , while
increasing extrusion temperature restrain the fine grain
[1]. The effect of extrusion temperature on

microstructure also was demonstrated for another
Magnesium alloy which contain 8Al-0.5Zn-0.2Mn0.3Ca-0.2Y . It shown that there is a great effect of
extrusion temperature on:1) dynamic recrystallization
;2) dynamic precipitation , in which increasing
temperature lead to increase dynamic recrystallization
and the ductility increase also [2]. For manufacturing
with additive for the threshold overhang, the
researchers investigated the influence of extrusion
temperature and overhang angles for producing this
type of products . The results showed that a great
changes occur on printable threshold overhang when
using different extrusion temperatures [3]. Improving
mechanical properties for the alloy of Mg-2Zn-1Al0.2Mn-0.2Ca-0.2Gd can be done with control the
temperature of extrusion . It is seen that reducing the
temperature lead to increase the strength of the alloy
and reduce course grain with increasing on fine grain
that improve mechanical properties [4]. For continuous
extrusion of aluminum alloy with Sr , the influence of
temperature of the workpiece was studied . Numerical
analysis was used to investigate the influence of
temperature
on
mechanical
properties
and
microstructure . The results show there is increasing in
workpiece temperature during the entering in the
beginning of the die , while the maximum occur at the
end of the die while the workpiece exit [5]. Another
method for increasing mechanical properties and
strength without decreasing ductility by control the
temperature in copper alloy . This is done by two
processes : 1) extrusion machining ; 2) heat treatment
[6]. Extrusion process can produce polygonal shape
with
copper
workpiece
which
has
gradient
microstructure by using twist extrusion . The results
show that the billet has thickness of core without
deformation = 20mm and wrapper has gradient
microstructure which has reduction in grain size [7].
Copper with nano structure was added to tin to
investigate its effects on mechanical properties with
control the extrusion temperature . The research
showed that the strength and ductility of Sn-Cu was
higher values when they have hot extrusion than if they
were extruded at room temperature [8]. In this study
combined extrusion process was used to demonstrated
the effect of extrusion temperature on load and power
required to deform a billet of copper to produce
polygonal products shapes from two sides of the die .
The study use numerical analysis of Q Form [9] method
to simulate the process .
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2. Material

3. Method

In this research a die of extrusion process of combined
backward anf forward was achieved . The material of
the die H13 HRC50 because of its high toughness and
resistance to thermal fatigue cracking and it is stable
with heat treatment . The work piece material is Copper
alloy of high content of copper (Cu 99.99 ) called
C10100 was used as a work piece material to
investigate the effect of temperature during hot forming
. Coppers with name Oxygen – Free –Electronic (OFE)
contain (99.99 % Cu) .

An economical method of combining two types of
extrusion process togother was achieved by using a
suitable die with two sides of hollow shape , one side
has hexagonal shape which is produced by pressing in
the backward process direction with hexagonal punch
chape and the other side is sqaure shape is produced
by forward extrusion direction square punch . The
velocity is 2.5 mm/s . The two types of extrusion is
done at the same time which reduce the cost and time
and increase product quality . The die put it in a
hydraulic press machine which has maximum load 600
KN . No lubrication used during the process and hot
forming is apply with three values of, die and work
piece temperatures ( T= 700 C , T= 800 C , T= 900 C ) .

2.1 Chemical composition
Table 1 : Chemical composition of C10100

Amounts

elements

Cu

Min (%)

Max (%)

99.99

Pb

0.0005

Zn

0.0001

Fe

0.0010

P

0.0003

Ag

0.0025

As

0.0005

O

0.0005

Sb

0.0004

Te

0.0002

(b)

(a)

Figure 1. The two types of punches used in combined extrusion :
(a) Square punch for forward extrusion
(b) Hexagonal punch for backward extrusion

2.1.1 Properties
Production of copper alloys parts now is the most trade
and important after steel and aluminum .Their
exceedingly used because of their excellent electrical
and thermal conductivities , corrosion resistance ,
facility to manufacture , good strength and fatigue
resistance . Coppers with name Oxygen – Free –
Electronic (OFE) contain (99.99 % Cu) which called
C10100 has higher conductivity. It is suitable for hot
forging and extrusion . It is used for applications that
needs high thermal and electrical conductivity . The
excellent hot workability and very high resistance to
hydrogen embrittlement make it used to manufacture
rod , wire and plate forms that used spray nozzles and
welding electrode .

477

Figure 2. The die used for combined extrusion process
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2. Results

Figure 6. Work piece temperature distribution for
process temperature= 700 C

Figure 3. Temperature distribution for different process
temperatures

Figure 4. Load distribution for different process temperatures

Figure 7. Work piece temperature distribution for
process temperature= 800 C

Figure 5. Power distribution for different process temperatures
Figure 8 . Work piece temperature distribution for
process temperature= 900 C
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Figure 9. Distance to contact between the die and
work piece for the process temperature = 700 C

Figure 11. Distance to contact between the die and
work piece for the process temperature = 900 C

Conclusion

Figure 10. Distance to contact between the die and
work piece for the process temperature = 800 C

In this study the economical method of combined
extrusion process demonstrate the effect of many
parameters during the process on the load and power
required to perform the process . Q form method show
good idea about the process which lead to modify the
die design many times during simulation and also
changing the input parameters until the simulation
completed . Generally the numerical analysis show that
the temperature of the work piece begin to increase
with begining of the deformation and pressing and
reach the maximum value at the end of the die when
the billet exit as product . This is happen for the three
temperatures of the billet . Increasing Billet temperature
lead to decrease the load for deformation . For T= 700
C the maximum load was F= 0.143 MN while the
maximum load for the T= 900 C , F = 0.092 MN . The
power show the same attitude of the load . Increasing
the temperature give decreasing in power . For T= 700
c the power = 4660 W and for T= 900 C the power =
3216 W . It is noticed that the distance to contact and
the deformation zone of the workpiece was also
affected by the temperature , it is shown that for the
minimum process and billet temperature , the distance
to contact for all billet surfaces was maximum than that
of the maximum billet temperature , which is mean that
the deformation zone increase with the temperature
increasing and reducing in the distance to contact
occur with increasing process temperature . Simulation
results show good indication about combined extrusion
and hot metal forming .
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Abstract
The Equal – channel angular pressing is one of the
most efficient techniques of severe plastic deformation
(SPD) for the production of bulk ultrafine – grained
metals. Equal –channel angular pressing (ECAP) is a
die containing a channel bent through a sharp angle
near center of the die. . In this study the analytical
method of simulation was used to investigate the effect
of curvature angle on temperature , stress and strain
by using Q Form method . A special die of ECAP
process was designed with inner angle of channel (Φ)
is constant with 90 ͦ while the outer channel angle which
called curvature angle ( Ψ ) was changed to ( 15 ͦ , 25 ͦ
, 35 ͦ ) . The punch velocity is 3 mm/s . Copper alloy
C10100 called OFE with high amount of Cu (99.99)
was used as workpiece material is . The simulation
results show that increasing curvature angle reduce the
friction between the billet and die surface which
decrease force on contact area so workpiece
temperature
decrease . The residual stresses
decrease with curvature angle ( Φ ) increase . There is
decreasing in load and power with (Φ) increasing which
reduce cost and time of the process .
Keywords : ECAP process , Q Form , Simulation ,
stress

Introduction
For copper alloy, ECAP process used to investigate the
effect of process on strength by using single crystal and
keep good plasticity . A suitable die was designed with
internal angle = 105 ͦ and outer angle = 37 ͦ. X- ray
diffraction (XRD) was used to find the deformation . The
study showed that the strength increased 10 % than
before after pass number four and in the same time the
electrical condictivity was not reduced [1] . Another
alloy of copper alloy of Cu-Cr-Zr used ECAP process to
demonstrate the microstructure and refinement . Two
types of alloys are deformed with equal channel
angular pressing 1) oxygen free high conductivity 2)
copper-chrom- Zerconium . The analysis showed that
the grain size changed from 150 µm to 200 nm with
pass number eight . The decrease in hardness occur
for both alloys after temperature equal to 100 C ͦ . It is
seen that the results of strength for two alloys were

better than annealing process at a temperature less
than 500 C ͦ [2]. A strain hardening occur through equal
channel angular pressing process which affects the
refinement of the grains . The study of elasto plastic
material method was used to reveal the effect of ECAP
process of the formation of subgrain for pure Ni . The
shatter of of grains occur at different angles grain
boundaries and the subgrains formation reduce when
the hardening of the slips system occur at evenly . At
the high potential ratio of hardening , the subgrains
formation grows [3]. For aluminum alloy 2017 ECAP
process used to find the microstructure changes by
using scanning electron microscopy . For first pass the
half of grains have ultrafine sizes and increasing in the
angles misoreientation . Resudial stresses were proper
with the dislocation configuration . The results showed
that the maximum value of microhardness occur after
the first pass of the severe plastic deformation process
[4]. Die geometry has grat effect on ECAP process on
microstructure for different metal alloys . A various die
angles used to investigate their effects on magnesium
alloy ZK60 structure after equal channel angular
pressing . Three values of angles ( 90 ͦ, 110 ͦ, 135 ͦ )
were used to study the influence on microstructure .
The results showed that grain refinement increased for
the first pass for angles 90 ͦ , 110 ͦ [5] . New die design
with helical shape designed at 30 ͦ out angle was used
in ECAP process with AL-Mg alloy to find the variation
in microstructure . This changes in die improve
hardness by increase the refinement of grains because
of the swirl of the metal flow and the grain boundaries
destroyed [6] . Numerical analysis of 3D deform was
done to demonstrate the effect of die geometry and
angles during ECAP process by using external angle =
90 ͦ and internal angle = 20 ͦ . Two types of billets and
dies were used : 1) square ; 2) circular cross section .
The study demonstrate the influence of strain after third
pass . Mechanical tests were done which reveal that
this new type of die reduces the friction factor ,
improves grain refinement and hardness comparing
with the traditional die design [7] . Severe plastec
deformation processes such as high pressure torsion
and equal channel anguler pressing were achieved for
copper by using different number of passes and and
different turns respectively. The results show that the
retrieval rate for copper with ECAP is lower than the
retrieval in HPT [8] . İn this study , ECAP process was
used to find the influence of various outer die angle on
the residual stresses for copper (OFE) .
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2. Material
The material used in this study was a billet with circular
cross section of copper which is free of oxygen
This is a high conductivity copper which has, in the
annealed condition a minimum conductivity of 100%
IACS except for Alloy C10100 which has a minimum
conductivity of 101% IACS.(2) Cu is determined by the
difference between the impurity total and 100 %. For
alloy C10100 the Cu value is exclusive of Ag.
Figure 1. : Die design for ECAP process
2.1 Chemical composition

Curvature angle Ψ
Table 1 : Chemical composition of C10100

Amounts

elements

Cu

Min (%)

Max (%)

99.99

Pb

0.0005

Zn

0.0001

Fe

0.0010

P

0.0003

Ag

0.0025

As

0.0005

O

0.0005

Sb

0.0004

Te

0.0002

Die angle Φ

Figure 2. : Die design with curvature angle Ψ = 15 ͦ

2.2 Properties
Oxygen free copper is called also unalloyed copper , it
has good coductivity of thermal and electrical with
goodcorrosion resistance . There are various grades of
(OFE) which depend on the values of impurities that
available inside the copper . It is used for applications
that need to high conductivity and great ductility .

Figure 3. : Die design with curvature angle Ψ = 25 ͦ

3. Method
Numerical analysis of Q form simulation was used to
demonstrate the equal channel angular pressing
process with different die design by using three values
of curvature angle Ψ ( 15 ͦ , 25 ͦ , 35 ͦ) respectively and
constant channel angle Φ ( 90 ͦ ) . A hydraulic press
machine with 2 MN maximum load . The average of
punch velocity is 3mm/s with one process pass . The
process was done with billet and die temperature T=
600 C ͦ .
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2. Results
2.1 Mean stress

Figure 5. : Relation between stress and time for different
curvature angles

Figure 8. : Stress distribution for curvature angle Φ = 35 ͦ

2.2 Temperature

Figure 6 . : Stress distribution for curvature angle Φ = 15

Figure 7. : Stress distribution for curvature angle Φ = 25 ͦ

Figure 9. : Relation between temperature and time for
different curvature angles

Figure 10. : Temperature distribution for curvature angle Φ =15
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the die and then it reach the maximum value in the
corner of the die channel because of the maximum
friction there then still constant to the end of the
channel .For the stress the simulation show that
reducing the curvature angle give reducing in mean
stress because of friction force decreasing .
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Abstract
®

In this study, ULE glass was grinded by manually and
in the automatic system with different sanding discs
and then polished with polishing slurry that different
particle sizes and pads, the surface roughness and the
®
material removal mechanisms of finished ULE were
investigated via surface profilometer and scanning
electron microscopy. The damage caused by the
®
manual sanding method on the ULE material surface
and the surface roughness value is greater than the
sanding method with the automatic system. In addition,
both ductile mode and brittle mode material removal
mechanism was observed.

parameter which determine the efficiency of optical
components [2]. Surface roughness decreases with
higher material fracture toughness using same grinding
conditions. And surface roughness directly depend
upon grinding / sanding parameters and grinding wheel
/ sanding disc grain sizes.
In this study, it is aimed to investigate the effect of
sanding process instead of traditional grinding
techniques used in the processing of ceramic glasses.

2. Experimental set-up
2.1. Material Selection

Keywords: ULE, low expansion glass, material ULE®, Corning Code 7972 Ultra Low Expansion Glass
removal mechanism, surface roughness, spaceborn was used. EDS analysis was performed to determine
imagers
the chemical composition and element density of the
material.

1. Introduction

®

The chemical composisiton of ULE consists of
Glass and glass / ceramic materials like ULE , approximetly 30% aluminum, 65% silica and 5%
®
®
®
Zerodur , Clearceram and AstroSitall with very low titanium.
thermal expansion coefficient derived by the
combination of different elements such as silica and 2.2. Sample Preparation
titanium dioxide or lithium, aluminum and silica present
high performance mechanical and optical properties. Three samples with dimensions of 13 x 15 x 13 mm
®
With the development of advanced manufacturing were prepared from blank ULE glass for manual
technologies,
the
demand
for
glasses
and sanding method. In addition, three samples embedded
®
glass/ceramics with low thermal expansion coefficient in the epoxy were prepared from blank ULE glass for
has greatly increased in significant scientific and high- sanding method with the automatic system. Three free
tech engineering projects. Optical lithography systems, samples and samples embedded in the epoxy are
sensitive gyroscope systems, satellite cameras, shown in Fig. 1.
astronomical instruments, inertial fusion works may be
considered as leading areas for these materials. High
resolution spaceborn Earth observation imagers
requires monolithic, light-weighted primary mirrors
made of these low expansion glasses [1]. In addition,
the lithography masks are made of low coefficient of
®
thermal expansion optics materials such as ULE ,
®
Zerodur , [2].
(a)
The materials are grinded and shaped using different
technologies such as turning and milling machines,
computer
numerical
control
(CNC)
systems,
conventional lapping machines etc. In grinding brittle
materials, the material removal mechanism can be
classified as ductile mode and a mixture of the brittle
and ductile modes. Accordingly, the grinding force for
(b)
surface formation is mainly induced through the
electroplastic deformation during the ductile stage or Figure 1. (a) Free samples and (b) samples embedded
the mixture of electroplastic deformation and brittle
in epoxy resin ready for sanding process
fracture [3].
2.3. Sanding Process
A grinding / sanding process is characterized using the
surface roughness, peak to valley profile and surface As a sanding disc, stable, self-adhesive and waterproof
patterns. Surface roughness is the significant sanding discs with silicon carbide abrasives from
®
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Hermes Schleifwerkzeuge were used. P120, P220 and
P320 discs with abrasive particle sizes in the range of
125 – 106 µm, 75 – 83 µm, 53 – 45 µm corresponding
to D126, D76 and D54 respectively in European
standards were used. From the Scanning Electron
Microscope (SEM) image in Fig. 2 it can be seen that
the abrasive particle sizes in P120 are larger than
P320.

(a)

(b)

Figure 4. (a) Coating of the samples (b) SEM

3. Experimental Results
3.1. Surface Roughness
(a)

(b)

Table 1 shows the surface roughness values obtained
after the automatic sanding of samples with epoxy and
the manual sanding of free samples.

Figure 2. SEM image of (a) P120 (b) P320 sanding
discs

Table 1 Surface roughness of free and embedded
The free samples were manually and linearly sanded samples
by applying apporoximately 40 N force with P120, P220
and P320 silicon carbide sanding discs, seperately.
Sanding Surface Roughness Surface Roughness
Discs
of
Embedded of Free Samples
Three samples embedded in the epoxy were sanded
Samples (Ra) (µm)
(Ra) (µm)
using P120, P220 and P320 sanding discs using ATM
P120
0.432
2.001
Saphir 520 model automatic grinding and polishing
P220
0.327
1.201
system shown in Fig. 3. The rotation speed applied for
P320
0.249
0.650
these samples was 300 rpm and applied force 30 N.
Abrasive particle size directly affect surface roughness.
The larger the abrasive particle, the higher the surface
roughness value [2]. In addition, the surface roughness
values obtained by manual sandind process of free
samples are 3.64 times greater than the surface
roughness values obtained by manual process in
samples embedded in the epoxy. This difference
increases to 4.63 in the P120 coarse sandind discs,
while it decreases to 2.61 in the P320 grinding discs
with relatively finer abrasive particles. Sanding surface
using the coarse tool is most affected by the sanding
Figure 3. ATM Saphir 520 grinding and polishing
conditions.
system
3.2. Surface İntegrity of Sanding Discs

2.4. Metrology and Measurements

The surface roughness of the samples, which were The surfaces of P120 and P320 sanding discs before
sanded manually and automatically, was measured by and after the process were imaged by SEM and are
a Mahr – Perthometer M1 profilometer. Sampling length given in Fig. 5.
(Lt) is 5.6 mm. Differences in surface roughness were
determined between free samples and embedded
samples.
Scanning electron microscope was used for taking
surface image and understanding the material removal
mechanism. When the free samples is sanded, they
need goad coating for inspection with a SEM. A
prepared specimen ready for SEM imaging is shown in
Fig. 4.
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(a)

(a)

(b)

Figure 6. (a) Surface image sanded with P120 at 250x
and 500x maginifaciton, respectively (b) Surface image
sanded with P220 at 250x and 500x magnification,
respectively

(b)
Figure 5. (a) The surfaces of P120 sanding disc after
the process (b) The surfaces of P320 sanding disc after
the process
From Fig. 5 it can be seen that during the sanding
process, the abrasive SiC particles are broken down
and eroded from the resin matrix. Therefore, when
selecting the sanding discs or grinding tools, care must
be taken that the abrasive particles are harder than the
material to be processed. Seperation of the bond
structure from abrasive particles, rupture or fracture of
abrasive particles occur during sanding process. In this
case, it causes more damage to the surface of the
material being processed and the material can not be
removed at the desired rate. Because a brittle and hard
material is again processed using hard abrasive
particles, fractures have occured.

Fig. 6 shows peak and valley points are formed on the
surface caused by sanding. The surfaces formed
according to the using discs are different from each
other in terms of the peak and valley depth. The
surface sanded surface with P120 has a higher peak
and valley profile, which increases the roughness. The
sample sanded with P120 has more fractures than the
sample sanded with P220 and these fractures are
larger.

For brittle materials, the ductile material removal mode
and the brittle removal mode have been defined for
material removal mechanism. As shown in Fig. 6, 2
material removal mechanism were also observed.
There are both plowings and rubbings marks of ductile
removal mode and fractures of brittle removal mode. In
the ductile mode, the width of the plowings marks is
greater on the surface sanded with P120 and these
®
3.3. Surface Integrity of ULE
marks are more pronounced. This is because the
abrasive particles are larger in P120. These are more
The surface of the free samples sanded with P120 and difficult to remove by polishing operation. Ductile
P220 sanding discs were imaged by SEM and are removal mode creates less damage, while brittle
given in Fig. 6.
removal mode produces more fractures [5,6].

4. Conclusions
The surface roughness directly dependent on the
abrasive particle size. The highest surface roughness is
obtained with sanding discs that have the largest
abrasive particles.
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The damage caused by the manual sanding method on
®
the ULE glass surface and the surface roughness
value is greater than the sanding method with the
automatic system.
During the sanding process, abrasive particles are
separated from the bond structure. In addition, fracture
of the abbrasive particles occurs. This situation causes
more damage to the surface of the sanded materials. In
addition, the desired amount of material can not be
removed.
Both ductile removal mode and brittle removal mode
are observed in the samples sanded with sanding dics
that have SiC abrasive particles. The grinding force for
surface formation is mainly induced through the
elastoplastic deformation during the ductile stage or the
mixture of elastoplastic deformation and brittle fracture.
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Surface roughness is the significant parameter which
determine the efficiency of optical components [2].

Abstract
®

®

In this study, Zerodur and BK7 material were grinded
with 5 axis vertical CNC machine by using different
machining parameters and grit size of diamond
abrasive. Surface roughness were investigated via
contact profilometer. Surface roughness are influenced
by diamond grit size and grinding parameters. Acording
to the experimental results, the grinding tool with the
largest grit size results in the highest surface
roughness.
Increasing the feedrate is found the
increase the surface roughness value. The surface
®
roughness (Ra) measured in Zerodur material grinded
with diamond grit size D126, D46 and D25 is 165, 83,
50 nm, respectively.

Surface roughness decreases with higher material
fracture toughness using same grinding conditions. And
surface roughness directly depend on grinding
parameters and grit size of grinding wheel. Depth of
cut, cutting speed and feed rate have effects on surface
roughness.
®

The efficient precision machining of Zerodur
components, with extremely low surface roughness and
high form accuracy, is in great demanded in most
applications [3]. Glass optics with ultra low roughness
surfaces (<2 Å rms) are strongly desired for high – tech
projects like earth observation imagers or astronomy
We present our initial results performed in our high instruments.
precision optical manufacturing facility (OPMER) in
2. Experimental set-up
TUBİTAK.
®

®

Keywords: Zerodur , BK7 , surface roughness, grit 2.1. Material Selection
size, grinding
®
The Zerodur material with a low thermal expansion
1. Introduction
coefficient was chosen as the workpiece. The
dimensions are 100 x 100 x 25 mm. For comparison,
®
®
Glass and glass / ceramic materials like ULE , BK7 , the most widely used inexpensive optics but
®
®
®
Zerodur , Clearceram and AstroSitall with very low unsuitable for space application, was chosen.
thermal expansion coefficient derived by the
combination of different elements such as silica and 2.2. Grinding Equipment
titanium dioxide or lithium, aluminum and silica present
high performance mechanical and optical properties. The experiments were conducted on a Satisloh GI – 2P
With the development of advanced manufacturing grinding machine. It is a CNC based 5 axis grinding
technologies,
the
demand
for
glasses
and machine that enables the production of optical spherical
glass/ceramics with low thermal expansion coefficient / aspheric, freeform and plano surfaces by rough and
has greatly increased in significant scientific and high- finish grinding operations, as well as drilling, grinding
tech engineering projects. Optical lithography systems, and spooning operations. Grinding machine are shown
sensitive gyroscope systems, satellite cameras, in Fig. 1.
astronomical instruments, inertial fusion works may be
considered as leading areas for these materials. High
resolution spaceborn Earth observation imagers
requires monolithic, light-weighted primary mirrors
made of these low expansion glasses [1]. In addition,
the lithography masks are made of low coefficient of
®
thermal expansion optics materials such as ULE ,
®
Zerodur , [2].
Zerodur is an inorganic, non porous glass-ceramic
material with extremely low thermal expansion and high
homogeneity [3].
Manufacturing of high precision optics have sequential
processes like grinding, etching, polishing and finishing.
A grinding is characterized using the surface
roughness, peak to valley profile and surface patterns.
Figure 1. Satisloh GI-2P machine
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The characteristics of of the grinding tools are given in
Table 1. Grinding tools shown in Fig. 2.
Table 1 Characteristics of the grinding tools
Grinding
Tools
D126
D46
D25

Mean
Grit
Size
126
46
25

Bond
Type

Metal

Shape

Concentration

Cup
Tools
(12F2)

35

Grinding tools shown in Fig. 2.

Figure 3. Taylor Hobson – PGI Dimension profilometer

3. Experimental Results
3.1. Surface Roughness
Figure 4 shows the effect of feedrate on surface
®
roughness for Zerodur .
Figure 2. Grinding tools
2.3. Grinding Parameters
The effect of feed rate on surface roughness was
investigated. Two different materials were grinded with
same parameters and results were compared. Grinding
parameters are given in Table 2.
Table 2 Grinding Parameters
Materials
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
Zerodur
®
BK7
®
BK7
®
BK7

Tools
D126
D126
D126
D46
D46
D46
D25
D25
D25
D126
D46
D25

Feed rate (mm/dk)
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50
0.10
0.25
0.50
0.10
0.10
0.10

Figure 4. Surface roughness of Zerodur

®

From Fig. 4 it can be seen that the highest surface
roughness was obtained at the highest feed rate and
using the grinding tool (D126) having the coarser
diamond grit size. The lowest surface roughness, the
finest diamond particle size grinding tool (D25) using
the lowest feed rate. Surface roughness in all
conditions remained below 180 nm. When the grinding
tool used remains the same, the surface roughness
®
BK7 and Zerodur glass ceramic were machined with increases as the feed rate increases.
identical grinding parameters, i.e. with depth of cut of
®
100 µm, workpiece spindle speed of 150 rpm, and The surface roughness values of Zerodur and BK7
obtained under the same grinding conditions are given
cutting speed of 15 m/s.
in Fig. 4.
2.4. Metrology and Measurements
The surface roughness of the samples was measured
by a Taylor Hobson – Talysurf PGI Dimension
profilometer. Resolution is 0.2 nm. Differences in
surface roughness were determined between different
materials and grinding parameters. Profilometer is
shown in Fig. 3.
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®

Figure 5. Surface roughness of Zerodur and BK7
The same surface roughness values are not obtained in
two different materials processed with the same
grinding parameters. The properties of the material
affect its machinability [2]. Micro hardness, fracture
toughness, brittleness parameters directly affect the
damages of the material.

4. Conclusions
The surface roughness directly dependent on the
grinding parameters. The highest surface roughness is
obtained with grinding that have the largest abrasive
particles. Increasing the feed rate increases the surface
roughness.
Because of the different machinability of different
materials, different surface roughness is obtained even
if the two materials are grinded with the same
parameters.
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Özet
Toz enjeksiyon kalıplama yöntemi plastik enjeskiyon
yardımı ile metal/seramik tozlarından ürün elde etme
yöntemidir. Özellikle ergime sıcaklığı yüksek metal ve
sermaiklerin toz formundan nihai parça elde
edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Titanyum alaşımı
otomotiv, medikal ve uçak/uzay sanayinde kullanılan ve
geleneksel yöntemlerle üretilmesi zor önemli bir
malzemedir. Toz enjeksiyon kalıplama ile üretim
yapabilmek için öncelikle reoloji çalışması adını
verdiğimiz polimer/toz karışımından elde edilen
granüllerin akış özelliklerinin belirlenmesi hayati önem
taşımaktadır. Bu çalışmada medikal uygulamlarda en
sıklıkla kullanılan Titanyum implant reoloji çalışması
gerçekleştirilmiştir.Farklı
bağlayıcı
için
reoloji
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde
enjeksiyon kalıplama için en uygun akış özelliklerine
sahip granül üretimi için bir bağlayıcı formülasyonu
geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ti-6Al-4V, Reoloji, Biyomedikal

[1]. Küçük, karmaşık, tam boyutlu, hassas toleranslı,
pürüzsüz yüzeyli ve daha fazla işlem gerektiren
mekanik parçaları bu yöntemle üretmek ekonomiktir.
[2]. Paslanmazdan geliştirilen tıbbi implantlar çelik ve
Günümüz biyomedikalinde en yaygın kullanılan
malzemeler paslanmaz çelik, titanyum alaşımları ve
kobalt bazlı alaşımlardır.[3-4] Biyouyumlu metal üretimi
yüksek hammadde maliyeti nedeniyle sınırlıdır.
Karmaşık geometrinin işlenmesinde maliyet ve
zorluklarında eklenmesiyle kısıtlamalar artmaktadır. [57]. Bu sorunların üstesinden gelmek için enjeksiyon
kalıplama alternatif bir yoludur. [8].
Bu çalışmada Titanyum alaşımlarının geleneksel işleme
teknolojilerindeki zorlular ve ham madde maliyetleri göz
önüne alındığında alternatif üretim yöntemi olan toz
enjeksiyon kalıplama yöntemi için reoloji çalışması
yapılarak en uygun bağlayıcı sistemi ve akış özellikleri
belirlenmiştir.

2. Deneysel Yöntem

Abstract
Powder injection molding method is the method of
obtaining products from metal / ceramic powders by
means of plastic injection. In particular, it is frequently
used to obtain final parts from powder form of metals
and ceramics with high melting temperatures. Titanium
alloy is an important material used in automotive,
medical and aerospace industries and difficult to
produce by traditional methods. In order to make
production by powder injection molding, it is vital to
determine the flow properties of the granules obtained
from polymer / powder mixture which we call rheology
study. In this study, the most frequently used Titanium
implant rheology study was performed for medical
applications. Rheology studies were performed for
different binders. As a result of these studies, a binder
formulation has been developed for the production of
granules having the most suitable flow properties for
injection molding.

Çalışmada Ti6Al4V alaşımı toz formunda kullanılmıştır.
Toz Enjeksiyon kalıplamada genellikle 20 mikron altı
küresel tozlar tercih edilmektedir. Küresel tozların
enjeksiyon kalıplama ve toz metalurjsinin diğer
uygulamalarında
yüksek
paketleme
yoğunluğu
gösterdiği bilinmektedir. Şekil 1’de SEM ve EDX analizi
verilmiştir.

Şekil 1. Ti6Al4V tozu SEM ve EDX analizi
Tablo 1’de elementel analiz sonuçları verilmiştir.

Keywords: Ti-6Al-4V,Rheology, Biomedical

Tablo 1. Ti6Al4V elemental analiz

1. Giriş
Toz
enjeksiyon
kalıplama
(PIM)
yönteminin
amacıplastik enjeksiyon kalıplama makinesinden ve
plastik bağlayıcılardan mühendislik parçaları üretmektir
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Element

Ağırlık %

Kimyasal Dağılım %

AlK

5,63

9,60

TiK

90.96

87,33

VK

3,40

3,07
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Deneylerde dört farklı bağlayıcı karışımı denemeleri 3. Deneysel sonuçlar
yapılmıştır.
Tablo
1’de
kullanılan
bağlayıcı Reoloji çalışmaları neticesinde erime akış indeksiformulasyonları verilmiştir.
sıcaklık ve viskozite-sıcaklık eğrileri elde edilmiştir.
Şekil 3-6’da besleme stoklarının reoloji analizleri
Tablo 1. Reoloji Çalışmasında Kullanılan Besleme Stokları
verilmiştir. Tüm besleme stoklarında psödo-plastik bir
akış olduğu eğrilerden anlaşılmaktadır. Yani kayma hızı
Ana
İskelet
Karışımlar
Sembol
Yağlayıcı arttıkça viskozitenin azaldığı görülmektedir.
Bağlayıcı
Bağlayıcı
Besleme
Stoku-1
Besleme
Stoku-2
Besleme
Stoku-3
Besleme
Stoku-4

B1

B2

Parafin
Wax
Parafin
Wax

CW

SA

PE

SA

B3

PEG8000

PP

SA

B4

Naftalin

PE

SA

Granül hazırlama süreci Tablo 1.’de veirlen bağlaycı
karışımları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada dört farklı
bağlayıcı sistemi kullanılmıştır. Önce bağlayıcılar daha
sonra bağlayıcı sistemi ile Ti-6Al-4V tozları, belli
oranlarda yaklaşık 45 dakika kuru ortamda
karıştırılmıştır. Böylece 100 cm3‘lük besleme stoğu
karışımları hazırlanmıştır. Besleme stokları ekstrüder
kullanılarak tane (granül) haline getirilmiştir. Hava
kabarcıklarının oluşumunu engellemek için taneleme
sırasında kalıp kısmına yakın bir bölgede sürekli vakum
yapılmıştır. granül içersinde oluşacak hava kabrcıkları
yada granüller kalıplama sırasıdan boşluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tipik tane (granül) büyüklüğü 4
mm’dir.

Şekil 3. B1 besleme stoku için reoloji analizi

Uygun büyüklükte granüller lede edildikten sonra kılcal
reometre yardımıyla ile reoloji deneyleri yapılmıştır.
Zamana, sıcaklığa ve yüke bağlı olarak elde edilen
reoloji eğrileri elde edilmiştir. Viskozite-Sıcaklık
değişimleri besleme stoklarının akış özellikleri hakkında
yeterli bir veri oluşturmuştur. Deneylerde kullanılan
kılcal reometre cihazı Şekil 2.’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Kılcal reomtre cihazı

Şekil 4. B2 besleme stoku için reoloji analizi
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% 49 için enjeksiyon kalıplama için uygun olduğu diğer
oranlarda 1000 pa.sn üzerinde olduğu ve enjeksiyon
için uygun olmadığı görülmüştür
B2 besleme stoku ile yapılan reoloji çalışmalarında
hacimce %47-57 oranında toz yüklemesi yapılmıştır.
Sıcaklık değişimi 180-220 0C arasında değişmiştir.
Erime akış indeksi 300-1005 (gr/10 dak.) arasında
değişmiştir. B1 besleme stokuna göre metal enjeskiyon
kalıplama için daha uygun reolojik verilere sahiptir.
B3 besleme stoğu yapılan çalışmalarda en ideal reolojik
özellikleri gösteren besleme stokudur. Hacimce %50-60
oranında toz yüklemesi yapılmış ve en yüksek hacimce
orana B3 besleme stokunda elde edilmiştir. Erime akış
indeksi değişimi 261-1888 (gr/10 dak) aralığında olup
en yüksek besleme stokudur. Viskozite değişimi ise 721001 pa.sn arasında olup en idela oranlardadır.
Viskozite-sıcaklık grafiği incelendiğinde viskozite
değerlerin 1000 pa.sn altında olduğu görülmektedir.
Akış tipi psöydo-plastiktir, yani sıcaklıkla viskozite
azalmaktadır.
B4 besleme stoku için elde edilen Erime akış indeksi ve
viskozite değerleri verilmiştir. Erime akış indeksi 185700 (gr/10 dak.) arasında değişmekte olup diğer
besleme stoklarına göre en alt seviyededir. Viskozite
değişimi ise 700-2045 pa.sn aralığında olup akmaya
karşı en yüksek direç gösteren besleme stokudur
Şekil 5. B3 besleme stoku için reoloji analizi

Reoloji deneyleri neticesinde B3 besleme stokunun
hem hacimsel yükleme oranı açısından, hem erime
akış indeksi açısından hemde viskozite-sıcaklık
değişimi yönünden en uygun besleme stoku olduğuna
karar verilmiştir.
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system. In the production of metallic structures, the
metal becomes high-energy. It has a strong
tendency to return to its low energy state. This
return to natural state is called corrosionThese
conditions cause parts made of metal materials to
become unusable. Erosion corrosion is one of the
most common types of corrosion in fluid transfer.
There are several methods for preventing erosion
corrosion. First of all, some precautions should be
taken to prevent wear. Intervention is very important
in terms of cost, especially at the design stage.
Measures such as wide angle bends, wall thickness
wear-resistant material and corrosion allowance can
be taken, especially in applications where the flow
direction needs to be changed.

Özet
Korozyon metal ve alaşımların çevreleri ile etkileşimi
sonucu meydana gelen kaçınılmaz bir olaydır. Bu,
metal ve çevre bileşenleri arasında meydana gelen
bir ara yüzey reaksiyonudur. Korozyon oluşumunun
temel nedeni bir sistemin Gibbs serbest enerjisinin
düşmesidir.
Metalik yapıların üretiminde metal
yüksek enerjili bir hal almaktadır. Düşük enerjili
haline geri dönmek için güçlü bir eğilime sahiptir.
Bu doğal hale dönüş korozyon olarak adlandırılır.
Bu durumlar metal malzemelerden üretilen
parçaların kullanılamaz hale gelmesine yol
açmaktadır.
Erozyon
korozyonu
akışkan
transferinde en yoğun karşılaşılan korozyon
türlerinden biridir. Erozyon korozyonunun önlenmesi
için birkaç yöntem mevcuttur. Öncelikle aşınmayı
önlemek için bazı tedbirlerin alınması gerekir.
Özellikle tasarım aşamasında müdahale etmek
maliyet açısından çok önemlidir. Özellikle akış
yönünün değiştirilmesi gereken uygulamalarda
geniş açılı dirsekler, cidar kalınlığı aşınmaya karşı
dayanıklı malzeme kullanmak ve korozyon payı gibi
önlemler alınabilir.

In this study, it is aimed to determine the effect of
liquid fluid on erosion corrosion in Ti6Al4V ve
MgAz91 elbow pipes using AnsysWorkbench
Explicit Dynamics module which is computer aided
and based on finite element. SolidWorks program
was used for 3 dimensional studies considering
elbow pipe design. Water properties and physical
conditions were applied to the 3 dimensional solid
model in the pipe flow analysis. At the end of the
analysis, erosion amounts of liquid fluid formed in
pipes with different material properties were
obtained and evaluations were made considering
the changes in corrosion rate in elbow pipes.

Ti6Al4V and MgAz91 dirsek borularda sıvı
akışkanın erozyon korozyonu olan etkisi bilgisayar
destekli sonlu eleman tabanlı AnsysWorkbench
Explicit Dynamics modülü kullanılarak araştırılmıştır.
Dirsek boru tasarımı göz önüne alınarak 3 boyutlu
çalışmalar için SolidWorks programı kullanılmıştır.
Boru içi akış analizlerinde 3 boyutlu katı modele su
özellikleri ve fiziki şartlar uygulanmıştır. Analiz
sonunda, sıvı akışkanın farklı malzeme özelliklerine
sahip borularda oluşturduğu erozyon miktarları elde
edilmiş ve dirsek borulardaki korozyon oranındaki
değişimler gözüne alınarak değerlendirmeler
yapılmıştır.

Keywords: Ti6Al4V, Mg AZ91, erosion corrosion,
finite element analysis

1. Giriş
Korozyon metal ve alaşımların çevreleri ile etkileşimi
sonucu meydana gelen kaçınılmaz bir olaydır. Bu,
metal ve çevre bileşenleri arasında meydana gelen
bir ara yüzey reaksiyonudur. Korozyon oluşumunun
temel nedeni bir sistemin Gibbs serbest enerjisinin
düşmesidir.
Metalik yapıların üretiminde metal
yüksek enerjili bir hal almaktadır. Düşük enerjili
haline geri dönmek için güçlü bir eğilime sahiptir.
Bu doğal hale dönüş korozyon olarak adlandırılır.
Korozyon bir çukur ya da çatlak şeklinde lokal
olarak ya da geniş bir alan boyunca uzanan genel
bir bozulma şeklinde oluşabilir. Korozyon metal ve
alaşımların yıkımına yol açarken aynı zamanda atık
malzeme kaynağı olarak da çevreyi kirletir.
Yapıların güvenli ve verimli çalışması söz konusu

Anahtar Kelimeler: Ti6Al4V, Mg AZ91, erozyon
korozyonu, sonlu elemanlar analizi

Abstract
Corrosion is an inevitable event that occurs when
metals and alloys interact with their environment.
This is an interface reaction between the metal and
its peripheral components. The main cause of
corrosion is the decrease of Gibbs free energy of a
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olduğu için korozyon neticeleri basit bir materyal
kaybından çok daha önemlidir. [1,2].

oluşsa da akışkan bu pasif tabakayı tekrar yok
ederek metal yüzeyinde erozyona sebep olacaktır.
Oyuk hasarları (kavitasyon), erozyonlu korozyonun
özel bir şeklidir. Kavitasyon korozyonu hızla akan
sıvıların malzeme yüzeyine yakın bölümlerinde
oluşan alçak basınç kabarcıklarının büyümesi ve
patlaması ile meydana gelir. Oluşan şok dalgaları
yüzeye çarparak malzeme yüzeyini örten tabakayı
tahrip ederler. Açığa çıkan metal çözünerek
korozyona uğrar.
Bu tür korozyona uğrayan
yüzeylerin görünümü kaba ve deliklidir, oyuklar
sıktır, yüzeyde petek görünümü oluşur [5].

Metal ve alaşımlarının kuru ve gaz ortamında
oksitlenmesine kimyasal korozyon denilirken, anot,
katot, elektrolit ve anot katot arasındaki electron
iletimini sağlayacak bir electron iletkenin bulunduğu
ortamda gerçekleşen korozyona kimyasal korozyo
denilmektedir. Korozyon istenmeyen bir durumdur
ve bir çok türü mevcuttur..Yenme,aşınma,darbe ve
oyulmalara neden olan mekanik faktörlerle
birleştiğinde korozyonun neden olduğu ekonomik
kayıplar çok yüksek değerlere çıkmaktadır.

Erozyon korozyonu çoğunlukla, gaz ve sıvı
akışkanların uzak mesafelere kadar taşınmasında
kullanılan teçhizat borularında, kömür ya da maden
cevherlerinin toz halinde su ile karıştırılarak uzak
mesafelere kadar taşınmasını sağlayan boru
hatlarında, sıcak su ve buhar hazırlama tesislerinde
görülmektedir [3]. Bunun yanısıra, akışın daraldığı
veya yön değiştirdiği konumlar, gaz akıntılarının
küçük miktarlarda da olsa katıyı ve sıvıyı sürüklediği
hâller ve türbülans oluşan yerler, pompa gövdeleri,
vana
oturma
yüzeyleri,
boru
ağızları,
yoğuşturucular, fırın tüplerinin girişleri, boru eklenti
parçaları ve ısıl çiftlerinin çevresinde görülür (Şekil
1).

Genel korozyon, galvanik korozyon, erozyon
korozyonu,
kavitasyon
korozyonu,
aralık
korozyonu, çukurcuk korozyonu, taneler arası
korozyon, gerilmeli korozyon ve yorulmalı korozyon
en önemli korozyon türleri arasındadır [3].
Elektrokimyasal korozyon ölçümleri Tafel Analiz,
Lineer Polarizasyon ve Elektrokimyasal Empedans
Spektroskopisi Teknikleri ile yapılır [4]. Sıvı ve
gazların uzak mesafelere taşınmasında kullanılan
boru hatları, sıcak buhar kazanları ve türbin
kanatları katı ve sıvı akışkanlar tarafından metal
yüzeylerinde sürekli olarak aşınmaya maruz
kalmaktadırlar. Metal yüzeyinde bir pasif tabaka

Şekil 1. Erozyon korozyonunun görünümü [6]
Akışkanı taşıyan dirsek boru malzeme cinsinin boru
iç yüzeyinde oluşturduğu korozyon tahribatı ile ilgili
literatürde bazı çalışmalar mevcuttur. Mansouri vd.
[7] kum partiküllerinin farklı malzemeler (13% Cr,
25% Cr, Inconel718) üzerindeki erozyon hasarını
araştırmışlardır. Bjordal vd. [8] kum içeren sentetik
deniz suyunda dubleks paslanmaz çelik ve WC
kaplamaların erozyon ve korozyon özelliklerini
araştırmışlardır.

hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu FLUENT
kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada,
Ti6Al4V and Mg AZ91 dirsek borularda sıvı
akışkanın erozyon korozyonu olan etkisinin
bilgisayar
destekli
sonlu
eleman
tabanlı
AnsysWorkbench
Explicit
Dynamics
modülü
kullanılarak araştırılmıştır. Dirsek boru tasarımı göz
önüne alınarak 3 boyutlu çalışmalar için SolidWorks
programı kullanılmıştır. Boru içi akış analizlerinde 3
boyutlu katı modele su özellikleri ve fiziki şartlar
uygulanmıştır. Analiz sonunda, sıvı akışkanın farklı
malzeme özelliklerine sahip borularda oluşturduğu
erozyon miktarları elde edilmiş ve dirsek borulardaki
korozyon oranındaki değişimler gözüne alınarak
değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu tür uygulamalarda bilgisayar destekli simülasyon
araçları kullanarak akışkanın oluşturacağı korozyon
tahribatı önceden tahmin edilerek farklı çözüm
yöntemleri bulanabilir. Genel olarak, dirsek boruda
oluşan
erozyon
korozyon
davranışı
ticari

2. Üç Boyutlu Modelleme ve Analiz
Bu çalışmada, dirsek borunun 3 boyutlu modeli,
Şekil 2'de görüldüğü gibi, SolidWorks programı
kullanılarak oluşturulmuştur. Bilgisayar destekli
analizler AnsysWorkbench yazılımı kullanılarak
gerçekleştirildi. 3D CAD modelleri, sonlu eleman
modelini hazırlamak için AnsysWorkbench Explicit
Dynamics modülü aktarıldı. AnsysWorkbench'de
yük, sınır koşulları ve malzeme modelleri
tanımlanmıştır. Sonlu elemanlar analizi (SEA)
özellikle
makine
ve
cihazların
optimum
tasarımlarının geliştirilmesi için çok önemlidir.
Deneysel veya analitik sonuçların doğrulanması için
güvenilir bir teknik olarak da kullanılır.

2.1. Yükleme ve Sınır Şartları
Şekil 3' de görüldüğü gibi, SEA’ de dirsek boru için
üçgen eleman, su modeli için dörtgen eleman türü
kullanılarak ağ işlemi gerçekleştirilmiştir. SEA
modelinde
22393
düğüm,
37200
eleman
bulunmaktadır. Dirsek boru için eleman boyutu 2
mm olarak seçilirken, su modeli için 1mm olarak
seçilmiştir. Dirsek boru dış yüzeyinden sabitlenirken,
su giriş kısmından 20 m/sn hızlı gönderilmektedir.
Dirsek borusu olarak kullanılan 304 paslanmaz
çelik, Ti6Al4V ve Mg AZ91 malzemelerine ait
özellikler Tablo 1'de verilmiştir. Dirsek borusu ile su
modeli arasındaki temas türü sürtünmesiz olarak
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seçilmiştir. Explicit Dynamics analiz için gerekli olan
Steinberg guinan strength ve Shock EOS Linear
modelleri,
AnsysWorkbench
malzeme
kütüphanesindeki her bir malzemenin default

değerlerinden elde edilmiştir. Dinamik analizleri
çözmek için çok fazla zaman gerektiğinden analiz
süresi 0.0015 sn olarak seçilmiştir.

Şekil 2. Dirsek borunun 3 boyutlu modeli

Şekil 3. Dirsek boru ve su modelinin ağ yapısı
Tablo 1. SEA’de kullanılan malzemelerin mekanik
özellikleri [9,10]
Parametreler
Yoğunluk
(kg/m3)
Özgül Isı (j/kg°C)
Kayma Modülü
(Pa)

Ti6Al4V
4419

Mg AZ91
1840

Water
998

525
4,19e10

999
1,67e10

4182
1e-06

AZ91malzemesine ait dirsek boruda oluşan
deformasyon, 9,14e-5 mm olarak hesaplanmıştır.
Bu durum Eşitlik (1)’ deki gibi malzemelerin kayma
modülleri ile ilişkilendirilebilir ve Kayma modülü,
elastikiyet modülü ve poisson oranı arasında
eşitlikteki gibi bir bağıntı vardır. Kayma modülü,
elastikiyet modülü gibi malzemenin dayanımı ile
ilgilidir. Elastikiyet modülü dolayısıyla kayma modülü
arttıkça malzemenin şekil değiştirmesi yani
deformasyona uğraması daha geç gerçekleşecektir.
Şekil 6’da görüldüğü gibi en yüksek kayma
modülüne sahip Ti6Al4V, Şekil 4’de en düşük
deformasyona uğrayan malzemedir.

3. Sonuçlar
Analiz sonucunda farklı malzemelere ait dirsek
borularda oluşan deformasyon (erozyon) değerleri
Şekil 4’de ve bunların şekilsel olarak görünümleri
ise Şekil 5’de verilmiştir. Ti6Al4V malzemesine ait
dirsek boruda oluşan deformasyon, 3,81e-5 mm, Mg
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Şekil 4. Dirsek borularda oluşan deformasyon (erozyon) değerleri

a)

b)

Şekil 5. Dirsek borularda oluşan deformasyon değerleri, a) Ti6Al4V, b) Mg AZ91

Şekil 6. Farklı malzemelerin kayma modülleri
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3.1.
Farklı
Dirsek
Karşılaştırması

Burada;
= Elastikiyet Modülü (Pa)
= Kayma Modülü (Pa)

Boruların

Metalurjik

Ti6Al4V ve Mg AZ91 malzemelerine ait SEM ve
EDX resimleri Şekil 7 ve Şekil 8’ de verilmiştir.

a)

b)
Şekil 7. Ti6Al4V, a) SEM, b) EDX [11]

a)
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Şekil 8. Mg AZ91, a) SEM, b) EDX

4. Değerlendirme

of
Industrial
Chemistry
7
(4):431-439.
doi:10.1007/s40090-016-0077-9,2016
[5] Ada HD ., Ankara Şeker Fabrikası'nda değişik
ünitelerden alınan şerbet örneklerinde çelik türlerinin
korozyon direnç ölçümleri,uygun malzeme seçimi ve
maliyet analizi çalışmalar Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü ,2014
[6] MEGEP, Yüksek Sıcaklık Ve Erozyon
Korozyonu. Ankara,2012
[7] Mansouri A, Arabnejad H, Karimi S, Shirazi SA,
McLaury BS,
Improved CFD modeling and
validation of erosion damage due to fine sand
particles.
Wear
338-339:339-350.
doi:https://doi.org/10.1016/j.wear.07.011,2015
[8] Bjordal M, Bardal E, Rogne T, Eggen TG .,
Erosion and corrosion properties of WC coatings
and duplex stainless steel in sand-containing
synthetic sea water. Wear 186-187:508-514.
doi:https://doi.org/10.1016/0043-1648(95)071482,1995
[9] H.John D., Principles and Prevention of
Corrosion, vol 2. ,1996
[10] Murugan G, Raghukandan K, Pillai UTS, Pai
BC, Modeling of the Effect of a Defect on HCF Life
of a Magnesium AZ91 Specimen Subjected to
Transverse Load. Procedia Engineering 55:768773.,doi:https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.03.32
9, 2013
[11] Idusuyi N, Olayinka JI, Dry sliding wear
characteristics
of
aluminium
metal
matrix
composites: a brief overview. Journal of Materials
Research and Technology 8 (3):3338-3346.
doi:https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.04.017,2019

Bilgisayar
destekli
sonlu
eleman
tabanlı
gerçekleştirilen bu çalışmada, farklı malzemelere
sahip dirsek borularda meydana gelen erozyon
korozyonu sıvı akışkanın dirsek boru üzerinde
oluşturduğu deformasyon miktarı hesaba katılarak
çözülmüştür. Sonuçlar irdelendiğinde, malzemelerin
kayma modüllerinin erozyon korozyonu üzerinde
etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada kullanılan
malzemelerden Ti6Al4V dirsek borusunun daha
yüksek kayma modülüne sahip olması onun daha
az deformasyon ve dolayısıyla daha az erozyon
korozyonuna uğradığı saptanmıştır. Mg AZ91’in
daha düşük kayma modülüne sahip olması daha
yüksek erozyon korozyonuna uğramasına sebep
olmaktadır.

5. Kaynaklar
[1]Eddy NO Part 3. Theoretical study on some
amino acids and their potential activity as corrosion
inhibitors for mild steel in HCl. Molecular Simulation
36
(5):354-363.
doi:10.1080/08927020903483270,2010
[2]Aytaç A, Özmen Ü, Kabasakaloğlu M (2005)
Investigation of some Schiff bases as acidic
corrosion of alloy AA3102. Materials Chemistry and
Physics
89
(1):176-181.
doi:https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.09.003,2
004
[3] Mehmet Yüksel, Meran C., Malzeme Bilgisine
Giriş. TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
Ankara,2010
[4] Ada HD, Altanlar S, Erdem F, Bereket G.,
Investigation of corrosion resistance of steel used in
beet sugar processing juices. International Journal
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CO2 LAZER DESTEKLİ NİTRÜRLENMİŞ Tİ-6AL-V4 ALAŞIMININ
MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CO2 LASER
GAS ASSISTED NITRIDED TI-6AL-4V ALLOY
a
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b

olduğu belirtilmiştir [1]. Bu nedenle bu çalışmada üstün
özelliklerinden dolayı 3 mm kalınlığında, lazer
Titanyum alaşımlarının yüzey özelliklerini iyileştiren nitrürlenmiş ve oluşacak nitrür tabakasının korunmasını
yüzeyde yüksek aşınma direnci ve korozif dayanım sağlamak için 200 Hz lazer atımlarına sahip CO2 lazer
sağlayan titanyum alaşımlarına uygulanan, yüzeyde destekli nitrürlenmiş Ti-6Al-4V alaşım kullanılmıştır. [2].
titanyum nitrür fazları oluşmasına neden olan nitrürleme
işlemidir. Nitrürleme işleminden sonra titanyum
alaşımının yapısını ve mekanik özelliklerini, alaşım
içeriklerinin nitrür tabakası yüzeyinde gösterdiği
değişimlerin ne şekilde gerçekleştiğini incelemenin
yansıra, nitrürlenmiş alaşımın yapı analizi, Titanyum
alaşım üzerindeki nitrilmiş katmanın mikro yapısı,
nitrürlenmiş tabakanın ile nitrürlenmemiş alan arasında
ki mikro sertlik farklılıkları, titanyum alaşımı
Nitrürlemenin yüzey yapısına etkisinin değerlendirilmesi
bu çalışmanın esas amaçları içinde yer almaktadır.

Özet

Şekil 1. CO2 Lazer Destekli Nitrürlenmiş 3 mm
Kalınlığında Ti-6Al-4V Alaşım Numunesi

Anahtar kelimeler: Ti-6Al-4V, Nitrürleme

Abstract
It is a nitriding process that causes titanium nitride
phases on the surface applied to titanium alloys which
provide high abrasion resistance and corrosive
resistance on the surface which improves the surface
properties of titanium alloys. After the nitriding process,
the structure and mechanical properties of the titanium
alloy, the analysis of the changes in the contents of the
alloy on the surface of the nitride layer reflects the
analysis of the structure of the nitrided alloy, the
structure of the nitrided layer on the titanium alloy, the
nitrided layer between the nitrided The purpose of this
study is to evaluate the effect on the surface structure.
Keywords: Ti-6Al-4V, Nitriding

2. Deneysel Yöntem
Yüzey metrolojisini belirlemek üzere Ti-6Al-4V
alaşımdan plaka şeklinde bir yüzeyinde 36 mm X 7 mm
CO2 lazer gaz destekli lazer nitrürlenmiş bölge bulunan
plaka şeklinde ki numune üzerinde nitrürlenmemiş
yüzey, geçiş yüzeyi ve nitrürlenmiş yüzeyin
topografyası 3d Optik görüntüleyici kullanılarak
görüntülenmiştir. Optik görüntüler, Titanyum alaşıma
uygulanan nitrürleme işleminin numune yüzeyinde farklı
kalınlıkta dalgalı yapılı katmanlar oluşturduğunu,
katman kalınlığının geçiş yüzeyinden nitrürlenmiş
bölgeye doğru artarak değiştiği sonucunu vermiştir.
(Tablo 1.)

1. Giriş

Tablo 1. Numune Topografik Değerleri

Yapılan çalışmalarda, büyük gözenekli ve karmaşık
Nitrürlenmemiş
Geçiş
Nitrürlenmiş
geometriye sahip olabilecek Ti-6Al-7Nb alaşımının bu
Numuneler
Yüzey
Yüzeyi
Yüzey
özelliklerinden dolayı eğme mukavemetinin düşük
olduğu, Ti-5Al-2.5Fe ve Ti-6Al-4V alaşımlarının eğme
Ra: 0.480
Ra: 0.097 µm
µm
Ra: 0.783 µm
mukavemetlerinin birbirine yakın olduğu ortaya ŞA-1
Rz: 1.190 µm
Rz: 6.720
Rz: 7.343 µm
konmuştur.
Ti-6Al-7Nb
alaşımının
aşınma
µm
yoğunluğunun Ti-5Al-2.5Fe ve Ti-6Al-4V alaşımlarına
Ra: 0.465
göre daha yüksek gerçekleştiği, Taramalı Elektron
R
µm
Ra: 1.065 µm
a: 0.068 µm
Mikroskobu (SEM) analizleri ısıl işlem uygulanarak ŞA-2
Rz: 0.672 µm
Rz: 7.302
Rz: 9.433 µm
üretilen Ti-6Al-7Nb alaşımının elverişsiz bağ oluşumu
µm
sergilediği bu durumun hem aşınma dayanımını hem
de mukavemeti düşürdüğü sonucu bildirilmiştir. Ti-6AlRa: 0.436
Ra: 0.069 µm
µm
Ra: 0.944 µm
7Nb alaşımının sertliğinin Ti-5Al-2.5Fe alaşımına göre ŞA-3
Rz: 0.886 µm
Rz: 6.497
Rz: 9.153 µm
yüksek olmasına rağmen aşınma direncinin düşük
µm
olduğu, alaşımların yüzey morfolojileri incelendiğinde
Ti-6Al-7Nb alaşımının çizilme aşınması sonucunda
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) nirtür tabaka ile
kaybettiği kütlenin Ti-6Al-4V alaşımınkinden fazla
işlem gerçekleştirilmemiş yüzeyin karşılaştırılması,
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nitrür kalınlığının belirlenmesi ve nitrür tabakanın
ilerleme yönü ile difüzyon derinliğinin gözlemlenmesi
açısından kullanılmıştır. Ti-6Al-4V alaşım numunenin
yatay
ve
dikey
düzlemde
alınan
kesitleri
gözlemlenmiştir. Yatay düzlemde 15 kV hızlandırıcı
geriliminde vakum altında 500X, 1000X, 2000X ve
5000X
büyütme
oranları
kullanılarak
yapılan
gözlemlerde numunenin nitrürleme gerçekleştirilmeyen
yüzeyinde homojen bir dağılım olduğu görülmüştür.
Üzerinde CO2 Lazer Gaz destekli nitrürlenmiş bölge
bulunan numune üzerinde yer alan nitrür katmanı ile
nitrürlenmemiş bölgenin Taramalı Elektron Mikroskobu
(SEM) görüntüleri, bizlere gerçekleşen nitrürleme
kalınlığının yaklaşık olarak 100 µm olduğunu ancak
nitrür tabakanın dağılımın farklı olduğunu bizlere
göstermiştir. (Şekil 2.)

Element

Ağırlık %

Kimyasal Dağılım %

NK

10.66

27.64

AlK

8.02

10.79

TiK

79.50

60.27

VK

1.82

1.29

Plaka şeklinde ki deney numunesinde Rockwell ve
Vickers sertlik ölçümleri optik ölçüm cihazı kullanılarak
yapılmış, nitrür kaplama yapılmamış yüzey, (Tablo 4.)
ile nitrürlenmiş yüzey sertlik değerleri (Tablo 5.) iz
çapları karşılaştırmaları yapılmıştır. Nitrürlenmiş
yüzeyde ki sertlik oranları nitrürlenmemiş yüzeye göre
iki katı artış göstermiş olup, nitrürlemenin Tİ-6Al-4V
alaşımının yüzeyi sertleştirdiği gözlenmiştir.
Tablo 4. Kaplamasız (nitrürlenmemiş) Yüzey
Mikrosertlik Ölçümü
MALZEME

Etiket

Ortalama

Şekil 2. Nitrür Tabaka Dağılımı (µm)
Mikro analiz spektrometresi (EDS) ile nitrürleme
gerçekleştirilmeyen bölge üzerinde belirlenen noktanın
SEM görüntülerine bakılmış, belirlenen noktada
herhangi bir değişim gözlenmemiştir. Numune üzerinde
nitrürlenmiş alan üzerinde gerçekleştirilen EDS analizi
yapılan alaşım üzerinde belirlenen noktada alaşımın
içeriğinde Titanyumun ağırlık olarak %79,50 kimyasal
olarak %60,27 oranda bulunduğu, Alüminyumun ağırlık
olarak 8,02 kimyasal olarak %10,79 oranında olduğu,
Vanadyumun ağırlık olarak %1,82 kimyasal olarak
%1,29 oranında bulunduğu tespiti yapılmıştır. (Tablo 3.)
Tablo 2. Numune üzerinde Nitrürlenmemiş Bölge
Üzerinde Belirlenen Noktanın Elemental Analizi

Element

Ağırlık %

Kimyasal Dağılım %

AlK

5,63

9,60

TiK

90.96

87,33

VK

3,40

3,07

Nitrürlenmemiş
Tİ-6Al-4V

YÜK

1000

EHT

1

HRC

HV

D1

D2

34

327,50

74,66

75,82

Ort.
Diag.

31

306,00

76,07

79,61

77,84

34

329,73

72,81

77,16

74,99

33,0

321,08

74,51

77,53

76,02

Ölçüm Birimi

75,24

μm

Tablo 5. Kaplamalı (nitrürlenmiş) Yüzey Microsertlik
Ölçüm Tablosu
MALZEME

Etiket

Ortalama

Nitrürlenmemiş
Tİ-6Al-4V

YÜK

1000

EHT

1

HRC

HV

D1

D2

34

327,50

74,66

75,82

Ort.
Diag.

31

306,00

76,07

79,61

77,84

34

329,73

72,81

77,16

74,99

33,0

321,08

74,51

77,53

76,02

Ölçüm Birimi

75,24

μm

Çekme makinesi kullanılarak üç numune üzerinde oda
sıcaklığında çekme testleri yapılmıştır. Çekme hızı 1
Tablo 3. Numune üzerinde Nitrürlenmiş Bölge Üzerinde mm/dk olarak alınmıştır. Nitrürlemenin Titanyum ve
alaşımları üzerinde ani bir gevrekleşmeye neden
Belirlenen Noktanın Elemental Analizi
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olduğu yapılan çalışmalarda [3] ortaya konmuştur.
Deneysel çalışmada kullanılan numunelerde koniçanak tipi bir kırılmanın nitrürlenmemiş bölgede
meydana geldiği gözlemlenmiştir.

azaltmaktadır. Böylece İyon salınımının yüzeyde bariz
bir
şekilde
düşük
olacağı
ancak
nitrasyon
konsantrasyonun azaldığı yüzeyden uzak bölgelerde
yüksek olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

Şekil 3. Çekme Testi Sonrası Koni Çanak Tipi Kırılma
Ti-6Al-4V alaşımının içerdiği Vanadyum elementinin
zaman içerisinde biyolojik olarak etkileşimi geçtiği
sistemlerde toksik etki yarattığı da araştırmalarla ortaya
konmuştur. Hücre tarafından emilimi gerçekleştirilen
Titanyumun toksik etkisinin olmadığı ancak 10
μg/ml’den fazla vanadyum emiliminin toksik etki
yarattığı Maurer ve ark. [4] tarafından bildirilmiştir. İyon
salınımı sorunları gösteren ve implant malzemesi
olarak
kullanılan
biyolojik
malzemelerin
biyouyumlulukları yüksektir. Malzemelere uygulanan
nitrürleme gibi yüzey modifikasyon işlemleri korozyon
ve aşınma dirençlerini iyileştirirken iyon salınımı oluşum
sürelerini de geciktirebilmektedir [5].

[1] Koseki, H., Yonekura, A., Shida, T., Yoda, I. And
Horiuchi, H., 2014, Early Staphylococcal Biofilm
Formation on Solid Orthopaedic Implant Materials, In
Vitro Study, PLoS ONE, 9(10), e107588. doi:
10.1371/journal.pone.0107588
[2] Yilbas, B.S., Karatas, C., Uslan., Keles, O., Usta,
I.Y., and Ahsan M., 2006, CO2 laser gas assisted
nitriding of Ti–6Al–4V alloy, Applied Surface Science
Elsevier, 252, 8557-8564.
[3] Shashkov, D. P., 2001, Effect of Nitriding on
Mechanical Properties and Wear Resistance of
Titanium Alloys, Metal Science and Heat Treatment, 43
(5-6), 233-237.
[4] Maurer AM, Merritt K, Brown SA. Cellular uptake of
titanium and vanadium from addition of salts or fretting
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3. Deneysel Sonuçlar
Nitrasyon işleminin yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde
arttırdığı ancak bu durumun bazı kullanım şekillerinde
tutunmaya katkı vereceğinden avantaj sağlayabileceği
de açıktır. Numunelerin yüzeyinde oluşturulan nitrür
katmanın yüzeydeki mikro sertliği işlem görmemiş
yüzeye göre arttırdığı (Tablo 4., Tablo 5.), merkezden
olan
uzaklığın
artmasıyla
nitrür
tabakadaki
konsantrasyonun azalması ile mikro sertliğin bariz
olarak azalacağı görülmektedir.
Numuler üzerinde yapılan çekme testlerinde kopmanın
üç
numunede
de
nitrürlenmemiş
bölgede
gerçekleşmesi) nitrasyon işleminin mekanik özelliklere
katkı sağladığı çekme, akma ile kopma dayanımı ile
diğer mukavemet özelliklerinin nitrürleme işlemi ile
arttığını düşündürmektedir.
Elemental analiz sonucu elde edilen veriler
kıyaslandığında
özellikle
Vanadyumun
numune
yüzeyinde oransal olarak ciddi şekilde düştüğünü
göstermektedir. Yapılan nitrürleme işlemi aşınma,
korozyon ve diğer mekanik özellikleri arttırdığı gibi
toksik etki yapan iyonların salınım süre ve miktarlarını
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DETERMINATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM
ALLOYS PRODUCED BY TRADITIONAL AND COLD PRESSURE
CASTING
GELENEKSEL VE SOĞUK BASINÇLI DÖKÜM İLE ÜRETİLEN
MAGNEZYUM ALAŞIMLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Recep ARSLANa and Levent URTEKİNb
a Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye, E-posta: rarslan@ahievran.edu.tr
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Özet
Bu çalışmada, AZ91 Magnezyum alaşımı soğuk
kamaralı basınçlı döküm makinesi ile üretilmiştir. ASTM
çekme standartlarına uygun kalıplara döküm işlemi
farklı parametreler (döküm sıcaklığı, kalıp içi basınç ve
yolluk giriş hızı) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
geleneksek döküm yöntemi ile de test numuneleri
üretilmiştir. Elde edilen numunelerin çekme testi, sertlik
testi, aşınma testi ve mikro yapı analizleri yapılmıştır.
Ayrıca basınçlı döküm yönteminde döküm işlem
parametrelerin mekanik özelliklere etkisi belirlenmiştir
Basınçlı döküm ve geleneksel döküm yöntemi ile
üretilmiş numunelerin mekanik özellikleri kıyaslanmıştır.

dökümünde parça kalitesine ve mekanik özelliklere tesir
eden etkenlerin başında, döküm işlem parametreleri
(döküm sıcaklığı, kalıp içi basınç ve yolluk giriş hızı)
gelmektedir [5]. Döküm işlem parametrelerinin doğru
tercihi, parçanın da doğru imalatı anlamına gelmektedir.
Magnezyum alaşımlarının basınçlı dökümünde sık sık
karşılaşılan kusurlar; kusurlu parça veya kalıp tasarımı,
Alaşım içindeki katışıkların kötü etkileri hata faktörlerini
oluşturmaktadır. Magnezyum alaşımlarının basınçlı
dökümünde katılaşma sırasında metale uygulanan
basınç, meme giriş ve piston hızı, kalıp sıcaklığı ve sıvı
metalin ergitme veya döküm sıcaklığı gibi işlemlerin
farklı değerler alarak uygulanması parça kalitesine,
mekanik özelliklere, porozite ve kusurlu parça
imalatında direk tesir etmektedir. Bu etkenlerin her biri
sistematik bir şekilde tahlil edilmeli ve hata oluşumu
bundan sonra değerlendirilmelidir [3,6].

Anahtar kelimeler: Soğuk Basınçlı Döküm, AZ91
Bu çalışmada, Basınçlı döküm yönteminde farklı döküm
Magnezyum Alaşımı, Mekanik Özellikler
işlem parametreleri uygulanarak, numunelere yapılan
mekanik testler ve metalografik incelemeler sonucunda;
Abstract
elde edilen farklı mekanik mukavemet değerleri ve tane
boyutu değerleri elde edilerek incelenip ideal döküm
In this study, AZ91 Magnesium alloy is produced by işlem parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
cold chamber die casting machine. The casting process
was carried out using different parameters (casting
2. Deneysel Yöntem
temperature, in-mold pressure and gating input speed).
In addition, test samples were produced by
conventional casting method. Tensile test, hardness 2.1.Deney Numunelerinin hazırlanması
test, abrasion test and microstructure analysis of
samples were performed. In addition, the effect of Tablo 1. Basınçlı döküm parametreleri
casting process parameters on the mechanical
properties was determined in the pressure casting
Döküm İşlem Parametreleri
method. The mechanical properties of the samples
Kalıp İçi
Yolluk
Test
produced by pressure casting and traditional casting
Döküm
Basınç
Giriş
method were compared.
Numaras Sıcaklığı(°C)
(Bar)
hızı(m/s)
ı
Keywords: Cold Pressure Casting, AZ91 Magnesium
Alloy, Mechanical properties
680
1000
30
1
680
1000
45
1. Giriş
2
640
1200
45
3
Geleneksel Döküm Yöntemi ile Elde
Magnezyum ve alaşımları, hafif metaller arasında
4
Edilmiş Numune
düşük yoğunlukları ve yüksek özgül dayanımları
nedeniyle otomotiv, havacılık endüstrileri için büyük ilgi
çekmektedir. [1-3] Magnezyum alaşımlarının basınçlı İlk olarak basınçlı döküm yöntemi ile dökümü yapılacak
döküm işlemleri, metalürjik gelişmelerin artmasını olan külçe haldeki AZ91 Magnezyum alaşımı, 200 kg
sağlamıştır. [4] Magnezyum alaşımlarının basınçlı ergitme kapasitesine sahip ergitme fırını ile ergitildi.
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Daha sonra ASTM B557M – 2016 çekme standartlarına
uygun olarak tasarlanan kalıplar vasıtası ile Tablo 2’ de
belirlenmiş döküm işlem parametreleri 1600 kN’ lük
Metal Pres MP100 soğuk kamaralı basınçlı döküm
makinesinde, sabit kalıp sıcaklığı 175 °C hareketli kalıp
sıcaklığı 225 °C (ortalama 200 °C kalıp sıcaklığında)
olarak belirlenmiştir. Koruyucu gaz derişimi tüm
testlerde hacimsel olarak %0,25 SF6-Balans N2 gazı
olarak belirlenip, koruyucu gaz debisi 600 l/h değeri
olarak seçilip basınçlı döküm işlemi gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3. 3 Numaralı Numunenin Optik Mikroskop
görüntüsü

2.2. Mekanik Testler
Çekme testi 300 kN kapasiteli Alşo Utm 100 çekme test
cihazı ile yapılmıştır. Oda sıcaklığında ve 0,2 mm/dk.
İlerleme hızında olacak şekilde numunelere çekme testi
uygulanmıştır. Sertlik testi Brinell skalasına sahip Emco
Test Dura vision 30, Mepro sertlik ölçme cihazı ile
gerçekleştirilmiştir. Numuneye 5 mm bilye çapı ile 75 kg
kuvvet uygulanarak, 30 saniye sürede numunelerin üç
farklı noktasından alınan sertlik değerlerinin ortalaması
alınarak, her numunenin sertlik değerleri belirlenmiştir.
Optik Mikroskop görüntü analizi için Struers numune
hazırlama cihazı ile Magnezyum alaşımlarından imal
edilmiş numuneler, 1200, 1000, 500 ve 320 mesh’ lik
kâğıt zımparalar kullanılarak zımparalanmıştır. Daha
sonra, numuneler koloidal silika ve 3 µm’ lik elmas
pasta ile parlatılmıştır. Parlatma işleminden sonra
numune üzerine asetil glikol (20 ml asetik asit, 1 ml
nitrik asit, 60 ml etilen glikol, 19 ml destile su)
kullanılarak dağlama işlemi yapılıp numune mikro yapı
incelenmesi için hazır hale getirilmiştir. Numunelerin
mikro yapıların görüntülenmesi Nikon Eclıpse
MA100optik mikroskobu, ASTM E112 standardına göre
çizgi kesişme yöntemi ile ölçümler gerçekleştirilmiştir.

3. Deneysel Sonuçlar
Numunelerin ASTM tane boyutları birinci numunenin
yolluk giriş hızının 30 m/s den 45 m/s çıkarılması ile
tane irileşmesi olmuştur. Üçüncü numunenin döküm
sıcaklığının 640 °C düşürülmesi ve kalıp içi basıncın
yükseltilmesi tane yapısının daha fazla irileşmesine,
yani geleneksel döküm yöntemine daha yakın tane
boyutu değerlerine ulaşılmıştır. Şekil 1-4’de optik
mikroskop görüntüleri verilmiştir.

Şekil 1. 1 Numaralı Numunenin Optik Mikroskop
görüntüsü

Şekil 4. 4 Numaralı Numunenin Optik Mikroskop
görüntüsü
Çekme deneyi sonrası bir ve iki numaralı numunelerin
mukavemet değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir.
Bu sonuç iki nedenden dolayı açıklanabilir; birincisi,
tane küçülmesinden dolayı mukavemetin artmasıdır.
Tane büyüklüğü metallerin mekanik özelliklerine büyük
ölçüde etki eder. Oda sıcaklığında tane boyutu
azaldıkça genellikle akma sınırı, çekme dayanımı ve
sertlik artar, süneklik ise azalır. İnce tane yapısının
malzemenin oda sıcaklığındaki mekanik özelliklerine
etkisi başlıca; mukavemet (veya sertlik) ve süneklik
artması, dolayısıyla tokluğun artması şeklindedir. Tane
sınırları
deformasyon
sırasında
dislokasyon
hareketlerine engel olduğunda ince taneli malzemenin
mukavemeti kaba taneli malzemeye göre artmaktadır.
Diğeri ise Al elementinin Mg içerisinde ikinci bir faz
oluşturması "ikinci faz sertleşmesi" (scond phase
hardening)” adını verdiğimiz hadisedir. Bu sertleşme
sonucunda katı çözelti sertleşmesi sonucunda
malzemenin akma dayanımı artar ve gerilme-birim şekil
değiştirme eğrisi yukarı doğru kayar. Oluşan fazların
oranları alaşımın özelliklerini etkiler niteliktedir. 3
numaralı ve klasik döküm numunelerinde ise tanelerin
büyük olması ve faz oranları dikkate alındığında α-Mg
fazının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 650 ⁰C sıcaklığın
üzerinde viskozitenin düşeceği ve kalıp dolumunu daha
rahat sağladığı söylenebilir. Uygun basınç ile kalıp iç
direncinin yenilmesi ve gözenekliliğin azalması söz
konusudur.
Düşük yolluk giriş hızlarının ise hem tane yapısı hem
de faz oranı açısından daha uygun parametre olduğu
söylenebilir. Yapılan mikro yapı analizlerinden de
görüldüğü gibi soğuma hızının artması ile tane yapısı
küçülmektedir. Tane yapısı inceldikçe, malzemedeki
tane miktarı ve dolayısıyla tane sınırlarının sayısı artar.
Tane sınırları dislokasyon hareketini engelleyici tesir
yaptığından, tane boyutu küçüldükçe malzemenin
dayanımının ve sertliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Tablo
2 ve 3’de mekanik test sonuçları verilmiştir.

Şekil 2. 2 Numaralı Numunenin Optik Mikroskop
görüntüsü
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Tablo 2. Numunelerin çekme testi sonuçları

221

250

201

175

200

172

150
100
50

5,8

0

4,7

1

2,5

2

2,25

3

4

Çekme Dayanımı N/mm2

Tablo 3. Sertlik deney sonuçları
Numune
Numarası

Ölçülen
Sertlik
Değeri (HB)

1

84,30

2

77,90

3

66,00

4

62

4. Sonuçlar ve Tartışma
Magnezyum alaşımlarının basınçlı döküm yöntemi ile
elde edilmesinde uygun döküm işlem parametreleri
seçildiğinde tane yapısı kontrol edilerek istenilen
şekilde mekanik özellikler elde edilebilir.
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Abstract
In this study, Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) electrolyte
powder, which is one of the basic electrolyte materials
used in SOFC, was produced in nano-size via sol-gel
method. In addition, the effect on particle size of different
calcination temperatures was investigated. The average
particle sizes of the calcination temperatures of 500 °C,
700 °C, and 900 °C were measured as 58 nm, 98 nm and
147 nm, respectively. It was observed that the particle size
was increased with the calcination temperature and
therefore the particle size was increased. The particle size
of the powder having the lowest average particle size (58
nm at 500 °C) was characterized by SEM/EDX analyzes.
The homogenous powder distribution was observed by
SEM analysis and the expected nanoparticle size was
confirmed by this analysis method. In the quantitative
analysis of the EDX spectrum, the main elements were Y,
Zr and O, and no impurity was present. An open-circuit
voltage of 1.001 V and a maximum power density of over
2
0,324 W/cm were measured with 3 % H2O-H2 as fuel and
o
air as oxidant at 800 C.
Keywords: fuel cell, electrolyte, sol gel, ceramic powder,
synthesis.

1. Introduction
Hydrogen is the most efficient and useful alternative fuel.
Hydrogen being an energy carrier means that it can carry
the produced energy from one place to another. Hydrogen
can be obtained from fossil sources as well as from clean
sources of renewable energy. The development of
hydrogen in the world is in the direction of fuel cell
technology where it is used as fuel [1-2].
In fuel cells, the chemical energy in the fuel gases is
converted into electrical energy in an electrochemical
rocess that contains low energy, minimum moving parts
and does not cause air pollution. Fuel cells operate quieter
and cleaner than other energy conversion systems. Fuel
cells have many advantages compared to internal
combustion engines with their double or triple efficiency,
low emission, no moving parts and design possibilities
according to usage. Fuel cell systems can be used in a
portable way or in other areas for the use of fast work. Fuel
cells are devices that convert chemical energy in hydrogen
into electrical energy. At the end of the process, pure water
vapor and heat form as waste. Fuel cells; it is preferred
because of its advantages such as the use of hydrogen as
fuel and the abundance of hydrogen in nature, the release
of pure water vapor and heat as waste, the absence of
moving parts (pistons, shafts, etc.), its quiet operation,and

its efficiency compared to gasoline and diesel engines.
The most striking system among the fuel cells is Solid
Oxide Fuel Cell (SOFC). SOFCs operate at high
temperatures and also have good performance.The
characteristics that distinguish and draw the solid oxide
fuel cells from other fuel cells are as follows: (1) High
working temperature and high efficiency up to 50-60%, (2)
Their average life is 40000–80000 hours, (3) They can be
produced from easily available ceramic materials, (4) No
expensive catalysts like platinum, (5) Electrolyte problems
are negligible, (6) Used in industrial areas and electricity
production centers.
Looking at the components of the solid oxide fuel cell; it
consists mainly of two electrodes called anode, cathode
and one electrolyte. The main function of the electrode is
that it reacts between the reactants (fuel or oxygen) and
the electrolyte without consuming or wearing. The
electrolyte is an ionically conductive, electrically insulating
component that is generally used in YSZ [3].
Yttria (Y2O3)-stabilized zirconia (ZrO2) (YSZ) is one of the
most attractive materials for an electrolyte in a solid-oxide
fuel cell (SOFC) [4,5]. The crystalline structure of zirconia
without any dopants is monoclinic at room temperature
and transforms into the tetragonal phase at 1170 ◦C. Its
structure is that of a cubic fluorite at temperatures from
2370 ◦C up to the melting point of 2680 ◦C [6-9].
The aim of this study is to produce YSZ electrolyte powder
which is one of the basic electrolyte materials used in solid
oxide fuel cells in nano size [10]. Nano-size synthesis was
performed according to the sol-gel method because of its
advantages such as low cost, high efficiency and easy
production [11]. The product obtained by synthesis was
characterized by SEM/EDX analysis method and particle
size measurement was performed by particle size analysis.
The effect of calcined temperature on particle size was
also investigated in this study.
Importance of this study have increases successfully
obtained with this ceramic powder production, the due to
its advantages such as technological progress, user
convenience, short time availability, reduction of
environmental effects, variety of usage and low cost.

2. Material and Method
In the study were used zirconium tetrachloride (ZrCl4)
[Sigma Aldrich, 99.99 %], yttrium nitrate hexahydrate
(Y(NO3)3.6H2O) [Sigma Aldrich, 99.8 %], citric acid
monohydrate (C6H8O7.H2O) [Sigma Aldrich, 99 %] and
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ethylene
glycol
(HOCH2CH2OH)
anhydrous, 99.8 %].

[Sigma

Aldrich,

were coated on the electrolyte via screen printing method
by using 66 % NiO containing YSZ (for anode coating) and
50 % LSM containing YSZ (cathode coating), respectively.
Afterwards, the membrane was sintered, and performance
2
measurements were conducted on 1 cm active area for
anode and cathode.

Figure 3. Electrolyte, anode and cathode coated
photographs of the obtained single cell, respectively.
Fig. 3 shows the electrolyte YSZ/NiO (electrolyte/anode)
and YSZ/LSM (electrolyte/cathode) coated surfaces of the
single cell produced.

3. Results and Discussions
The particle sizes of YSZ powders synthesized by sol-gel
method at nano-sized were measured by Dynamic Light
Scattering.

Figure 1. Flow chart for and single cell producing and
preparing YSZ powders by sol-gel method.
The solution was prepared by dissolving in purified water
the in proper molar ratio of ZrCl4 and Y(NO3)3.6H2O. For
the starting solution, the molar ratio of Y2O3 to ZrO2 was
selected to be 8 %. Other solutions were prepared by the
same method. After preparing a homogeneous solution,
C6H8O7.H2O solution was added to chelate with the
cations. The ratio of C6H8O7.H2O to total metal ions is 4: 1.
After this process, the solution was stirred by
HOCH2CH2OH to accelerate the reaction. Mole ratio of
C6H8O7.H2O to HOCH2CH2OH was selected to be 1:1. It
was then heated on a hot plate with magnetic stirrer to
obtain a viscous solution at a temperature of 80 °C. Lastly,
the viscous solution solidified to form a gel-like mass. Next,
the gel was left to dry at 120 °C for 24 hours [3].
Calcination was then carried out at 500 °C, 700 °C, and
900 °C at different temperatures and at the same time (2
h). The resulting powders were then milled to obtain a
nanoscale powder. Anode (NiO) and cathode (LSM)
coatings were applied to the synthesized electrolyte
powders by screen printing method [12-15]. The single cell
o
obtained was tested at 800 C in the fuel cell test station
(Fig. 1).

Figure. 2. Images of experimental stages of YSZ
electrolyte powder production.
Fig. 2 shows the experimental steps of YSZ powders
synthesized according to the sol gel method.
2.1 Single Cell Production
Electrolyte membrane was produced from synthesized
YSZ powders [4]. Electrolyte membrane from obtained

Figure 4. Particle size distributions of calcined powders at
o
o
o
(a) 500 C, (b) 700 C, and (c) 900 C temperatures.
The particle
measured on
device. The
temperatures
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measured as 58 nm, 98 nm, and 147 nm, respectively (Fig.
4). The lowest particle size has powders (58 nm) sintered
o
at 500 C. Particle sizes of the powders increased with
increasing sintering temperature. The morphology of

powders calcined at 500 °C with the smallest particle size
(58 nm) was characterized by SEM/EDX (Carl Zeiss EVO
LS 10) analysis.
Fig. 6 shows the SEM image of the YSZ electrolyte
o
membrane surface sintered at 1400 C. As expected, a
good sintering process and a non-porous structure are
bserved.
3.1 Electrochemical measurements
The single cell fuel cell obtained was tested at the test
station.

(a)

Figure 7. The I-V and power density curves of single cell
producing from synthesized YSZ powders.

(b)
Figure 5. (a) SEM view (b) EDX analysis of YSZ electrolyte
powders calcined at 500 ° C.
The Fig. 5 shows (a) SEM and (b) EDX analysis of YSZ
powder having the smallest average nanoparticle size at
58 nm.The mean particle sizes of the synthesized powders
confirm the particle size analysis results. On the other
hand, EDX analysis shows that Y, Zr and O atoms are
present in the medium and synthesis process is performed
successfully.

Figure 6. SEM image of the YSZ electrolyte membrane
o
surface sintered at 1400 C.

Fig. 7 illustrates current/voltage/power density graphs of
cell from obtained by synthesized YSZ. The performance
of cell obtained was tested at 800 °C temperatures.
Maximum power densities for this cell was recorded as
2
0.324 W/cm .

4. Conclusions
In this study, it has been synthesized in the nano-sized
according to sol-gel method because of the advantages of
low cost, high efficiency and easy production of yttria
stabilized zirconia (YSZ) electrolyte powder which is one of
the basic electrolyte materials used for SOFC. In addition,
the effect of different calcined temperatures (500 - 900 °C)
on particle size in the synthesis process was investigated.
The average particle sizes of the synthesized powders at
different calcined temperatures of 500 °C, 700 °C, and 900
°C were measured in the Particle Size Analyzer as 58 nm,
98 nm, and 147 nm, respectively. As the calcination
temperature increased, average particle sizes also
increased. The structure of nano powder calcined at 500
°C having the particle size of 58 nm with the smallest
particle size was also confirmed by SEM/EDX analysis.
The electrochemical performance of the single cell
prepared with synthesized YSZ electrolyte material at 800
o
2
C was measured as 0,324 W/cm in the fuel cell test
station. In addition, this value is consistent with the
literature [16].

510

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Hata!

Yer

işareti

tanımlanmamış.5.

Acknowledgement
This research was supported by Scientific Research
(BAP) of Alanya Alaaddin Keykubat University (Project No.
2018-02-03-MAP02).

6. References
[1] The Future of Hydrogen Report prepared by the IEA
for the G20, Japan, June 2019.
[2] Vincent B., Gregg R., Mildred D., Gang C., Size effects
on the hydrogen storage properties of nanostructured
metal hydrides: A review, Int. J. Energy Res. 2007;
31:637–663.
[3] Min-Jin, L., Sun-Ki, H.,Byung-Hyun,C., Hae-Jin, H.,
Fabrication and performance of solid oxide fuel cell anodes
from core–shell structured Ni/yttria-stabilized zirconia
(YSZ) powders, Ceramics Inter., Vol. 42, p. 10110–10115,
2016.
[4] Chih-Wei, K., Yun-Hwei,S., I-Ming, H., Shaw-Bing, W.,
Huey-Er, L., Moo-Chin,W., Effect of Y2O3 addition on the
crystal growth and sintering behavior of YSZ nanopowders
prepared by a sol–gel process, Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 472, p. 186-193, 2009.
[5] Brigita,A.,. Artüras, A., Stasys, T., Jurgis, P., Edvinas,
N., Aivaras, K., Sigitas, T., Synthesis of YSZ thin films by
the novel aqueous sol–gel citrate-precursor method, Solid
State Ionics, Vol. 225, p. 73-76, 2012.
[6] Kim, S.H., Jin, G.Y., Kim M., Yang, Y.S., Synthesis and
characterization of nanocrystalline yttria-stabilized zirconia
for an electrolyte in a solid-oxide fuel cell, Journal of the
Korean Phy. Soc., Vol. 61, p. 980-983, 2012.
[7] Promsuy, S., Tangtrakarn, A., Mongkolkachit, C.,
Wanakitti,S., Amornkitbamrung, V., A new sol–gel
precursor for preparation of La0.56Sr0.42Co0.2Fe0.8O3-α film, J
Sol-Gel Sci Technol.. Vol. 78, p.187–194, 2016.
[8] Tan, Z.H., Guo, X., Synthesis and characterization of
highly dispersed YSZ particles with diameter ≤5 nm,
Ceramics Inter., Vol. 41, p. 4953-4958, 2015.
[9] Pinghua, C., Xuezhen, Z., Weifan, C., Dongping,L., Li,
Yongxiu, Tuning the phase composition and particle
characteristics of partially stabilized yttria and ceria codoped zirconia nanocrystals via a sol–gel process with
sodium chloride as an additive, Ceramics Inter., Vol. 41, p.
1309–1316, 2015.
[10] Suciu, C., Hoffmann, A.C., Vik, A., Goga, F., Effect of
calcination conditions and precursor proportions on the
properties of YSZ nanoparticles obtained by modified sol–
gel route, Chem. Eng. J.,, Vol.138, p. 608–615, 2008.
[11] Aydin F. Demir I., Mat, M.D., Effect of grinding time of
synthesized gadolinium doped ceria(GDC10) powders on
the performance of solid oxide fuel cell, Eng. Sci. Technol.
Inter. J., Vol. 17, p. 25-29, 2014.
[12] Shayan, F., Amir, M., Babak, R., Babak, M., Synthesis
of high specific surface area YSZ (ZrO2–8Y2O3)
nanocrystalline powder by modified polymerized complex
method, J Sol-Gel Sci Technol., Vol. 49, 60–65, 2009.
[13] Nadia, M., Antonio, D.P., Angel, L.O., Florentino, S.B.,
Ricardo,C., Influence of the synthesis process on the
features of Y2O3-stabilized ZrO2 powders obtained by the
sol–gel method, Ceramics Inter., Vol. 40, p. 6421–6426,
2014.

[14] Fan, B., The Hydrothermal synthesis of nano-YSZ
crystallite and the preparation of YSZ electrolyte film for
SOFC, Adv. Mater. Res., Vol. 228-229, p. 288-292, 2011.
[15] Biswajoy, B., Rajendra, N.B., A Simple sol–gel
approach to synthesize nanocrystalline 8 mol % yttria
stabilized zirconia from metal-chelate precursors:
microstructural evolution and conductivity studies, Journal
of Alloys and Compounds, Vol. 647, p. 620–626, 2015.
[16] Sjoerd, A.V., Peter, B., Johan, E.E., Rapid
densification of sol–gel derived yttria-stabilized zirconia
thin films, Thin Solid Films, Vol. 589, p. 503-507, 2015.

511

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

BİR DİZEL MOTORDA YANMA ODASI ELEMANLARIN SERAMİK
MALZEME İLE KAPLANMASININ YANMAYA OLAN ETKİSİ
Ömer Cihana, İlker Temizerb, Mustafa Güven GÖKc ve Muhammet KARABAŞc

Hakkari Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Hakkari, Türkiye, E-posta:
omercihan@hakkari.edu.tr
b
Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye, E-posta:
itemizer@cumhuriyet.edu.tr
c
Hakkari Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Hakkari, Türkiye, E-posta:
m.guvengok@hakkari.edu.tr, muhammetkarabas@hakkari.edu.tr
a

Özet
Motorda yanma odası; silindir kapak (kafa) yüzeyi,
piston üst yüzeyi ve silindir cidarından meydana
gelmektedir.
Klasik pistonlu motorlarda çevrimin
yanma ve genişleme sürecinde yanma odasını
oluşturan bu elemanlar, yüksek sıcaklık ve basınca
maruz
kalmaktadır.
Yanma
odası
içerisinde
gerçekleşen
patlama
sonucu
yanma
odası
elemanlarının yüzeylerinde korozyon, termal şoklama,
aşınma ve yüzeysel deformasyonlara yol açmaktadır.
Bu deformasyonları azaltmanın bir yolu da motor
parçalarının
termal
iletkenliği
düşük
seramik
malzemeler ile kaplanmasıdır. Bu kaplamalara termal
bariyer kaplama adı verilir. Termal bariyer kaplama ile
motorun performans ve veriminde iyileşme meydana
gelebilmektedir. Dizel motorlarda soğutmaya giden
enerji, açığa çıkan toplam enerjinin %30 ila %35'ine
tekabül etmektedir. Soğutmaya giden bu enerji diliminin
bir kısmı bu yöntem ile faydalı enerjiye (motor çıkış mili
gücü) dönüşmesi beklenmektedir.
Bu çalışmada; deney motoru olarak hava soğutmalı, tek
silindirli, direkt püskürtmeli, 4 zamanlı ve marşlı bir dizel
motoru kullanılmıştır. Deney kapsamında yanma odası
elemanı olan silindir kafası, piston üst yüzeyi ve emme
ve egzoz supapları yüzeyine öncelikle APS (Atmosferik
Plazma Sprey) yöntemi ile metalik bağ katmanı olarak
CYSZ kaplanmıştır. Ara katmanın üzerine ise
La1.4Nd0.6Zr2O7 seramik malzemesi yine plazma
sprey yöntemi ile kaplanmıştır. Daha sonra motor tam
yük ve farklı motor hızlarında çalıştırılmıştır. Sonuç
olarak kaplama ile motorda maksimum silindir için
basınç ve ısı salınım oranları tüm hızlarda referans
(kaplamasız) motora yüksek çıkmıştır. Ayrıca kaplama
ile maksimum basıncın üst ölü noktadan daha uzakta
meydana geldiği ve yanmanın genişleme sürecine
doğru ilerlediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Dizel motor; Yanma; Termal
bariyer kaplama; Atmosferik plazma sprey (APS).

Abstract
The combustion chamber of the engine consists of the
cylinder head, piston top surface and cylinder wall. In
conventional reciprocating engines, these elements
which form the combustion chamber during the
combustion and expansion process of the cycle are
exposed to high temperature and pressure. As a result
of the explosion in the combustion chamber, corrosion,
thermal shock, abrasion and surface deformations on
the surfaces of the combustion chamber elements are
caused. One way to reduce these deformations is to
coating the engine parts with ceramic materials with low
thermal conductivity. These coatings are called thermal

barrier coatings. The thermal barrier coating can
improve the performance and efficiency of the engine.
In diesel engines, the energy for cooling corresponds to
30% to 35% of the total energy released. Some of this
energy fraction for cooling is expected to be converted
into useful energy (motor output shaft power) by this
method.
The test engine was air cooled, single cylinder, direct
injection, 4 stroke and starter diesel engine was used in
this study. In the scope of the experiment, CYSZ was
coated as a metallic bonding layer by APS
(Atmospheric Plasma Spray) method on cylinder head
including intake and exhaust valves surface and piston
top surface. La1.4Nd0.6Zr2O7 ceramic material was
coated on the intermediate layer by atmospheric
plasma spray method. The engine was run at full load
and different engine speeds. As a result, the maximum
cylinder pressure and heat release rates in the engine
with coating were higher than the reference (uncoated)
engine at all speeds. It was also found that the
maximum pressure with the coating occurred further
away from the top dead center and the combustion
proceeded towards the expansion process.
Keywords: Canola oil methyl ester; Diesel; SEM; EDX;
Diesel engine.

1. Giriş
Termal bariyer kaplamaları, uçak, denizaltılar ve araçlar
gibi yüksek çalışma sıcaklıklarına maruz kalan sıcak
parçaları korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu kaplamalar, alt tabaka malzemelerini fiziksel ve
kimyasal stabiliteleri nedeniyle agresif sıcak gaz
ortamına karşı korur. TBC (Thermal Barrier Coating)
sistemi başlangıçta iki farklı katmandan oluşur. Birinci
katman metalik bağ kaplama katmanı ve ikinci katman
seramik üst katmandır. Metalik bağ tabakası, MCrAlY
(M: Ni, Co) bileşimindeki yüksek entropi süper
alaşımlarından üretilir ve metalik substratı, termal
olarak büyütülen oksit tabakası oluşturarak yüksek
sıcaklıkta oksidasyona karşı korur. Seramik üst tabaka
genellikle zirkonya esaslı malzemelerden yapılır ve alt
tabaka ile düşük ısı iletkenliği olan sıcak ortam
arasında bir sıcaklık farkı sağlayarak yalıtım görevi
görür [1-5].
Genel olarak bakıldığında, motorda ısı kaybı önlenerek
yakıt tüketiminin azaltılması için motor yanma odası
elemanlarına termal bariyer kaplamalar yapılmaktadır.
Bu kaplama ile motorda egzoz ve soğutma sistemine
giden kayıplar azaltılabilir. Ayrıca motorda yanma odası
sıcaklığı artacağı için motor verimi de yükselir. Egzoz
emisyonları olan CO ve NOx emisyon değerlerinde ise
azalma görülür. Çoğu araştırmacı düşük ısı atımı (Low
Heat Rejection - LHR) konusu üzerine birçok çalışma
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yapmıştır. Motorda termal verim, yanma ve egzoz
emisyonları konuları üzerine durulmuştur [6].
Parlak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; 4 zamanlı,
ön yanma odalı, tek silindirli bir Ricardo E6 tip motor
kullanılmıştır.
Farklı
sıkıştırma
oranlılarının
denenebildiği bu motorda düşük ısı atımı (Low heat
rejection-LHR) konseptine sahiptir. LHR motorlar
soğutmaya giden enerji kaybını azaltarak faydalı işi
artırmaktadır. LHR'nin motorda faydası; düşük özgül
yakıt tüketimi, hidrokarbon, is ve karbonmonoksitte
azalma, oda basıncındaki artış düşeceği için gürültü de
az olduğu söylenebilir. Motorda piston, supap ve silindir
kafası 0,15 mm kalınlığında NiCrAl alaşımlı bağlayıcı
katman ve 0,35 mm kalınlığında MgO-ZrO2 malzemesi
ile kaplanmıştır. Sonuç olarak motorda yapılan bu
kaplama ile farklı hız ve kısmi yüklerde standart motora
göre yapılan bütün sıkıştırma oranı deneylerinde
yanma sıcaklığında artma, tutuşma gecikmesi
süresinde azalma ve özgül yakıt tüketiminde azalma
görülmüştür [7].
Yapılan bir başka çalışmada ise direkt püskürtmeli bir
dizel motorunun silindir kafası 0,15 mm kalınlığında bir
NiCrAl malzeme ile bağlayıcı bir katman atılmış ve
sonrasında 0,35 mm kalınlığında bir CaZrO3 bileşeni ile
kaplanmıştır. Piston ise MgZrO3 malzemesi ile
kaplanmıştır. Kaplamalar plazma sprey yöntemiyle
yapılmıştır. Motor tam yük ve farklı hız aralığında
seramik kaplama ile yanma veriminin yükseldiği tespit
edilmiştir [8].
Diğer bir çalışmada ise yanma odası elemanları
Alüminyum oksit-Zirkonyum oksit (Al2O3-ZrO2) (% 2080), Alüminyum oksit-Titanyum oksit (Al2O3-TiO2) (%
87-13) seramik malzemeleri ile kaplanmıştır. Burada
kaplama kalınlığı kadar silindir kapak yüzeyinden talaş
kaldırılmıştır (Sıkıştırma oranının etkilenmemesi için).
Bu çalışmada, hava soğutmalı, tek silindirli, doğrudan
püskürtmeli, 4 zamanlı ve marşlı Solax marka 178FE
tipi dizel motorunun yanma odası elemanlarının termal
bariyer malzemelerle kaplanması ve 1600 1/min ile
3200 1/min hızları arasında 400 1/min hız aralıklarında
ve tam yük şartları altında % 100 dizel yakıtı ile
denenmesi ve termal bariyer kaplamaların motorun
egzoz gaz sıcaklığına, egzoz emisyonlarına ve yakıt
sarfiyatına etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak motor
hızına ve kaplamalara bağlı olarak egzoz sıcaklığının
arttığı ve yakıt sarfiyatında azalma olduğu görülmüştür
[9].
Emme-egzoz supapları ve silindir kapağının MgO
içerikli ZrO2 esaslı malzeme ile kaplı olması motor
performansı ve yanma üzerine farklı yük ve hızlarda
iyileşmeler sağlandığını göstermektedir. Ayrıca silindir
kafasının NiCrAlY alaşımlı bir bağ katmanı (0,15 mm)
ile kaplama mukavemetinin arttığı görülmüştür. Üzerine
atılan Y2O3-ZrO2 (0,35 mm) seramik malzemesi ile
motorda egzoz emisyonlarında önemli derecede bir
azalma görülmüştür [10].
Direkt püskürtmeli bir dizel motorda silindir kapağı 0,15
mm NiCrAl bağ katmanı ve 0,35 mm CaZrO3 seramik
malzeme ile kaplanarak motor çalıştırılmıştır. 2400 d/d
kadar farklı hızlarda düşük, orta ve tam yükte yapılan
deneylerde egzoza giden enerji kaybında seramik
malzeme ile standart motora göre bir miktar artış
görülmüştür. Fakat soğutmaya giden kayıpta önemli
oranda seramik kaplı motorda azalma tespit edilmiştir
[11].
Tek silindirli dizel motorlarda yanma odası elemanları
kaplanarak motor üzerindeki etkilerinin incelenmesi

konusu üzerine literatürde birçok çalışma yer
almaktadır. Bir dizel motorda silindir kapağının NiCrAlY
ile bağ katmanı (150 mikron), üzerine ZrO2-%8Y2O3
seramik malzeme ile motorun çalıştırılması standart
dizel motora göre; yakıt tüketiminde azalma, motor
gücü ve yanma veriminde artış ve çalışma yüzey
0
sıcaklığı 100 C kadar düşürüldüğü böylece malzeme
ömrünün uzadığı görülmüştür [12].
Başka bir deneysel çalışmada, Mercedes-Benz
OM364A tipi bir dizel motoruna farklı izolasyon
seviyelerindeki düşük ısı kayıplı motor uygulamasının
etkilerinin incelenmiştir. Deney motorunun silindir
kapağı ve supapları termal bariyer oluşturmak için
(Y2O3–ZrO2) ile kaplanmıştır. Düşük ısı kayıplı motor
uygulaması ile motor testlerinde, özgül yakıt
tüketiminde % 4-7,1 oranında azalma, egzoz gazı
sıcaklıklarında % 3,5–6,8 artış ve hacimsel verimde %
0,9–2,6 artığı tespit edilmiştir. Ayrıca motor
performansındaki bu pozitif etkilerin deney motorunun
izolasyonu ile ilgili olduğu tespit edilmiştir [13].
Direkt püskürtmeli bir dizel motorunda yanma odası
elemanları; NiCrAlY bağ katmanlı (0,15 mm kalınlık) ve
üzerine 3Al2O3 + 2SiO2 seramik malmeme ile
kaplanmıştır. Böylece fren gücünde %1.8 oranında
artış, özgül yakıt tüketiminde %1.76 artış, silindir gaz
basıncı ve ısı salınım miktarında artış ve %22 oranında
egzoz gaz sıcaklığının arttığı belirlenmiştir [14].
Diğer bir çalışmada yanma odası elemanlarına
yapılacak olan termal bariyer kaplama ile motorda
malzeme kalitesinin artması ve bunun sonucu uzun
ömürlü olması, oksitlenmeye dirençli, termal genişleme
katsayısı yüksek, korozyon direnci ve gerilme toleransı
yüksek ve termal iletkenliği düşük özellikte yapılacak
kaplamalar motor performansı ve yanmayı iyileştirmede
önemli kriterler olduğu vurgulanmıştır [15].
Ravikumar ve Senthilkumar'ın yaptığı çalışmada ise
direkt püskürtmeli tek silindirli bir deney motoru
kullanılmıştır. Motorda yakıt olarak dizel + Radish metil
ester yağı karışımı denenmiştir. Dizel motorda silindir
kapağı, supaplar ve piston yüzeyine termal bariyer
kaplama yapılmıştır. Kaplanacak yüzeylere 100 mikron
NiCrAl bağ katmanı, 450 mikron ise TiO2 ile plazma
sprey yöntemi ile kaplanmıştır. Motor 1500 d/d sabit
hızda 1,02 ile 5,02 kW güç verecek şekilde 5 deney
noktasında çalışılmıştır. Sabit hız ve farklı yüklerde,
özgül yakıt tüketimi kaplamasız motora göre hafif bir
artış olmuştur. Fakat termal bariyer kaplamalı motorda
NOx, HC, is ve CO emisyonlarında azalma tespit
edilmiştir [16].
Klasik pistonlu motorlarda, toplam ısıl enerjinin %60'a
yakını egzoz ve soğutma sistemindeki kayba
gitmektedir. Bu kaybı önlemek için motor yanma odası
elemanlarına termal bariyer kaplama uygulanmata ve
bunun ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan bir deneyde; 5.2 kW gücünde, tek silindirli, su
3
soğutmalı, 661 cm strok hacminde bir dizel motor
kullanılmıştır. Farklı yüklerde (%20, %40, %60 ve %80)
ve farklı sıkıştırma oranlarında (Ɛ=14, Ɛ=16, Ɛ=17.5)
denenmiştir. Motorda supaplar, piston yüzeyi ve silindir
kafası 0,35 mm kalınlığında CaZrO3 seramik malzemesi
ile kaplanmıştır. Motor kaplamalı halde farklı yük ve
sıkıştırma oranlarında çalıştırıldığında egzoz gaz
sıcaklığının arttığı, termal verimi %2-4 oranında artış,
özgül yakıt tüketiminin ise %2-10 arasında bir azalma
görülmüştür [17].
Diğer bir çalışmada ise dizel motorda silindir kafası,
piston üst yüzeyi, supaplar ve silindir gömleği nano
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seramik malzeme olan Al2O3 ile 0.20 mm kalınlığında
kaplama yapılmıştır. Kaplamalı motorda güç artarken
özgül yakıt tüketiminde bir miktar azalma gözlenmiştir
[18].
Bu çalışmada, yanma odası parçalarının yüzeyleri
CYSZ malzemesi ile kaplanmıştır. Lantanyum zirkonat
esaslı Nb katkılı La1.4Nd0.6Zr2O7 seramik tozu üst
kaplamada kullanılmıştır. Motor önce standart olarak
(kaplamasız), sonra kaplanmış parça ile çalıştırılmıştır.
Kaplamanın silindir basıncı ve ısı salınım oranı
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı,
atmosferik plazma spreyi ile üretilen düşük termal
iletkenlikteki lantan zirkonat bazlı kaplamaları
kullanarak yanma odasında ısı kaybını önlemektir.
Böylece motorun performansı ve verimliliği artırılmak
istenmiştir.

2. Deneysel Çalışma
Çalışma kapsamında, tek silindirli, hava soğutmalı, dört
zamanlı direkt püskürtmeli Antor 3LD510 dizel motor
kullanılmıştır. Deneyler tam yükte ve 1200, 1600 ve
2000 d/d motor hızlarında gerçekleştirilmiştir. Direkt
enjeksiyonlu dizel motor elektrik dinamometresi ile
kontrol edilmiştir. Deney düzeneğinin şematik gösterimi
Şekil 1'de verilmiştir ve deney motorunun teknik
özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir. Motorun yanma
analizi deneysel olarak incelenmiştir. Yanma analizleri,
silindir kafasına yerleştirilmiş bir Optrand fiber optik
basınç sensörü ve krank miline bağlı bir enkoder ile
yapılmıştır. Yanma analizi için, her test noktasında 200
çevrim toplanmıştır. Silindir içi basınç ve ısı salınım
oranı, 200 çevrimin ortalaması alınarak kaydedilmiştir.

3. Sonuçlar ve Tartışmalar
Çalışmada referans motorun yanma odası elemanları,
deneysel olarak Lantanyum zirkonat esaslı Nb katkılı
La1.4Nd0.6Zr2O7
seramik
kaplama
ile
karşılaştırılmıştır. Deneyler tam yükte ve farklı motor
hızlarında (1200, 1600, ve 2000 dev / dak) yapılmıştır.
Deneysel çalışmada, kaplanmış yanma odası
elemanlarının oluşturduğu yanma odası basıncı ve ısı
salınım oranının krank açısına göre değişim
parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Yanma odası
basıncının, referans yanma odası elemanının krank mili
açısına ve farklı motor hızlarında kaplanmış yanma
odası elemanına göre değişimi Şekil 2'de gösterilmiştir.
Kaplanmış yanma odası elemanlarının maksimum
basınçları tüm motor hızlarında referans motordan
daha yüksek çıkmıştır. Ek olarak, kaplamadaki
maksimum basınçlar Üst ölü noktadan (ÜÖN) daha
uzakta elde edilmiştir. Bu durum referans ve kaplanmış
elemanların maksimum basınç ve hangi krank mili
açısında elde edildiği Çizelge 2'de ifade edilmiştir.
Yanma odası elemanlarının kaplanmasından sonra,
Şekil 2'de yanmanın genişleme zamanına doğru devam
ettiği görülmüştür. Kaplanmış oda ile yanma
gecikmiştir. Bu durumun ana nedeni, kaplamalı yanma
odasındaki sıkıştırma darbesinde ortalama akış hızında
azalma ve türbülans yoğunluğudur. Böylece alev hızı
azalmıştır. Ayrıca, yanmanın genişleme sürecine doğru
ilerlediği düşünülmektedir. Referans motorda, ağırlık
merkezindeki yanma merkezi ÜÖN'ye daha yakın ve bu
pozisyon ile yanma odasındaki alev sönme alanının
büyümüştür. Öte yandan, yanma sürecinde yüksek
hızlarda bir dalgalanma olmuştur. Bu dalgalanma, optik
sensörün devirleri arasındaki basınç farkından
kaynaklanmaktadır.

Şekil 1. Deney düzeneği.
Çizelge 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Motor Teknik Özellikleri
4- zamanlı, direkt
Motor Tipi
enjeksiyonlu dizel
motor
Silindir Sayısı
1
3

Silindir Hacmi (cm )

510

ÇapxStrok (mm x mm)

85 x 90

Sıkıştırma Oranı

17,5:1

Maksimum Güç (kW)

8,8@3000

Maksimum Tork (Nm)

32,8@1800
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Şekil 2. Farklı motor hızlarında referans ve kaplanmış
yanma odası elemanlarının krank mili açısına göre
basınç değişimi.
Çizelge 2. Farklı motor hızlarında referans ve
kaplanmış yanma odası elemanları için elde edilen
basınç dataları.
n (d/d)
1200
1200
1600
1600
2000
2000

Terim
Pmaks (bar)
0
KMA ( )
Pmaks (bar)
0
KMA ( )
Pmaks (bar)
0
KMA ( )

Referans
92,311
367
85,83
368
82,548
369

Kaplama
99,63
379
92,071
380
89,859
381

Kaplanmış ve referans yanma odalarına ait ani ısı
salınım oranları Şekil 3'te verilmiştir. Kaplamanın,
referans yanma odasına kıyasla maksimum ısı salınım
oranı tüm hızlarda oldukça yüksektir. Ek olarak,
kaplamadaki maksimum ısı salınım oranları ÜÖN'den
daha uzakta elde edilmiştir. Bu durum silindir içi basınç
grafiğine yakındır.
Nadir toprak elementlerinin kaplanması sadece lantan
zirkonatın termal genleşme katsayısını artırmakla
kalmayıp aynı zamanda termal iletkenliği de
düşürmüştür. Bu durum, kaplamalar ile termal döngü
performansını arttırmıştır. Ayrıca, kaplamaların düşük
ısı iletkenliği motorda ısı kaybını azaltmıştır.
Püskürtme avansı deneyde sabit tutulmuştur. Referans
yanma odası için yanmanın daha önce başladığı ve
kısa sürede tamamlandığı söylenebilir. Kaplanmış
yanma odada ise yanmanın daha sonra ve yavaş bir
şekilde başladığı ve yanma işleminin genişleme
sürecine doğru uzadığı görülmüştür.
Genel olarak, motordaki ısı kaybını önleyerek yakıt
tüketimini azaltmak için motor yanma odası
elemanlarına termal bariyer kaplamaları yapılmıştır.
Egzoz ve soğutma sistemi kayıplarının motorda bu
kaplama ile bir miktar önlendiği görülmüştür. Ayrıca,
yanma odasının basıncı ve sıcaklığı arttıkça motor
verimi artmıştır. Isı salınım oranı; silindir içi basınç,
hacim ve özgül ısı kullanılarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. Farklı motor hızlarında referans ve kaplanmış
yanma odası elemanları için krank miline bağlı anlık ısı
salınım oranları.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, Nd katkılı nadir element ilavesine sahip
La2Zr2O7 esaslı seramik üst katman, bağ katman
malzemesi olarak CYSZ kullanılarak çift katmanlı
tasarım APS (Atmosferik Plazma Sprey) yöntemiyle
başarıyla üretilmiştir. Deneyler Antor marka 3LD510
model tek silindirli ve direkt püskürtmeli bir dizel
motorunda yapılmıştır. 1200, 1600 ve 2000 d/d motor
hızlarında ve tam yük koşulunda çalışılmıştır. Motorun
yanma odası elemanları olan silindir kapağı (supaplar
dahil) ve piston üst yüzeyi kaplanmıştır. Krank mili
açısına bağlı olarak silindir içi basınç ve ısı salınım
oranına kaplamanın etkisi araştırılmıştır. Yapılan
çalışmada kaplanmış yanma odası ile tüm hızlarda
silindir içi maksimum basınç referans (kaplamasız)
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motora göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca maksimum
basınç kaplanmış yanma odası ile ÜÖN ’dan daha
uzakta ve yanmanın genişlemeye doğru kaydığı
görülmektedir. Bu durumun ana nedeni, kaplamalı
yanma odasındaki sıkıştırma darbesinde ortalama akış
hızında azalma ve türbülans yoğunluğudur. Böylece
alev hızı azalmıştır. Referans motorda, ağırlık
merkezindeki yanma merkezi ÜÖN 'ye daha yakın ve
bu pozisyon ile yanma odasındaki alev sönme alanının
büyümüştür. Kaplamadaki maksimum ısı salınım
oranları ÜÖN'den daha uzakta elde edilmiştir. Bu
durum silindir içi basınç grafiğine yakındır.
Nadir toprak elementlerinin kaplanması sadece lantan
zirkonatın termal genleşme katsayısını artırmakla
kalmayıp aynı zamanda termal iletkenliği de
düşürmüştür. Bu durum, kaplamalar ile termal döngü
performansını arttırmıştır. Ayrıca, kaplamaların düşük
ısı iletkenliği motorda ısı kaybını azaltmıştır. Silindir içi
basıncın yüksek olması oda sıcaklığını da yükseltir.
Dolayısıyla birim hacimden elde edilen motor gücünün
arttığı söylenebilir.
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Abstract
Indicating the same approach as industrial ecology,
industrial symbiosis is defined as the exchange of
matter and energy between two independent industrial
entities close to each other, similar to nature. In this
context, the Industrial Symbiosis (IS) is preferably
physically close to each other, representing two or
more
industrial
entities
that
normally
work
independently of one another to come together and
work in solidarity to build long-term partnerships that
will enhance both environmental performance and
competitive power. In other words, industrial symbiosisindependent enterprises are bringing together a more
sustainable and innovative resource utilization
approach. This network means the sharing of all kinds
of assets, logistics and expertise resources including
the physical exchange of materials, energy, water and
byproducts. In this respect, not only the environmental
and social problems originating from the industrial
sector are prevented, but also the economic return is
ensured. Industrial symbiosis also emerges as an
approach that supports entrepreneurship and regional
development, as well as R&D, innovation and clustering
activities, as well as the potential for creating new
business areas.
Within the study, necessary researches have been
done to determine and implement Industrial Symbiosis
facilities in Nevsehir province. The main activities
carried out within the scope of the study were literature
review, questionnaire application and analysis,
stakeholder visits and reporting. A workshop program
was organized with the participation of the Provincial
Directorate of Science and Industry and Technology,
Provincial Directorate of Environment and Urbanism,
Nevşehir University academic staff and students and
many companies from different sectors in order to
promote Industrial Symbiosis in Nevşehir. Visits were
made to Nevsehir KOSGEB Directorate, Science
Industry and Technology Provincial Directorate,
Environment and Urban Development Provincial
Directorate, Nevsehir University Engineering Faculty
and Nevşehir OSB companies for research and
informing. In the direction of the data and
questionnaires taken from the Ministry of Environment
and Urban Planning, 51 different waste emerged after
the activities of a total of 212 participating companies
were determined and these wastes were examined.

As a result of the researches carried out with the study,
socio-economic effects of Industrial Simbiosis facilities
in Nevşehir province have been revealed.
In this respect new policies and investments will be
made on the basis of the evaluation of the wastes of
the companies in a healthier way.
Keywords:
Industrial
Symbiosis,
Development, Waste Recycling.

Regional

1. Introduction
Nevşehir is located in the Central Anatolia Region and
has a surface area of 5,386 km2. Nevşehir has 8
districts including Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir,
Hacıbektaş, Kozaklı and Ürgüp including the central
district [1].
According to socio-economic development index,
Nevşehir ranks 36th [2]. Industry is still developing in
Nevşehir. There are 9 Small Industrial Sites, 2
Organized Industrial Zones [3]. The relative advantages
in Nevşehir are the presence of foreign capital, the level
of entrepreneurship and the quality of infrastructure [4].
With this study, research has been conducted in order
to determine the economic structure of Nevşehir, the
diversity in production and the wastes generated as a
result of the production of the firms and various IS
opportunities will be formed in the province. Food
Products, Beverages, Mining and Hospitality sectors
are concentrated in Nevşehir. And it is seen that a large
amount of hazardous and non-hazardous wastes are
generated as a result of production and consumption of
these sectors. As a result of the studies, the wastes
generated during the production of the leading sectors
in the central and districts of Nevşehir were examined
and shown in a table. In this respect, which types of
wastes are produced and in which sectors these
wastes can be used were analyzed.
It is necessary to strengthen the economic structure of
the province of Nevşehir and to diversify the studies
conducted in order to improve the development index of
the socio-economic structure to better levels. It is
thought that our study will make an important
contribution in this direction.
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• It should be taken precautions that do not harm the
environment and human health.

2. Purpose and Scope
Waste includes any substance or material that is
disposed of or left in the environment by the producer
or the actual or legal person holding it [5].
Wastes are the parts of the substances that occur in
the production and consumption processes, which are
not used or that need to be disposed of or disposed of
after use, and they arise with the transformation of
many consumption and production materials and
materials in both production and service sectors [6].
Wastes are classified as hazardous and non-hazardous
wastes and in various ways. Some of those;
1-Domestic wastes: It consists of food residues, paper,
glass, metal and ceramics.
2-Industrial solid wastes: These are the wastes
produced as a result of industrial activities.
3-Commercial and institutional wastes: The wastes
collected from restaurants, schools, stores and offices
are in this group.
4-Wastes related to municipal functions: Collected from
street sweeps, park gardens and beaches
wastes, car scrap, animal bodies, sludges from water
treatment plants are in this group.
5-Special wastes: Radioactive wastes, hazardous
industrial wastes and hospital wastes are considered in
this group.
6-Agricultural wastes: These are the wastes generated
as a result of agricultural activities. Agriculture, animal
husbandry and forestry wastes are included in this
group [7].
Where waste generation is unavoidable, waste must be
reused, recycled and recycled by other processes to
obtain secondary raw materials, used as waste or
disposed of as energy sources. Waste Regulation
According to the third paragraph of Article 5 “During the
separate collection, temporary storage, transportation
and processing of wastes at the source, it will not
create any risk for water, air, soil, plants, animals and
people, and will not cause any disturbance by means of
noise, vibration and smell. methods and procedures
that will prevent and thus harm the environment and
human health.”
The use of wastes generated during the production of
one company as raw material or intermediate product in
another company brings the concept of Industrial
Symbiosis to the fore and covers various substances in
the legislation. According to Article 19 of the legislation;
however, substances or materials may be used as byproducts, the main purpose of which is not the
production of this substance. In order to accept the
waste produced after production as a by-product;
• Produced as an integral part of the production process
and included in the capacity report as product / byproduct,
• Demand for future use
• It can be used directly in a process and does not go
through other processes except physical processes
where it is produced,
• Documenting the conformity of the substance to which
it will substitute with the standards or that the final
product does not violate the product standard if used as
raw material,

The study was designed to determine the waste
products during the production of the companies
operating in the province of Nevşehir and to determine
whether they can be used directly as a by-product or
raw material in another factory without any treatment.
Thus, in the medium term;
1. Firms' each other's waste, machinery park, raw
material etc. and increasing the cooperation culture
among them by disseminating the activities towards IS.
2. Some or all of the manufacturing in the province
Aksaray, Kayseri and so on. instead of making it in the
neighboring provinces, the process is carried out by the
firms equipped with sufficient equipment in the
province, preventing the waste or wastes resulting from
the production processes of the companies to harm the
ecological system by mixing with the nature.
3. Increasing the socioeconomic development level of
the region by decreasing the migration related to
unemployment in the region by increasing the
investments in Nevşehir by evaluating the wastes of the
big enterprises in the region.
4. By introducing suppliers to large firms, enabling
small enterprises to outsource to large enterprises,
contributing to the development of the manufacturing
industry and increasing its share in GVA, and
increasing the competitiveness of the region by
providing high value-added products will be contributed.

3.Methodology
In this study, a workshop was organized with the
participation of various companies in Nevşehir,
Nevşehir Chamber of Commerce and Industry,
Nevşehir HBV University academic-administrative staff
and students, Provincial Directorate of Science Industry
and Technology, Provincial Directorate of Environment
and Urbanization and many people from Nevşehir. After
the workshop, a survey was conducted with the
participants. In the survey, the participants were asked
open-ended questions about IS.
Information and support was obtained from the
provincial directorates of relevant institutions and
organizations in order to compile the data to determine
IS facilities of Nevşehir. With the studies carried out,
the sectors in which the enterprises in Nevşehir
operate, their production and the value and amounts of
waste generated and so on. information was collected.
Then, these data were processed and analyzed.
Throughout the province, the sectors of the firms that
generate waste after their production have been
identified with 51 different types of waste codes. In this
way, the preliminary information required for the
matching of the firms in terms of waste utilization was
obtained.

4. Findings and Discussion
The companies operating in different sectors in the
province of Nevşehir and operating as production and
consumption of raw materials, waste and so on. The
aim is to increase the culture of cooperation between
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them and other companies by recognizing the features
and orientation of IS. According to the researches,
according to 51 different waste codes of 212 firms in
Nevşehir province, the hazardous and non-hazardous
wastes produced in their production are determined.
When the Nevşehir province is analyzed in general, the
highest amount of waste according to the waste codes
is as follows.
Waste Group Quantity
Other engine, transmission and lubricating
oils
Packages
containing
residues
of
hazardous substances or contaminated
with hazardous substances
End of life tires
Plastics
Inorganic wastes containing hazardous
substances
Wastes containing other hazardous
substances
Iron and steel
Other oils and fats (other than 20 01 25)
Metals
Absorbents contaminated with hazardous
substances, filter materials (oil filters,
unless otherwise specified), cleaning
cloths, protective clothing
Sludges from urban waste water treatment
Fat
and
concentrations
from
decomposition
Other waste (including mixed materials)
containing hazardous substances from
mechanical treatment of waste
Wastes whose collection and disposal are
subject to special treatment in order to
prevent infection

processing the grape, depending on the type of grape
and processing type of grape residue remaining at a
rate of 15-25%. 50% of the gypsum consists of shells,
25% consists of kernels and the remaining 25%
consists of grape litter [8]. The development of vineyard
and viticulture in Nevşehir and the use of grapes in the
beverage sector may be an area where wastes
resulting from production of wine, vinegar, etc. can be
utilized.

Quantity
(kg)
As a result of the processing of grape pulp, the
12.400 remaining pulp contains a lot of micronutrients. For this
reason, in manure growing environment, silage
23.284 additive, feed, textile and food industry; grape seed and
kernel oil in cosmetic industry, as food and feed
additive; vine leaf organic fertilizer production; pruning
11.800 residues can be evaluated as furniture industry,
17.832 growing environment and fuel [7]. After squeezing the
12.880 grape juice, the wine factories try to sell the remaining
gypsum (50% shell, 25% seed, 25% grape litter) as
18.904 animal feed, and if they cannot sell it, they discard it.
This creates environmental pollution and odor [8-10].
299.450 For this reason, it is necessary to raise the awareness
50.359 of the firms about the waste generated.
1.403.755
19.374 Research conducted by the Victoria Department of
Basic Industries (DPI) in Australia found that the
addition of grape meal (grape pulp) to dairy cows
reduced methane production and increased milk yield.
8.037.330 At the same time, grape meal has a positive effect on
19.256 the environment by reducing methane gas output,
which affects global warming to a great extent, by up to
24.914 20% [9]. When used as fertilizer, it increases the
productivity of plants.

6.693 Due to the development of viticulture in Nevşehir and
the presence of companies operating in the food and
beverage sector where grapes are used, it is possible
to evaluate the wastes produced during production. It is
foreseen that the pulp of the wine companies in the
5. Conclusion
province, resulting from the processing of grapes, will
be evaluated as a result of making the necessary
The use of hazardous and non-hazardous wastes
pairings with the companies operating in agriculture
resulting from the production of the firms operating in
and livestock sector.
the manufacturing sector as input in other sectors will
create cooperation and partnership between the
The waste sludges containing hazardous and noncompanies. This will also prevent waste products from
hazardous substances that arise from treatment
causing environmental pollution and will also contribute
facilities of Nevşehir city center and district
to lowering the costs of cooperating firms. It will
municipalities and certain operations of other
contribute
to
each
company
separately
by
enterprises are also considered as an area to be
strengthening the inter-sectoral cooperation throughout
recycled.
the province of Nevşehir and it will be an exemplary
application for other companies outside the region. In
The treatment sludges can be used either directly in
other words, the contribution of the research in
agriculture or composted and given to the land as
Nevşehir will have regional and long-term effects in the
organic fertilizer. For this, it is necessary to know the
medium term and country-wide. Efficiency increases
heavy metal content, harmful organic matter
will be achieved through waste management of
composition and pathogen organism status. If it is
companies in Nevşehir, and positive developments will
considered to be used in agriculture as liquid or
be experienced in the development of the country with
dehydrated, the sludge must be fully stabilized. If it is
the production of high value added products.
sanitized, it may become possible to partially stabilize it
or to give it to the land without being done [11].
Turkey, in terms of the amount of grape production
ranks 6th among countries of the world with 4,175,356
Industrial symbiosis is one of the most effective
tons. 2.166.749 tons of production is evaluated as
regional development and planning tools that can be
table, 1.563.480 tons as drying and 445.127 tons as
used to improve environmental performance and
wine [7]. In the world, 60 million tons of 77 million tons
competitiveness. Sector-oriented approaches should be
of grapes are processed into wine and about 20% (12
integrated to the planning stage in order to increase the
million tons) of this is gypsum. Gibran A; After
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regional competitiveness and the success of the tools
aimed at regional development. When planning
regional industrial symbiosis programs, a regional
strategy should be developed by identifying the sectors
that are prominent in the region and prioritizing
industrial symbiosis. This approach will facilitate the
achievement of the targeted results of the strategies to
be developed and increase the prevalence of the
applications and contribute to regional competitiveness.

[14] T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü, Refet Sinem Atgın’ın Sunumu,
Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı, 1
Şubat 2017, Bursa.
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Abstract
A facile approach of polypyrrole (PPy)/tungsten oxide
(WO3) composites electrosynthesized in ionic liquids
for fabrication of electrochromic devices is discussed.
The electrochromic properties of PPy/tungsten oxide
nanocomposite films (PPy/WO3) prepared in the
presence of four different ionic liquids, 1-butyl-3methylimidazolium tetrafluoroborate (BMIMBF4), 1butyl-3-methylimidazolium
hexafluorophosphate
(BMIMPF6),
1-butyl-3-methylimidazolium
bis
(trifluoromethylsulfonyl) imide (BMIMTFSI), and 1-butyl1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide
(BMPTFSI) were investigated in detail. Cyclic
voltammetry
results
revealed
that
PPy/WO3
nanocomposite films have much more electrochemical
activity than those of WO3 and PPy film. The
electrochromic contrast, coloration efficiency, and
switching speed of the composite films were
determined for electrochromic characteristics. The
maximum contrast and the maximum coloration
efficiency values were measured as 33.25% and
227.89 cm2/C for the PPy/WO3/BMIMTFSI composite
film.

polymerization of pyrrole in the presence of four
different ionic liquids (ILs). ILs, which are composed of
organic cations and various anions, have been widely
used as electrolytes in electrochemical applications
since last few years because of their distinctive
properties such as high thermal stability, low vapor
pressure, reasonably good conductivity, wide
electrochemical window, and the ability to dissolve a
wide range of compounds.[8] It has been shown that
the use of ILs as both growth medium and as a
supporting electrolyte has significant influence on film
morphologies and improves electrochemical activities
of CPs, in comparison to the conventional solvent
medias.[9] To the extent of our best knowledge, the
electrochemical synthesis of PPy/WO3 composites in
the presence of ILs was firstly studied. PPy has been
chosen because of its easy synthesis, good stability,
and
appropriate
application
range.[10]
The
electrochemical properties and EC behavior of the films
were systematically and comprehensively studied.

2.Experimental

2.1. Materials
Keywords:
room
temperature
ionic
liquid;
electrochromic device; polypyrrole; tungsten oxide
Electrochemical synthesis of PPy/WO3 films was
performed in a 1M solution of pyrrole (Sigma–Aldrich)
1. Introduction
using the pure ILs BMIMBF4 (Aldrich), BMIMPF6
(Aldrich), BMIMTFSI (Aldrich), and BMPTFSI (Aldrich)
Electrochromic devices (ECDs) are made of as electrolyte systems and synthesis media. W
was
supplied
by
SkySpring
electrochromic (EC) materials that change color in nanopowder
Nanomaterials.
reversible manner by an electrochemical reaction.[1]
ECDs can find applications in a wide range of areas,
such as switchable windows and mirrors, active 2.2. Preparation of WO3 film
advertising displays, and dynamic camouflage.[2] The
most successful and frequently used EC materials so Electrodeposition solutions were prepared by dissolving
far are inorganic compounds, such as WO3, V2O5, and W powder in aqueous 30% H2O2 solution. After the
reaction
ended,
the
cathodic
MoO3.[3] However, difficulties in processing and slow exothermic
response time have inevitably limited their applications electrodeposition was performed at a fixed potential
and created the need for different types of EC (_0.45 V vs. Ag/AgCl) for 15 min in a 30% ethanol and
materials. Therefore, use of organic materials, 70% water solution containing 50 mmol/l tungsten at
temperature.
A
typical
three-electrode
conducting polymers (CPs), has been becoming an room
attractive topic since their discovery. CPs (cathodic or configuration was used with an indium tin oxide (ITO)anodic polymers) are inherently EC materials due to coated glass sheet with dimensions 1.5 × 2 cm as the
their unique advantage over inorganic compounds, working electrode, an Ag/AgCl/3M KCl reference
electrode, and a Pt counter electrode. The films were
such as low cost, good processibility, flexibility, and
color tailorability for varying coloration region.[4] To uniform, adhesive, and transparent.[11]
combine two or more desirable properties, hybrids of
CP and metal oxide are of great interest because of 2.3. Preparation of PPy/WO3 composite films and
their promising advantages.[5] It reveals that the characterization
characteristic of the hybrid exhibits some improvement
than the corresponding metal oxides and CP The potentiostatic electrochemical polymerization of 1M
individually.[6,7] In the present study, the PPy/WO3 pyrrole in 10 ml ILs (seperately into BMIMBF4,
composites were synthesized in situ electrochemical BMIMPF6, BMIMTFSI, and BMPTFSI) was carried out
in a three-compartment electrolysis cell with WO3-
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coated ITO glass sheet (1.5 cm × 2 cm) as a working
electrode, an Ag/AgCl/3M KCl reference electrode, and
a Pt counter electrode. Measurements were carried out
at room temperature. Pyrrole was in situ polymerized
on the WO3 film at a constant potential of 1.3 V[12] with
a charge density of 30 mC/cm2. Electrochemical
characterizations of all prepared materials were made
in monomer-free IL solutions. The cyclic voltammetry
(CV) experiments were performed using Gamry 300
model potentiostat (Gamry Instruments, Warminster,
PA, USA).
2.4. Construction of electrochromic device
The solid ECD was constructed with a multilayer device
structure
consisting
of
glass/ITO/PPy-WO3/gel
electrolyte/ITO/glass. The polymeric electrolyte was
prepared by using lithium perchlorate (LiClO4) :
acetonitrile (ACN) : polymethyl methacrylate (PMMA) :
propylene carbonate (PC) in the ratio of 3:70:7:20 by
weight. After LiClO4 was dissolved in ACN, PMMA was
added into the solution. To dissolve PMMA, vigorous
stirring and heating were required. At last, PC, as a
plasticizer, was introduced to the reaction medium
when all of PMMA was completely dissolved. The
mixture was stirred and heated until the highly
conducting transparent gel was produced.[13] EC
properties of the solid ECD were measured with two
electrodes system. The layer of PPy-WO3 coated on
ITO/glass was used as working electrode and the other
layer of ITO/glass as the counter electrode. A
computer-controlled setup of HR4000 (Ocean Optics,
Dunedin, FL, USA) spectrophotometer was employed
from 400 to 900nm wavelength range for transmission
measurements of solid-state devices.

Figure 1. Cyclic voltammogram comparison between
WO3, polypyrrole (PPy), and PPy/WO3 films at scan
rate of 100 mV/sec.
Figure 2 shows the electrochemical behaviors of
PPy/WO3 films in monomer-free BMIMBF4, BMIMPF6,
BMIMTFSI, and BMPTFSI media at different scan
rates. The effect of the potential scanning rate on the
peak currents for the PPy/WO3 nanocomposites
modified electrodes were studied in the range of 25–
200 mV/sec. A steady state CV showing broad anodic
and cathodic peaks can be seen indicating the
reversibility of the system. Moreover, the peak current
densities are proportional to the potential scan rates
showing the electroactivity of as formed polymeric film.
It was observed that as the scan rates increases, the
peaks were getting broadened. This indicates that a
lower scan rate is suitable for obtaining well-adhered
and stable polymer film. Linear relationships between
anodic peak current and scan rate reflect that the
oxidation/reduction process of PPy/WO3 is controlled
by the ion diffusion from the electrolyte to the electrode
surface.[16] The linear relationships also demonstrated
that the electrochemical processes were reversible in
nature even at high scan rates.[17]

3. Results and Discusssion
Cyclic voltammetry curves of WO3, PPy, and PPy/WO3
films for the ILs BMIMBF4, BMIMPF6, BMIMTFSI, and
BMPTFSI were depicted in Fig. 1. CV results indicated
that all materials are electrochemically active in the
potential range studied. PPy/WO3 hybrid film includes
electrochemical behaviors both of PPy and WO3. As
seen from Fig. 1, the nano-structured WO3 film
electrode undergoes a noticeable electrochemical
reaction below negative potential of _0.5 V (versus
Ag/AgCl). The cathodic processes can be attributed to
H+ insertion into the WO3, and the anodic processes
correspond to the H+ extraction from the structure.
Regardless of the curve shape, it was observed that the
intensity of the electrochemical signal is largely
increased in PPy/WO3 composites compared to PPy or
WO3 that indicates that PPy/WO3 materials have
higher electrochemical activity than PPy or WO3. It can
be explained by two ways. One is the synergistic effect
of PPy and WO3. The other is the effect of p–n
heterojunctions.[14] The WO3 behaved as an n-type
semiconductor, and PPy behaved as a p-type
semiconductor. Therefore, the n-type WO3 formed a p–
n junction with PPy. Therefore, the p–n heterojunctions
Figure 2. Cyclic voltammetries (CVs) of polypyrrole
are responsible for the fact that PPy/WO3
(PPy)/WO3 film in monomer-free ionic liquids at
nanocompositefilm had higher charge density than PPy
different scan rates. Inset: Plot of currents versus
film.[15]
potential scan rates where Iac and Icat denote the
anodic and cathodic peak currents.
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The structural analysis of pure WO3 and PPy/WO3
hybrid nanocomposites was carried out by XRD, and
the diffraction patterns were recorded by varying
diffraction angle (2θ) in the range of 8–60. The XRD
patterns of the as-deposited WO3 and the WO3/PPy
thin films are shown in Fig. 3. Representative diffraction
peaks at 2θ = 22.3, 23.4, 24.9, 26.8, 29.1, 33.5, and
50.9 can be clearly identified. Based on the card
number Local Committe on Powder Diffraction
Standards, those mentioned diffraction peaks are
characteristic peaks of (002), (020), (200), (120), (112),
(220), and (400) planes of monoclinic phases. The
sharp and high intensity of (002) peak around 2θ = 22.3
indicating that the as-deposited WO3 thin film is high
crystallinity.[18] The line at 2θ =30.71 corresponds to
the reflection from the (222) plane. This peak is close to
the position of the strongest line of the reference indium
oxide pattern. No obvious diffraction peaks of PPy are
observed, indicating the amorphous nature of PPy
deposited by electrochemical method. XRD patterns of
the WO3/PPy composites show a similar profile with
the WO3, except for weaken intensity of the
characteristic peaks that may results from the
interaction between PPy and WO3. In PPy/WO3 hybrid
nanocomposites, crystalline structures decrease
compared to WO3, and more amorphous arrangements
have been introduced into the hybrid nanocomposites.
Being amorphous can be considered as an advantage
because it has been reported that it reduces spatial
non-uniformity, which is favorable for large area EC
device
fabrication.[19]
PPy/WO3
composite
synthesized by BMIMTFSI has the weakest crystalline
structure, and this compound has been found to have
the best EC properties.

Figure 3. X-ray diffraction patterns of WO3 and
polypyrrole (PPy)/WO3 synthesized by BMIMBF4,
BMIMPF6, BMIMTFSI, and BMPTFSI.
The optical transmittance spectra of PPy/WO3 films
synthesized by BMIMBF4, BMIMPF6, BMIMTFSI, and
BMPTFSI under the potentials of +2.0 and _2.0 V are
recorded in Fig. 4. While applying potential, the
electrolyte allows the transport of ions through the
device, one layer acts as the positive electrode (e.g.
bare ITO/glass), and another layer (e.g. PPy/WO3 thin
film/ITO/glass) plays as the negative electrode and vice
versa. The difference in the transmittance between the
colored state

and the fully bleached state indicates the light
modulation capability of ECDs.[20] The highest contrast
between the colored and the bleached forms in the
visible range was observed at 650 nm, with a
transmittance variation of 18.37 and 24.41 for
BMIMBF4 and BMIMPF6-based devices. Optical
contrast of the BMIMTFSI and BMPTFSI devices was
found as 33.25 and 22.16,respectively. The composite
synthesized in BMIMTFSI medium has the most
amorphous structure, and accordingly it has thelargest
optical modulation. Formation of a resistive passivation
layer on the composite electrode in the IL could be a
possiblereason for a relatively lower optical modulation
in composite films.[21]

Figure 4.Transmittance change of electrochromic
device (ECD) based on polypyrrole (PPy)/WO3/ionic
liquid for applied potentials of 0, ±2 V.
The ability of a polymer to switch rapidly and to exhibit
a striking color change is important for EC applications.
EC switching studies were carried out to monitor these
properties. Double-potentialstep chronoamperometry
was performed to estimate the response time of the
devices.[22] PPy/WO3 composites-based solid-state
ECDs were stepped by repeated potential between
reduction (_2.0 V) and oxidized states (+2.0 V) with a
time interval of 30 sec. The switching characteristics of
the PPy/WO3 composite- based devices are
investigated by Chronoamperometry (CA) and the
corresponding in situ transmittance at 650 nm, as
shown in Fig. 5. Switching time, one of the most
important characteristics of EC materials, was defined
as the time required for achieving 90% of the
total/ultimate change in percent transmission.[23] For
BMIMBF4 and BMIMPF6-based devices, optical
switching times T90% at 650 nm were 17.5 and 19.1
sec, respectively, from the bleaching state to the
coloration state, and 16.4 and 15.2 sec, respectively,
from the coloration state to the bleaching state. The
coloration switching times T90% for BMIMTFSI and
BMPTFSI based devices were 16.2 and 19.4 sec,
respectively, bleaching switching times were 13.5 and
15.6, respectively. For all the films, coloration kinetics is
found to be slower than bleaching speed. It is known
that coloration is predominantly governed by the barrier
at the IL electrolyte–composite electrode interface and
bleaching is controlled by the diffusion of the charge
compensating anions out of the polymer matrix, under
cathodic polarization. Because during bleaching, both
back emf and applied potential act in the same
direction, bleaching is faster.[21]
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In this work, novel PPy/WO3 composites synthesized
by ILs media were investigated and used for
construction of ECDs. Four different ILs have been
used as the growth medium for the electrosynthesis of
PPy/WO3, and a dependence on the natüre of the IL
was observed. The maximum color contrast and
maximum CE of the devices achieved were 33.25%
2
and 227.89 cm /C for the PPy-WO3/BMIMTFSI.
Composite films were found to have high chromatic
contrast, reasonable switching time and high CE that
make them promising candidates for EC layer in ECD
applications.
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INVESTIGATION OF FRACTURE TOUGHNESS OF GRAPHENE
NANO-PARTICLE ADDED CARBON FIBER REINFORCED EPOXY
COMPOSITES
GRAFEN NANO PARTİKÜL KATKILI KARBON FİBER TAKVİYELİ
EPOKSİ KOMPOZİTLERİN KIRILMA TOKLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI
Tolga TOPKAYA

Batman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Batman Türkiye tolga.topkaya@batman.edu.tr

Özet
Gerçekleştirilen çalışmada karbon fiber takviyeli epoksi
kompozit malzemelere değişen oranlarda Grafen Nano
Partikül (GNP) ilavesinin kırılma tokluğuna etkisi
deneysel olarak araştırılmıştır. Fiber takviyeli epoksi
kompozitler katkısız ve ağırlıkça %0.1, %0.2 ve %0.3
oranlarında GNP ilave edilerek üretilmiştir. Üretim
sırasında 200 gr/m2 yoğunluğa sahip örgü karbon fiber
kullanılmıştır. GNP’nin epoksi matris malzemesine
homojen
karışması
için
ultrasonik
karıştırıcı
kullanılmıştır. Deney numunelerine 0.2 mm kalınlığa
sahip elmas kıl testere kullanılarak kenar çatlak
açılmıştır. Açılan kenar çatlakların boyları 2.5, 5 ve 7.5
mm olmak üzere üç farkı değere sahiptir. Hazırlanan
numuneler 250 kN yük hücresine sahip Shimadzu
universal test cihazı ile 1 mm/dk ilerleme hızında
çekme testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar artan GNP
miktarının numune mukavemeti ile birlikte kırılma
tokluğunu da arttırdığını göstermiştir. Açılan çatlak
boyunun artması kırılma tokluğunu oransal olarak
arttırmıştır.
Anahtar kelimeler: Grafen, Kırılma Mekaniği, Kırılma
Tokluğu, Karbon Fiber

Abstract
In this study, the effect of graphene nano particle
addition to carbon fiber reinforced epoxy composite
materials on the fracture toughness was investigated
experimentally. Fiber reinforced epoxy composites
were produced by adding graphene nanoparticles in
0.1%, 0.2% and 0.3% by weight. 200 gr/m2 density
carbon fiber woven fabric was used as reinforcing
material. An ultrasonic stirrer was used for
homogeneous mixing of the graphene nanoparticle into
the epoxy matrix material. Edge cracks were formed by
using 0.2 mm thick diamond wire saw. Edge cracks has
3 different values as 2.5 mm, 5 mm and 7.5 mm length.
Samples were tested with 1 mm/min test speed by
using Shimadzu brand universal testing machine with
250 kN load cell. Results showed that strength of
samples and fracture toughness increased by
increasing graphene nano-particle. Fracture toughness
of samples increased by increasing length of crack
proportionally.

kazanmıştır [1]. Grafen özellikle epoksi reçinelerin
elektrik iletkenliği ve mukavemet değerlerini arttırmak
için tercih edilir [2]. Bilinen malzemeler içinde en yüksek
elastisite modülü, ısı iletim katsayısı ve elektriksel
iletkenlik değerlerine sahip olan grafen, 2010 yılında
Andre
Geim
ve
Konstantin
Novoselov
adlı
araştırmacılara Nobel fizik ödülü kazandırmıştır. Grafen
tek atom kalınlığa sahip iki boyutlu bir malzemedir ve
deformasyona uğramadan %20 şekil değiştirebilir.
Diğer karbon türevlerine göre daha yüksek en boy
oranına sahip olduğu için grafen polimer malzemede
meydana gelen gerilmeyi daha iyi bir şekilde transfer
ederler. Bu nedenle grafen mekanik özelliklerin
iyileştirilmesi için karbon nanotüpten daha başarılı
sonuçlar verir [3–7]
GNP’nin sağladığı mukavemet artışı araştırmacılar
tarafından yoğun ilgi gösterilen bir konu halini almıştır.
Chatterjee ve arkadaşları, grafen nano partikül ve
karbon nano tüp takviyeli epoksi kompozitlerin mekanik
özelliklerini araştırmıştır. Epoksi kompozitin içerisine
takviye elemanı olarak %0.1, %0.5, %1 ve %2
oranlarına nano partikül eklenmiş ve artan partikül
boyutunun iki malzeme türü için de mekanik ve termal
özellikleri geliştirdiği görülmüştür. Grafen nano partikül
için maksimum kırılma mukavemeti %2 takviye oranı
için görülürken en yüksek eğilme modülü değerlerine
%1 takviye oranı kullanılan numunelerde rastlanılmıştır
[8]. Chandrasekaran ve arkadaşları grafen nano
partikül, grafit ve karbon nano tüp takviyesinin epoksi
kompozitin kırılma tokluğu ve hasar mekanizması
üzerindeki etkisini incelemiştir. Nano partikül oranının
kırılma tokluğu üzerindeki etkisi tek kenar çentikli
numuneye üç nokta eğilme testi uygulanarak
incelenmiştir. %0.05 ile %2 arasında ilave edilen nano
partikül oranları için en iyi kırılma tokluğu değerleri
%0.5 oranı için görülmüştür [9]. Du ve arkadaşları,
grafen nano partikül takviyeli tabaka ilavesinin karbon
fiber epoksi kompozitlerin mekanik özelliklerine ve
delaminasyon
davranışına
etkisini
araştırmıştır.
Numunelere ağırlıkça %1 grafen nano partikül
ilavesinin matris kırılma enerjisini %150 arttırırken
termal genleşme katsayısını %30 azalttığı görülmüştür
[10].

2. Materyal Metod

Gerçekleştirilen çalışmada epoksi matris malzemesine
Keywords: Graphene, Fracture Mechanics, Fracture GNP ilave edilmiş karbon fiber takviyeli kompozit
malzemelerin kırılma davranışı tek kenarına çatlak
Toughness, Carbon Fiber
açılmış çekme numuneleri kullanılarak deneysel olarak
incelenmiştir. Kompozit plakalar GNP ilave edilerek
1. Giriş
hazırlanan epoksi reçine kullanılarak elle yatırma
Gelişen teknolojinin yeni malzemelere olan ihtiyacını yöntemi ile üretilmiştir. Kompozit plakaların üretim
önemli ölçüde karşılayan kompozit malzemeler grafen, aşamaları şekil 1 de verilmiştir.
karbon nanotüp ve fullerenin keşfi ile yeni bir boyut
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Ultrasonik
Karıştırıcı

Reçine
Sertleştirici

GNP
Epoksi
Reçine

Sıcak
Preste
Kürleştirme

Şekil 2. a/w oranlarına karşılık f(a/w) değişimi

Fiberlere
Reçine
Emdirilmesi

3. Sonuçlar

Şekil 1. Kompozit Plakaların Üretilme Aşamaları
Üretilen plakalar su jeti kullanılarak 25 mm genişlik ve
150 mm uzunluğunda kesilmiştir. Numunelerin bir
kenarlarına 2.5, 5 ve 7.5 mm uzunluğa sahip çatlaklar
0.2 mm kalınlığa sahip kıl testere kullanılarak
oluşturulmuştur. Hazırlanan numunelerin boyutları ve
görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Numune Boyutları ve Hazırlanmış Numune
Görüntüleri
Hazırlanan test numuneleri 250 kN yük hücresine sahip
Shimadzu universal test cihazı ile 1 mm/dk ilerleme
hızında çekme deneyine tabi tutulmuştur. Testler deney
hatalarını ortadan kaldırmak için üçer kez tekrarlanmış
ve üç testin ortalaması alınarak sonuçlar tespit
edilmiştir.
Gerçekleştirilen deneyler sonucunda numunelerin
gerilme yoğunluk faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır;

Burada σ uygulanan makismum gerilme, a toplam
çatlak boyu, w numune genişliği ve f (a/W), geometrik
doğrulama faktörünü ifade etmektedir ve a/W= 0 – 0.8
aralığı için aşağıdaki formülle hesaplanır [11]. Çatlak
boyunun numune genişliğine oranına göre hesaplanan
f(a/w) grafiği Şekil 3’de verilmiştir.
f(a/w)=1.122-0.219737(a/w)+5.28036(a/w)220.2354(a/w)3+44.6287(a/w)448.182(a/w)5+21.4707(a/w)6
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Kenar çatlak açılmayan hasarsız numunelerin değişen
GNP miktarına göre çekme şekil değiştirme grafiği Şekil
3’de verilmiştir. GNP ilavesi yapılmamış epoksi reçine
ile üretilmiş olan numunenin hasar yükü 42625 N iken
epoksi reçineye %0.1 GNP ilave edilen numunenin
hasar yükü 37820 N değerine düşmüştür. %0.2
oranında GNP içeren numunenin hasar yükü en yüksek
değer olan 46062 N değerini almıştır. GNP oranının
%0.3’e çıkarılması hasar yükünü bir miktar düşürmüş
ve 42304 N yükte hasar görülmüştür.

Şekil 3 Çatlak İçermeyen Numunelerin Uygulanan
Kuvvet – Toplam Şekil Değişimi Grafiği
2.5 mm uzunluğunda kenar çatlak içeren numunelerin
değişen GNP miktarına göre Uygulanan Kuvvet –
Toplam Şekil Değişimi grafiği Şekil 4’de verilmiştir. En
düşük hasar yükü GNP katkısız numunede 18551 N ile
görülürken en yüksek hasar yükü % 0.3 GNP içeren
numunede 20570 N ile görülmüştür. % 0.1 ve %0.2
GNP içeren numunelerde hasar yükleri sırasıyla 19551
N ve 20527 N değerlerini almıştır.
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Şekil 4 2.5 mm Uzunluğunda Çatlağa Sahip
Numunelerin Uygulanan Kuvvet – Toplam Şekil
Değişimi Grafiği
5 mm uzunluğunda çatlak bulunan numunelerin farklı
GNP oranlarına göre Uygulanan Kuvvet – Toplam Şekil
Değişimi grafiği Şekil 5’de verilmiştir. Çekme testi
sonucunda en düşük hasar yükü değeri tıpkı çatlak
içermeyen numunelerde olduğu gibi ağırlıkça %0.1
GNP içeren numunelerde görülmüştür ve değeri 11770
N’dur. Katkısız ve % 0.2 GNP içeren numunlerin hasar
yükleri sırasıyla 12660 N ve 13973 N değerlerini
almıştır. En yüksek hasar yüküne sahip numune olan
%0.3 GNP içeren numunenin hasar yükü 16027 N’dur.

Şekil 6 7.5 mm Uzunluğunda Çatlağa Sahip
Numunelerin Uygulanan Kuvvet – Toplam Şekil
Değişimi Grafiği
Gerilme yoğunluk faktörü (K) değerlerinin GNP oranı ve
çatlak boyuna bağlı olarak değişimi şekil 7’de
verilmiştir. Gerilme yoğunluk faktörü en yüksek olan
numunenin %0.3 GNP katkı oranına sahip ve 5 mm
çatlak açılmış numune olduğu görülmektedir. Bu
numuneyi aynı GNP katkı oranına ve 7.5 mm çatlak
boyuna sahip numune izlemektedir. Gerilme yoğunluk
faktörü en düşük olan numune ise 7.5 mm çatlak
boyuna ve %0.1 GNP katkı oranına sahip numunedir.
Çatlak boyunun artması numunelere eklenen GNP’nin
etkisinin artmasına sebep olmuştur. Özellikle 7.5 mm
çatlak boyuna sahip numunelerde GNP oranının %0.3
değeri gerilme yoğunluk faktörünün diğer oranlara
nazaran büyük artış göstermesine sebep olmuştur.

Şekil 5 5 mm Uzunluğunda Çatlağa Sahip Numunelerin
Uygulanan Kuvvet – Toplam Şekil Değişimi Grafiği
7.5 mm uzunluğunda çatlağa sahip numunelerin
Uygulanan Kuvvet – Toplam Şekil Değişimi grafiği Şekil
6 da verilmiştir. GNP kullanılmadan üretilen katkısız
numunenin hasar yükü 8644 N iken %0.1 GNP içeren
numunenin hasar yükü katkısız numuneye göre % 1.3
düşüşle 8535 N değerini almıştır. Ağırlıkça %0.2 GNP
içeren numunenin hasar yükü katkısız numuneye göre
% 7.2 artışla 9265 N olmuştur. En yüksek hasar yüküne
sahip numune olan %0.3 GNP içeren numunenin hasar
yükü katkısız numuneye göre % 36 artış göstermiş ve
11719 N değerini almıştır.

Şekil 7 Gerilme Yoğunluk Faktörünün Numunelere
Göre Değişimi

4. Değerlendirmeler

Gerçekleştirilen çalışmada tek kenar çatlak açılmış
karbon fiber takviyeli kompozit malzemelerin kırılma
davranışları değişen grafen nano partikül katkı oranları
ve çatlak boyları için araştırılmıştır. Yapılan deneysel
çalışma neticesinde yapılan değerlendirmeler aşağıda
verilmiştir.
•
Karbon fiber takviyeli kompozit numunelere
GNP eklenmesi numune mukavemetlerini arttırmıştır.
Çatlak içermeyen numunelerde en yüksek hasar yükü
%0.2 oranında GNP içeren numunelerde görülmüştür.
•
Numunelere eklenen GNP’nin etkisi açılan ön
çatlakların boyu arttıkça daha belirgin hale gelmiştir.
•
5 mm çatlak boyuna sahip numuneler %0.1
oranında GNP içeren numune hariç en yüksek gerilme
yoğunluk faktörü değerlerine sahiptir.
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•
Karbon fiber takviyeli kompozit malzemeye
GNP eklenmesinin etkisi hasar yüklerinde olduğu gibi
gerilme yoğunluk faktörü için de çatlak boyu arttıkça
artmıştır.
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Abstract
We report the first successful applications of tungsten
oxide/conducting polymer hybrid nanofiber assemblies
in
electrochromic
devices.
Poly(3,4ethylenedioxythiophene)/tungsten oxide (PEDOT/WO3)
composites were prepared by an in situ chemical
oxidative polymerization of monomers in different ionic
liquids;
1-butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
(BMIMBF4),1-butyl-3-methylimidazolium
hexafluorophosphate
(BMIMPF6),
1-butyl-3methylimidazolium
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
(BMIMTFSI)
and
1-butyl-1-methylpyrrolidinium
bis(trifluoromethylsulfonyl)
imide
(BMPTFSI).
Electrospinning process was used to form hybrid
nanofibers from chemically synthesized nanostructures.
The electrospun hybrid samples were compared from
both morphological and electrochemical perspectives.
The morphologies of these assemblies were evaluated
by
SEM,
whereas
their
electroactivity
was
characterized by cyclic voltammetry. Electrochromic
devices made from hybrid nanofiber electrodes
exhibited highest chromatic contrast of 37.66% for
PEDOT/WO3/BMIMPF6
and
show
a
strong
electrochromic color change from transparent to light
brown. Furthermore, the nanofiber devices exhibit
outstanding stability when color switching proceeds,
which may ensure a versatile platform for color
displays, rear-view mirrors and smart windows.
Keywords: Electrochromic device, PEDOT, Tungsten
oxide, Chemical polymerization, Electrospinnning

1. Introduction
Electrochromism is described as the reversible color
change of a material between the redox states induced
by application of an electrical potential [1].
Electrochromic devices (ECDs) are able to control the
throughput of visible light and solar radiation entering
the buildings and provide energy efficiency by
modulating optical transmittance. ECDs have many
application areas such as smart windows of green
buildings, full-angle information displays,controlled
reflectance mirrors and thermal control of satellites [2].
Various chemical compounds have been investigated
and developed for the ECDs, such as inorganic
complexes [3], organic molecules [4], metallosupramolecules [5], electroactive polymers [6] and
metal oxides [7].
To date, Tungsten oxide (WO3) has been regarded as
one of the most promising “cathodic” oxide due to its
prompt color change and large optical contrast as well
as facile synthesis [8]. Hybrid films based on tungsten

oxide and conducting polymers have gained
considerable attention, since desirable electrochromic
characteristics such as high optical modulation, rapid
response time and excellent stability can be readily
achieved [9]. Nanostructured hybrid thin films of the
system
tungsten
oxide
poly(3,4ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (WO3PEDOT:PSS) were synthesized by first forming a
tungsten-oxide
layer
by
surfactant-assisted
electrochemical method, followed by deposition of a
PEDOT:PSS layer. The hybrid film, being a dual
electrochrome, exhibits a much larger CE (227 cm2/C
at 600 nm), a higher redox activity (larger currents for
ion ingress and egress are obtained within the same
potential range), and most importantly, a superior
electrochemical cycling stability when compared to the
neat polymer film [10]. Molecular assembling route was
used to synthesize nanostructured polyaniline
(PANI)/WO3 hybrid thin films in a solution of aniline
utilizing peroxotungstic acid (PTA) as the dopant and
ammonium persulfate as the oxidant. PANI/WO3 hybrid
films exhibited higher coloration efficiency and better
durability compared to sulfate doped PANI film. The
improved electrochromic characteristics such as faster
switching rate and outperforming durability are ascribed
to the assembling of advantages of both materials and
the occurrence of the donor acceptor system [11].
In this contribution, we report on the synthesis of
tungsten oxide/conducting polymer hybrids and
characterization of electrochromic devices made with
nanofibers of these structures. Our fabrication method
involves chemical oxidative polymerization of EDOT
with WO3 nanoparticles in different ionic liquids media
for subsequent electrospinning of these hybrid
materials. Moreover, our study goes one step beyond
electrospinning as well, since nanofiber production from
chemically synthesized tungsten oxide hybrids and their
application in electrochromic devices have not been
indicated heretofore to the best of our knowledge.

2.Experimental
2.1. Synthesis of PEDOT/WO3 and PPy/WO3
hybrids
2.1 g of WO3 powder was dispersed in 5 mL ionic
liquid, then 300 mL EDOT (or 420 mL Py) was added
and the solution was stirred for 20 min. 1M iron (III)
chloride was dissolved in 5mL ionic liquid, this solution
was added dropwise to the monomer containing
solution so polymerization process was performed.
After stirring for 4 h, a black dispersion formed owing to
the polymerization of monomer. Eventually, the product
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was filtered, washed with methanol several times until the nearly same optical contrast (25.67%) as the
0
clear solution was obtained and dried at 80 C for 24 h. PEDOT/WO3/BMPTFSI nanofiber (25.90%).
2.2. Fabrication of PEDOT/WO3/PMMA nanofibers
Chemically synthesized PEDOT/WO3 hybrid (0.25 g)
was dissolved in N-methylpyrrolidone (NMP) (5 mL) for
7 days for obtaining a homogenous solution.
Electrospinning solution was prepared by mixing 2 mL
of the above solution and 2 mL polymer carrier solution,
in which the latter was prepared by dissolving PMMA in
DMF at a concentration of 7.3% (w/w) under continuous
stirring for 2 days. The aforementioned mixture solution
was immediately loaded into a plastic syringe equipped
with a 21-gauge flat tip needle made of stainless steel.
The needle was connected to a high-voltage supply
(EMCO 4300) that is capable of generating DC
potentials up to 30 kV. A syringe pump was utilized to
control the feeding rate of electrospinning solution (New
Era Pump System Inc., USA). Electrospinning was
performed at 15 ml/h feeding rate and driving voltage of
15 kV. The distance between the spinneret and ITO
coated glasses was 5 cm which was optimized for
collecting nanofibers.

2.3. Assembly of electrochromic devices
The gel electrolyte to be used for attaching the layers of
electrochromic devices was prepared by utilizing
LiClO4:ACN:PMMA: PC in the weight ratio of 3:70:7:20.
The electrochromic device had the following structure:
ITO/WO3/PEDOTnanofiber/ACN:PC:PMMA:LiClO4/ITO
2.4. Materials characterization
Surface morphology of all films were probed by
Scanning Electron Microscopy. The electrochemical
characteristics of all films were studied using a
standard three electrode system, which consists of
counter (Pt), reference (Ag/AgCl) and working thin film
ofPEDOT/WO3 nanofiber grown on ITO coated glass
substrate electrodes. A solution of lithium perchlorate
(LiClO4)/propylene carbonate (PC) (1 M) acted as the
electrolyte
during
all
measurements.
Cyclic
voltammetry tests (CV) were carried out in the potential
region -3.0 to +3.0 V versus Ag/AgCl, using 100 mV/s
scanning rate. Besides, chronoamperometry at +3.0 V
and -3.0 V for a step of 1 s and a total time period of
2000 s was performed to determine the long term
stability of devices. All electrochemical measurements
were performed using a Gamry 300 Model potentiostat.
Finally, a spectrophotometer (Ocean optics HR 4000,
Mikropack Halogen Light Source HL-2000-FHSA in the
wavelength range of 450-900 nm) was used to obtain
the optical transmittance spectra of solid-state devices.

Fig.
1.
Optical
transmittance
spectra
of
PEDOT/WO3/BMIMBF4,
PEDOT/WO3/BMIMPF6,
PEDOT/WO3/BMIMTFSI and PEDOT/WO3/BMPTFSI
nanofiber based ECDs for applied potentials
of 0, ±3 V, respectively.
Chronoamperometric (CA) tests were conducted,
switching the voltage between -3.0 to +3.0 V at an
interval of 30 s. The response time, which can be
extracted by CA measurements, is a quite important
parameter for electrochromic devices and is identified
as the time needed for excess current to decrease to
10% of its absolute maximum value [12]. The switching
characteristics of PEDOT/WO3 devices were
investigated by chronoamperometry as shown in Fig. 2.
The response time for PEDOT/WO3/BMIMBF4 film was
estimated to be 3.09 s for the intercalation process (tc)
and 0.63 s for the deintercalation (tb), whereas for
PEDOT/WO3/BMIMPF6, tc decreases to 1.75 and tb
increases to 1.71 s, respectively. In the case of
PEDOT/WO3/BMIMTFSI, tc is found to be 2.27
while tb is found as 1.12 s. Using BMPTFSI resulted in
reduced tc and tb values, this reaching 1.36 s for
intercalation and 0.66 s for deintercalation.

3. Results and Discusssion
Prepared electrochromic devices indicate different
transmittance behavior according to the DC voltage
applied. The visible transmittance spectra of the various
PEDOT/WO3 nanofibers under 0, +3.0 and -3.0 V were
recorded in Fig. 1. The highest contrast value (optical
contrast) at a specific wavelength l can be expressed
as DT% (l) = Tmax (%) – Tmin (%) and it is exhibited by
the 37.66% at PEDOT/WO3/BMIMPF6 nanofiber,
followed by 34.35% at PEDOT/WO3/BMIMBF4
nanofiber. PEDOT/WO3/BMIMTFSI nanofiber shows

Fig. 2. Chronoamperometric profiles of PEDOT/WO3
nanofiber based ECDs with voltage interval from -3.0 V
(30 sec) to +3.0 V (30 sec).
The electrochemical stabilities of PEDOT/WO3 based
electrochromic
devices
were
evaluated
by
chronoamperometric observations, investigating the
influence of the different synthesis media, on the cycle
life of devices. Electrochromic devices were subjected
to a cyclic potential ±3 V with the time interval of 1 s.
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The obtained chronoamperograms are depicted in Fig.
3, considering the color change transparent to light
brown. The figures pointed out that there is no
significant change of electrochemical activity after 1000
cycles. Large open, loose and porous structure of
nanofiber based morphology lead to effective injection
and ejection of counter ions which brings about
superior stability in electrochromic devices. In addition,
synergic effect between the inorganic nano-WO3 and
polymers can be another reason for the outstanding
stability of the hybrid nanofibers [13].

Fig.4. Cyclic voltammograms of chemically synthesized
PEDOT/WO3/BMIMBF4,
PEDOT/WO3/BMIMPF6,
PEDOT/WO3/BMIMTFSI and PEDOT/WO3/BMPTFSI
hybrid nanofibers in 1 M Li-PC during 10 cycles,
respectively.
4. Conclusions
In summary, PEDOT/WO3 hybrid nanofibers have been
successfully achieved using chemical oxidative
polymerization followed by electrospinning deposition
for the first time, and their applicability in electrochromic
devices was investigated. In the materials design
suggested here, ionic liquid variation in synthesis
medium of electrochromic matrix by chemical oxidative
doping is exploited to predict and study the
electrochromic
response
of
nanofibers.
The
morphological, electrochemical and optical properties of
these hybrids were systematically studied. Hybrid
nanofibers exhibit an excellent EC property with a high
optical modulation and impressive reversibility even
after 1000 cycles, rendering themselves as a good
candidate for the smart window applications. These
superior EC performances can be ascribed to the high
porosity of the nanofiber structures, synergy of organicinorganic interactions and the presence of the donor
acceptor mechanism.
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Abstract
materials provides excellent mechanical and biological
properties [2]. In recent years, studies on Ti-HA
In this study, titanium (Ti) - hydroxyapatite (HA) composites have increased [3-5].
biocomposites sintered at 800 ° C and 1200 ° C in
argon atmosphere and pure Ti sample were produced The aim of this study is to produce Ti-HA composite as
for comparison under the same conditions. The effects a medical implant composite and to perform
of the addition of hydroxyapatite into tintanium on characterization studies. The effects of sintering
microstructure, phase content, surface wettability and temperatures on microstructure, phase contents and
corrosion behavior of titanium were investigated. While mechanical properties were investigated. Better
the density decreased with increasing sintering sintering ability was obtained at 1200 ° C sinter
temperature, the density approached the bone with the temperature. Therefore, corrosion behavior and surface
addition of HA. Sintered titanium contains α-Ti and wettability of sintered samples at this temperature were
titanium oxide phases. The Ti-10HA composite contains researched.
α-Ti, titanium oxide and hydroxyapatite phases as well
as hydroxyapatite decomposition phases depending on
the sintering temperature. Furthermore, the water 2. Experimental
contact angle was reduced from about 71 ° to 30 ° by
the addition of HA into the Ti. In addition, the Elemental powders were used as starting materials. Ti
mechanical properties and corrosion resistance of Ti- powder, 45µm in size and irregular shape morphology,
Ha biocomposite were found to be lower compared to was obtained from Alfa Aesar. HA powder is 5µm in
size, provided from Sigma Aldrich. These powders
pure titanium.
were weighed in suitable compositions and then mixed
Keywords: Titanium, hydroxyapatite, biocomposite, in the turbula mixer for 2 hours. Then, uniaxial pressing
was applied at 45 MPa. Finally, sintering was carried
powder metallurgy
out at 800 ° C (Ti800, Ti10HA800) and 1200 ° C
(Ti1200, Ti10HA1200) in Ar atmosphere for 2 hours to
1. Introduction
increase the density and obtain the final product.
Ti and its alloys are widely used in implant applications
such as knee, hip, tooth root due to their superior The size and density changes of the samples after
corrosion resistance, non-toxicity, low density, high pressing and sintering were measured. After sintering,
mechanical properties. In medical implant applications, samples were prepared metallographically and etched
it is desirable that the implant material be non-toxic and with Kroll solution. Microstructure images were
have physical properties as well as properties that examined by scanning electron microscopy (SEM, Jeol
permit bone cell development within the body. Although JSM 6060LV), phase contents were determined by Xmetal-based implants are advantageous in terms of ray diffraction analysis (XRD, Rigaku D / Max 2200).
mechanical properties and corrosion resistance, they Temperature-dependent phase changes of Ti-10HA
have low biocompatibility in terms of stimulating natural composite were interpreted by thermogravimetric
bone growth. Metallic implants also have a high elastic analysis (TGA) and differential thermal analysis (TGA).
modulus relative to bone. As a result, the surrounding Water contact angle measurements were performed to
bone cannot transmit tension to the tissue, resulting in determine the surface wettability of the samples. The
bone dissolution and implant loosening around the mechanical properties of the samples were determined
by nanoindentation tests (maximum load 20mN). In
implant [1].
addition, potentiodynamic polarization technique was
In metallic implants, hydroxyapatite, which resembles used to determine the corrosion behavior of the
the structure of bone and stimulates natural tissue samples. For electrochemical corrosion tests, the2
development, is commonly used as a coating material surface of each sample was first polished. 1 cm
to increase biocompatibility. However, HA cannot be surface areas of the samples were exposed to
used in load-bearing implant applications alone electrolyte. Simulated body fluid (SBF, 7.4 pH) was
because of its lower mechanical properties and prepared as electrolyte. The test sample, platinum wire
brittleness than bone. Combination of HA and Ti and saturated calomel electrode was used as working
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elektrode, counter electrode and reference electrode,
respectively. Open circuit potentials (OCP) were
recorded for 1800 s after each sample was immersed in
SBF. Then potentiodynamic polarization tests were
started. Potentiodynamic polarization tests were carried
out by Gammry potentiostat in the range of -2V to +
1.5V at a scanning speed of 5mV / s.

above 1000 ° C. The formation of these phases is
explained by the following reactions.

Possible reactions during the sintering of Ti-10 HA
composite at 1200 ° C are given in equations 1-4 [6]. In
the first stage of sintering, according to equation 1, HA
loses a hydroxyl chain. H2O reacts with titanium and
forms titanium oxide (equation 2). HA then reacts with
titanium oxide to form tricalcium phosphate (TCP) and
calcium titanate (equation 3). Furthermore, as given in
3. Results and Discussion
equation 4, Ti reacts with P. These reactions confirmed
After sintering, samples were produced successfully the XRD results.
without any deformation. The density of Ti and Ti-10HA
3
(1)
after pressing were measured as 2-2.15 g / cm , while Ca10(PO4)6(OH)2 → Ca10(PO4)6(OH)2-x+xH2O
the densities increased after sintering (table 1). The
(2)
relative density of Ti-10HA is approximately 59%, while Ti+2H2O → TiO2 + H2
Ti has a relative density of about 91% as a result of
sintering at 1200 ° C. Addition of HA to Ti reduced Ca10(PO4)6(OH)2+TiO2→Ca3(PO4)2+CaTiO3+H2+1/2O2 (3)
density and sinterability. In this, the theoretical density
(4)
of HA (3.16 g / cm3) is lower than Ti (4.506 g / cm3), xTi + yP → TixP y
low electrical and thermal conductivity of HA is thought
to affect neck formation during sintering [6]. Another
reason why relative densities are low in sintered
samples is that the selected press pressure is low. In
addition, the density value approached that of the bone
3
(density of cortical bone 1,8g / cm ) with the addition of
HA [7]. The density-reducing effect of HA in Ti-HA
composites is consistent with the literatüre [8]. In
addition, the increase in porosity with the addition of HA
provides an advantage for osseointegration and
mechanical clamping of new bone tissue on the surface
after implantation.
Table 1. Density values and mechanical properties of Ti
and Ti-10HA samples at different sintering
temperatures
Samples

Density
3
(g/cm )

Hardness
(MPa)

Elastic
Modulus
(GPa)

Ti800

2,51±5

5448±50

83±4

Ti1200

4,11±6

6917±40

129±5

Ti10HA800

2,31±2

4076±35

48.5±4

Ti10HA1200

2,54±2

5383±45

80±3

Figure 1. XRD patterns of Ti and Ti-10HA composite
sintered at different temperatures

As stated in the literature, dehydroxylation of HA begins
at about 900 ° C in the air and at about 850 ° C in the
anhydrous atmosphere. It has been reported that pure
hydroxyapatite can remain stable up to 1200 ° C in an
argon atmosphere [2]. However, in HA / Ti composites,
Ti ions react with the dried water of HA to obtain
titanium oxide, accelerating dehydroxylation and
decomposition of HA at about 800 ° C. According to
XRD analysis, α-Ti and TiO2 phases were determined
in sintered titanium samples. In the Ti-10HA composite
sintered at 800 ° C, HA and tricalcium phosphate, the
decomposition phase, were observed. In the Ti-10HA
sample sintered at 1200 ° C, Ti3P, CaTiO3 phases were
formed as a result of various reactions with increasing
temperature (figure 1). In the literature, findings
consistent with these results have been determined and
it is reported that calcium titanate phase can be stable

Figure 2 shows SEM images of Ti and Ti-10HA
samples sintered at 1200 ° C. Since sintering
temperature differences did not cause significant
changes on microstructure, images of sintered samples
at 1200 ° C were given. At elevation to sintering
temperature, the Ti-α phase is converted to the Ti-β
phase above 882 ° C [9], then, during slow cooling to
room temperature in the furnace, the β phase is
converted to the α phase. The microstructure of the
sintered Ti in Figure 2a appears to be composed of a
single phase (single color), according to the literature
review, this phase is thought to be α phase [10].
Metallographic preparation of Ti-10HA composite is
difficult due to the brittle properties of HA, the phases
formed between the Ti particles during polishing can be
partially separated. This may be the reason why the
phosphorus content of the Ti-10HA sample sintered at
1200 ° C is lower than expected in the EDS analysis.
According to SEM investigations in Figure 3, the
tricalcium phosphate (Ca3 (PO4) 2) phase may be
surrounding the titanium particles. Furthermore,
phosphorus diffusion to Ti particles during sintering can
lead to the formation of the TixPy phase. As shown in
the image of Ti-10HA at 10000x magnification in Figure
3.a, two different morphologies were observed. The
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region 1 is rich in titanium, the P content is high and the
Ca content is low, which region is thought to have the
TixPy phase. In the region 2 between these particles,
the Ca and O contents are increased, indicating the
region dominated by the tricalcium phosphate and
calcium titanate phase (Figure 3b-c). In addition, the
presence of oxygen may come from the HA and
titanium oxide phases. SEM examinations confirm the
results of XRD analysis.

Figure 4 shows the thermal analysis results of Ti-10HA
composite. Peaks observed up to 800 ° C are mainly
due to oxidation of titanium caused by air remaining in
the medium. Oxidation has also been demonstrated in
Figure 4b by temperature-dependent weight gain in
TGA analysis. During the thermal analysis, the air was
replaced by a high purity argon flow, since the
equipment was unable to perform a vacuum. It is
unlikely that the air will be completely eliminated in this
procedure. At about 440 ° C, rutile begins to nucleate,
and then the oxide film consists of anatase and rutile
substrates. The peak at 800 ° C indicates that the
anatase is no longer stable, converted to rutile, which is
the only stable oxide above 730 ° C. In previous
thermal analysis studies of Ti-HA composites, peaks
above 800 ° C are associated with HA decomposition.
In Figure 4a, the exothermic peak at about 1100 ° C
indicates that HA is converted to β-TCP. In summary,
thermal analysis findings confirmed the results of XRD
analysis. Tricalcium phosphate formation is a precursor
to the formation of TixPy and CaTiO3 phases at
temperatures above 1000 ° C and 1000 ° C.

Figure 2. Microstructure images of a) Ti and b) Ti10HA samples sintered at 1200 ° C

Figure 4. DTA and TGA curves of Ti-10HA composition

Figure 3. a) SEM image of a 1200 ° C sintered Ti-10HA
sample, b) EDS analysis of region 1 and c) EDS
analysis of region 2

Mechanical properties of biocomposites are given in
Table 1. The addition of HA to titanium and the change
of sintering temperatures affected the mechanical
properties. In general, mechanical properties decreased
with the addition of HA and approached the values of
the bone. It can be thought that the addition of HA,
which has low thermal and electrical conductivity,
affects neck formation, and thermal expansion
differences between Ti and HA are another reason. In
addition, the decomposition of HA and insufficient
condensation caused by the reaction between HA and
other particles also reduced the mechanical properties.
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Figure 5 shows the changes in the potentiodynamic
polarization behavior of Ti-10HA composite and
titanium in SBF. For each sample, passivation occurred
after corrosion occurred in the anodic active site. The
addition of HA to the Ti reduced the corrosion
resistance. As the HA content increased, the surface
area exposed to electrolyte increased due to the
increase in porosity, resulting in a more susceptible to
corrosion. The oxide layers formed on porous surfaces
are unstable. As shown in Figure 5, the addition of HA
increased the corrosion current density (Icorr) while
decreasing the corrosion potential (Ecorr). In particular,
an increase in the corrosion current density means a
decrease in polarization resistance. Figure 6 illustrates
the water contact angle of Ti and Ti-10HA samples
sintered at 1200 ° C. Contact angle decreased from 71
° to about 30 ° with the addition of 10% wt. HA to Ti.
The reason for the development of wettability is the
hydroxyl groups in the HA content. Surface energy
increased with decreasing contact angle. High surface
wettability in implant applications is desirable for protein
and bone cell adhesion and proliferation [11]. In
summary, the combination of titanium with HA provides
advantages in implant applications in this respect.

Figure 5. Potentiodynamic polarization curves of Ti and
Ti-10HA composite sintered at 1200 ° C

Figure 6. Contact angle measurements of a) Ti, b) Ti10HA composite sintered at 1200 ° C

4. Result
Ti and Ti-10HA biocomposites have been successfully
produced by conventional powder metallurgy.
Depending on the sintering temperature, Ti phase as
well as HA decomposition phases were determined.
The addition of HA to the Ti reduced its sinterability,
increased the amount of porosity, and reduced the
density to approximate the density of the cortical bone.
Due to these effects, addition of HA also reduced the
mechanical properties to values compatible with bone.
Furthermore, with the addition of HA to titanium, the
surface changed from hydrophobic to hydrophilic. This
is important for the success of the implant. However,
the addition of HA decreased the corrosion resistance
by increasing the amount of porosity.
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Abstract
In the automotive industry, engine manufacturers use
resonators to dampen the engine's sound inside the
vehicle. The number of chambers, volume of chambers
and resonator design affect resonator acoustic analysis
and flow analysis.
Therefore, it is important what parameters we take into
account in the design. In this announcement, the
resonator principle and the effect of design on flow and
acoustic analysis are mentioned.

Key words: Resonator, silencer, transmission loss,
turbocharger noise.

Figure 1. Helmholtz Resonator [3]
The following equation (1) is used to calculate the
target frequency in a Helmholtz resonator.

1. Introduction
In the automotive industry, parts are being developed to
cars that provide the growing needs of consumers.
Because of human-focused vehicle and development,
technologies that reduce vehicle noise and vibration are
increasing rapidly. In particular, automotive engine
manufacturers focus on the noise of the air intake
system. [1]
The noise in vehicles is mainly one of the causes is airinduced noise pollution.
Sudden pressure changes in the range of intercooler
input gases and the turbo output with high pressure
after combustion cause high engine noise. Silencers
are used in vehicles to minimize this noise. In vehicle
noise, reducing the noise of the air intake system plays
a crucial role. [6]
The air intake system consists of a tube, duct,
resonator, air filter, and manifold. Noise below 600 Hz
occured here is called input noise. This noise is known
to be mainly due to pressure vibrations and resonance
events of the air flow inside the intake system. [2]

2. Helmholtz Resonator
Helmholtz resonator is a device that is based on
principle of resonance The Helmholtz resonator is a
combination of volume, neck length and cross-sectional
area, an effective acoustic damping device at low
frequencies. Figure 1 shows the simplified and typical
Helmholtz resonator. [3]

𝐴𝑛 section area of the neck, 𝑙𝑛 the length of the neck,,
the volume of the cavity and 𝑐0 the speed of sound. [4]
As the volume of cavity or the length of the neck impact
increases resonance frequency may be seen to
decrease. However, the volume increase is limited to
the enviromental of engine. Therefore, neck extension
is effective in lowering the resonance frequency . [3]

3. Transmission Loss
Sound Transmission Loss (TL) is an algebraic
representation of the acoustic energy transmitted and
the energy passing through the silencer. Sound
transmission loss is defined as the difference in the
sound pressure level of the incoming wave on the inlet
side of the silencer and the sound pressure level of the
incoming wave on the output side. Transmission loss
can be expressed as follows. [5]
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4. Design of Resonator
Walls and slots in the resonator have a significant effect
in reducing sound.
In this announcement, chamber volumes, slot areas
and neck length ratio, acoustic and flow effects are
examined. In the first phase of the design, a diameter
and thickness of pipe was drawn in accordance with the
vehicle input and output measurements..Resonator slot
sections are usually in modular forms and in structures
with lengths ranging from 0.90, 1.5, 2.1 and 3.0 mm.
Inside of circular ducts, it comes as 2 or 3 times the
duct diameter.
First, the aspect ratio of width/lenght was calculated.
This structure which calculated in the design is placed
on a flat pipe.Apart from the designs made up to this
time, the resonator room type has been designed in a
semi-helix and parallelogram structure.. Its position has
been designed to affect the least of the fluid's pressure
loss with the chamber design of resonator in this
structure.
Draft resonator dimensions were provided and the first
chamber was kept constant to ensure optimization of
the structure formed.
In order to reach the correct result in chambers and slot
area respectively, slot widths and chambers volumes of
other chambers were calculated and solved to the
desired frequency range.
As a result, our resonator design reached the final
design with four chambers and seven slots. Final
resonator design and all analysis are designed to
providet FIAT SSTS requirements for common use in
the FIAT 356 1.3 SDE E6 and 356 1.6 JTD E6 engines.

5. Acoustic Analysis

Figure 2. Acoustic Analysis Result

In Figure 2, the acoustic resonances of the first two
chambers are used to increase the sound transmission
loss between 2300Hz-2500Hz. These acoustic
resonances are overlapped with the sound
transmission losses of the third and fourth chambers
and the frequency band gap is expanded with
increasing sound transmission loss.
The most affecting factors in the resonator are the
width and length of the slots along the flow and the
losses in the elbows.. To prevent pressure losses, the
position of the slots has been placed in two different
places in a resonator and same time not to affect the
acoustic results.
As a result, the pressure drop between inlet and outlet
is 1.25 kPa. This pressure loss was found to be 0.1 kPa
in the first elbow of the resonator and 0.65 kPa in the
slots placed and 0.5 kPa in the output elbow. The
pressure drop in the output elbow is high compared to
the inlet elbow,because of this difference is the output
elbow and the diameter of the pipe

6. Flow Analysis

Acoustic analysis of the resonator was calculated using
Actran software. The desired band width for the
resonator is 1250Hz-2900Hz and 20dB of transmission
loss is required. The frequency range of registered
resonators is in the range of 1250-2600 Hz. Modeled in
resonator.
Actran software, it was calculated by taking the
perforated walls and cavity model inside the
resonator.Air has been taken for fluid in the inside
volume. Resonator transmission loss is the difference
sound power levels between inlet and outlet.
Transmission loss equation that mentioned at above
used for transmission loss calculation. The Wi in the
equation refers to the sound power of the transmitted
wave, and the sound power of the Wt received sound
wave. Acoustic analysis results shown in figure 2.

Cradle SC-Flow V14 software used for resonator flow
analysis. Inlet and outlet conditions were given at flow
analysis . Mass flow (0.1 kg/s), 200 °C temperature and
165 kPa as input pressure as a resonator input
requirement.,natural inflow/outflow as an output
requirement . K-epsilon model was used because of
flow in the resonator is turbulence flow. The polyhedral
mesh structure was used in the analysis and the
density of the mesh was determited by the y+> 50
value.

Figure 3. Flow Analysis Result
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7. Result
Sections of the resonator design are usually in modular
forms and in forms with varying lengths. Inside of
circular ducts, it comes as 2 or 3 times the duct
diameter.
Draft resonator dimensions were provided and the first
chamber was kept constant.
In order to reach the correct result in chambers and slot
volumes respectively, slot widths and chambers
volumes from other chambers were calculated and
solved to the desired frequency range.
One of the most important accounts in resonator design
is the location of the chambers and the aspect ratios
width/lenght of the slots.
Because the bumps of the flow that will pass through at
inside it will be shaped according to design At the same
time, when you reduce and increase the aspect ratio of
the slits, it also affect the results of acoustic analysis.
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EFFECT OF CUTTING SPEED AND FEED RATE ON CUTTING
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada, bir adet Al-12Si-0,1Sr alaşımı indüksiyon
ocağında ergitme ve kokil kalıba döküm yöntemiyle
üretildi. Üretilen alaşımın içyapısı ışık mikroskobu ile
incelendi. Alaşımın işlenebilirliği tornalama yöntemi ile
deneysel olarak incelenmiştir. Söz konusu deneyler,
sermet kesici uçlarla üçer farklı kesme hızı (200-300400 m/dak) ve ilerleme (0,05-0,1-0,15 mm/dev) ile 1,5
mm’lik sabit kesme derinliğinde CNC torna tezgâhında
yapılmıştır. İçyapı incelemelerinde Al-12Si-0,1Sr
alaşımının içyapısının α-alüminyum dendiritlerinden,
silisyum parçacıklarından, Al4Sr ve δ fazlarından
oluştuğu belirlendi. İşleme deneylerinde kesme hızının
artması ile kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve yığıntı
talaş (BUE) oluşumunun azaldığı gözlendi. İlerlemenin
artması durumunda ise kesme kuvveti, yüzey
pürüzlülüğü ve BUE oluşumunun arttığı tespit edildi.
İşleme deneylerinden elde edilen bulgular alaşımın
yapısal özelliklerine dayandırılarak irdelendi.

Alüminyum (Al) esaslı alaşımlar yüksek özgül
mukavemete
(mukavemet/yoğunluk)
sahip
olmalarından dolayı otomotiv, havacılık, uzay, petrol ve
nükleer enerji alanlarında yapılan imalatlarda yoğun bir
şekilde kullanılmaktadır. Özellikle, otomotiv sanayisinde
motor gövdesi, silindir blokları, jant vb. birçok yedek
parçanın üretiminde tercih edilmektedir [1]. Alüminyum
alaşımları arasında yüksek oranda silisyum (Si) içeren
Al-7Si, Al-10Si, Al-12Si, Al-17Si esaslı olanlar en
yaygın olarak kullanılanlardır. Bu alaşımlar, düşük
yoğunluk, iyi termal iletkenlik, kolay dökülebilirlik ve
üstün korozyon direncinin yanı sıra düşük genleşme
katsayısı gibi özelliklere de sahiptir [2]. Al-Si alaşım
sisteminde yumuşak alüminyum matrisi üzerinde
dağılan sert silisyum parçacıkları sertliğin ve dolayısıyla
yük taşıma kabiliyetinin artmasına yol açmaktadır [3].
Bununla birlikte, silisyum parçacıkları sert ve gevrek
özellikte olmaları nedeniyle özellikle iri yapılı olmaları
durumunda söz konusu alaşımların mukavemet ve
süneklik değerlerini olumsuz etkilemektedir. Mekanik ve
ısıl gerilmelerde çalışan motor blokları gibi parçalar için
süneklik ve yüksek mukavemet çok önemlidir. Bu
özellikleri geliştirmek için, Al-Si alaşımlarının iç
yapısında bulunan kaba silisyum parçacıkları modifiye
edilerek ince ve küresel şekle dönüştürülmeye yönelik
çalışmalar yapılmaktadır [4-6]. Bu araştırma ve
geliştirme çalışmaları, stronsiyum katkılarının Al-Si
alaşımların dökümleri esnasında soğuma hızını
arttırmak suretiyle alaşımlarının içyapısındaki özellikle
ötektik silisyum parçacıklarını önemli ölçüde incelttiğini
mukavemet özelliklerini ise önemli ölçüde iyileştirdiğini
göstermektedir. Ancak, diğer taraftan Sr ilavesinin bu
alaşımların
işlenebilirliğini
zorlaştırdığı
ileri
sürülmektedir [4, 7]. Modifiye edilmiş Al-Si esaslı
alaşımların işlenebilirliği üzerine yapılan çalışmalarda,
Al-Si alaşımının işlenmesinde silisyumun aşındırıcı
özelliğinden dolayı elmas kaplamalı kesici takımların
kaplamasız karbür kesicilere göre daha iyi aşınma
direnci sergilediği [8], elmas benzeri karbon (Diamond
like carbon) kaplanmış karbür kesicilerin kesme
kuvvetini önemli derecede azalttığı [9], sementit karbür
matkapla ile delme ve diş açma işleminde silisyum
içeriğinin artması ile daha büyük ilerleme kuvvetlerinin
oluştuğu [10], Al-Si alaşımlarındaki alüminyumca
zengin yumuşak faz olması nedeniyle tornalama işlemi

Anahtar kelimeler: Al-12Si-0,1Sr alaşımı, Kesme
kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü, Yığıntı talaş
Abstract
In this study, an Al-12Si-0.1Sr alloy was produced by
induction melting and permanent mold casting method.
Microstructure of the alloy was investigated by optical
microscopy. The machinability of the alloy was
examined experimentally by turning method. These
tests carried out with three different cutting speeds
(200-300-400 m/min) and feed rate (0.05-0.1-0.15
mm/rev) and 1.5 mm constant cutting depth in CNC
turning by using cermet cutting inserts. The
microstructure of the Al-12Si-0,1Sr alloy consisted of αaluminum dendrites, silicon particles, Al4Sr and δ
phases. It was observed that cutting force, surface
roughness and build-up edge (BUE) formation
decreased with increasing cutting speed. However,
cutting force, surface roughness and BUE formation
increased with increasing feed rate. The results
obtained from machining tests were discussed based
on the structural properties of the alloy.
Keywords: Al-12Si-0.1Sr alloy, Cutting force, Surface
roughness, Build-up edge
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esnasında stronsiyum ile modifiye edilmiş alaşımlara
göre daha yüksek kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü
oluştuğu ve kesici takımda yığıntı talaş (BUE-Built up
edge) oluştuğu [11], karbür kesici takımlarla yapılan
tornalamada, 0,04Sr ilavesinin kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğünü
arttırdığı
ve
optimum
kesme
parametrelerinin 250 m/dak kesme hızı, 0,05 mm/dev
ilerleme ve 0,15 mm kesme derinliği olduğu [1] ortaya
koyulmuştur. Sermet kesici takımlar, yüksek aşınma
direnci ve yüksek kimyasal kararlılığa sahip olmasının
yanı sıra yüksek sıcaklıklarda sertliklerini koruma
özelliğine sahiptir. Ayrıca bu kesici takımların sementit
karbürlere kıyasla oksidasyon dirençleri de daha iyidir.
Sermet kesici takımlar, kimyasal kararlılık ve yüksek
sıcak sertlik özelliklerinden dolayı yığıntı talaş ve krater
aşınma oluşumlarının azaltılmasında etkili olduğu için
sementit karbür kesicilere göre daha yüksek kesme
hızlarında
kullanılmaktadırlar
[12,13].
Bu
avantajlarından dolayı bu çalışmada, sermet kesiciler
ile tornalama işleminde kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğü bakımından Al-12Si-0,1Sr alaşımının
işlenebilirliğinin
deneysel
olarak
incelenmesi
amaçlanmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik resmi

3. Bulgular ve Tartışma

Al-12Si-0,1Sr alaşımının içyapısını gösteren ışık
mikroskobu görüntüsü Şekil 2’de verilmektedir. Bu
şekilde de görüldüğü gibi Al-12Si-0,1Sr alaşımının
içyapısı α-alüminyum dendiritlerinden, iri ve ince
silisyum parçacıklarından, Al4Sr ve δ fazlarından
oluşmaktadır. İri silisyum parçacıkları primer, ince
2. Materyal ve Metot
olanlar ise ötektik olarak isimlendirilmektedir [14]. Söz
Bir adet Al–12Si-0,1Sr alaşımı orta frekanslı bir konusu alaşımın içyapısının oluşumu literatürde detaylı
indüksiyon ocağında ergitme ve kokil kalıba döküm olarak açıklanmaktadır [14].
yöntemiyle üretildi. Alaşımların üretiminde ticari saflıkta
(%99,8) alüminyum ve silisyum ile Al-15Sr alaşımı
kullanıldı. Uygun kimyasal bileşimi verecek şekilde
tartılarak indüksiyon ocağına yerleştirilen alaşım
elementleri ergidikten sonra 670±5 °C’lik döküm
sıcaklığından 60×110×260 mm boyutlarındaki SAE
8620 çeliğinden yapılmış olan bir kokil kalıba dökülerek
katılaştırıldı. Bu şekilde elde edilen alaşım külçesinden
hazırlanan numune standart metalografik teknikler ile
hazırlanarak parlatıldı ve herhangi bir dağlama işlemi
yapılmadan içyapısını gösteren fotoğraflar çekildi.
Tornalama deneyleri, Şekil 1’de şematik resmi verilen
CNC torna tezgâhında yapıldı. Deneyler boyunca
oluşan sinyaller Kistler 9273 dinamometre ve yükselteç
ile Dynoware yazılımına aktarıldı. Bu yazılım ile
sinyaller grafiklere dönüştürülerek X, Y ve Z yönlerinde
oluşan kuvvetler elde edildi. Kesme kuvvetleri ise bu
kuvvetlerin bileşkesi alınarak belirlendi. Deneylerde
kullanılan kesme parametreleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Tornalama deneylerinde Sandvik Coromant marka
DCMT 11T304-PM kodlu sermet kesici takımlar
kullanıldı. Kesici takım kesme kenarında oluşan yığıntı
talaşların
karakterizasyonu
taramalı
elektron
mikroskobu (SEM) yardımı ile incelendi. İşlenmiş
yüzeylere ait ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) ölçümleri
ISO 4287 standardına uygun olarak yapılmış olup,
ölçümlerde Mahr Perthometer M1 (MarSurf PS1) marka
izleyici uçlu yüzey pürüzlülük cihazı kullanıldı. Bu
ölçümlerde örnekleme uzunluğu 0,8 mm ve ölçüm
uzunluğu 4 mm alındı.
Çizelge 1. Kesme parametreleri
Kesme hızı (m/dak)
İlerleme (mm/dev)
Kesme derinliği (mm)

200
0,05

300
0,1
1,5

400
0,15

Şekil 2. Al-12Si-0,1Sr alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf
Al-12Si-0,1Sr alaşımının tornalanmasında kesme
kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü değerlerinin kesme hızına
bağlı olarak değişimini gösteren eğriler Şekil 3-5’te, söz
konusu değerlerin ilerleme hızına göre değişimini
gösteren eğriler ise Şekil 6-8’de verilmektedir. Şekil 35’teki eğrilerden de anlaşılacağı gibi, kesme hızının
artması ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü
değerleri azalmaktadır. Bu durumun, birincil ve ikincil
deformasyon bölgesinde kesme sıcaklığının artmasına
bağlı olarak işlenen alaşımın akma mukavemetinin
azalmasından ve bu nedenle plastik deformasyon
oluşumunun
kolaylaşmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir [15-18].
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Şekil 3. 200 m/dak sabit kesme hızında artan ilerleme
ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğündeki değişimi
gösteren eğriler

Şekil 6. 0,05 mm/dev sabit ilerleme oranında kesme
hızındaki artışa bağlı olarak kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğündeki değişimini gösteren eğriler

Şekil 4. 300 m/dak sabit kesme hızında artan ilerleme
ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğündeki değişimi
gösteren eğriler

Şekil 7. 0,1 mm/dev sabit ilerleme oranında kesme
hızındaki artışa bağlı olarak kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğündeki değişimini gösteren eğriler

Şekil 5. 400 m/dak sabit kesme hızında artan ilerleme
ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğündeki değişimi
gösteren eğriler

Şekil 8. 0,15 mm/dev sabit ilerleme oranında kesme
hızındaki artışa bağlı olarak kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğündeki değişimini gösteren eğriler

Sabit kesme hızlarında ilerleme arttıkça kesme kuvveti
ve yüzey pürüzlülüğü değerlerinin arttığı gözlendi, Şekil
6-8. Bu durumun artan ilerlemeye bağlı olarak,
kaldırılması gereken talaş kesiti ve kesici takım-talaş
temas yüzey alanının artması nedeniyle kesme işlemi
için daha fazla güce ihtiyaç duyulmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir [19-21].

Kesme işlemi esnasında kesme kenarında BUE
oluştuğu ve özellikle ilerlemenin artması ile BUE
oluşumunun arttığı gözlendi, (Şekil 9 ve 10). İncelenen
alaşımda kesme sırasında BUE oluşumuna içyapıda
bulunan sünek alüminyumca zengin α fazının yol açtığı
düşünülmektedir. İlerleme arttıkça artan BUE oluşumu,
kesici kenar ile iş parçası arasındaki temas yüzey
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alanını arttırarak yüzey pürüzlülüğünün artmasına
sebep olmaktadır [22].
Kesme hızının artmasıyla BUE oluşumunda gözlenen
azalma ise, sıcaklık artışı nedeniyle malzemenin akma
mukavemetinde
meydana
gelen
azalmadan
kaynaklanmış olabilir. Kesici kenarda BUE oluşumunun
azalması kesme işlemini kolaylaştırıp, işlenen yüzey
kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır (Şekil 9 ve
10) [23-28].

Şekil 10. 400 m/dak kesme hızında a) 0,05 ve b) 0,15
mm/dev ilerleme hızında kesici takımda oluşan BUE’yi
gösteren SEM fotoğrafı

4. Sonuçlar
1. Al-12Si-0,1Sr alaşımının
dendiritlerinden, primer
parçacıklarından,
Al4Sr
oluşmaktadır.

içyapısı α-alüminyum
ve ötektik silisyum
ve
δ
fazlarından

2. Al-12Si-0,1Sr alaşımının sermet kesici takımlar ile
tornalanma işleminde kesme hızı arttıkça kesme
kuvveti
ve
yüzey
pürüzlülüğü
değerleri
azalmaktadır.
3. Al-12Si-0,1Sr alaşımının sermet kesici takımlar ile
tornalanma işleminde ilerleme arttıkça kesme
kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü değerleri artmaktadır.

4. Al-12Si-0,1Sr alaşımının sermet kesici takımlar ile

işlenmesi sırasında kesici kenarda oluşan yığıntı
talaş miktarı artan kesme hızı ile azalmakta,
ilerleme ile artmaktadır.

Teşekkür
Bu çalışma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Şekil 9. 200 m/dak kesme hızında a) 0,05 ve b) 0,15 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Tarafından
mm/dev ilerleme hızında kesici takımda oluşan BUE’yi FBA-2017-803 proje numarası ile desteklenmiştir.
gösteren SEM fotoğrafı
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THEORETICAL STUDY OF THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC
PROPERTIES OF MoO3
MoO3'ÜN YAPISAL VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN KURAMSAL
ÇALIŞMASI
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Özet
MoO3 opto-elektronik, katalitik, foto ve elektro-kimyasal
özelliklerinin mükemmel olması nedeniyle hem
deneysel hem de teorik olarak popülerdir. Burada,
MoO3'ün geometrik ve elektronik yapısı, yoğunluk
fonksiyonel teorisi kullanılarak hesaplanmıştır. Örgü
sabiti, bulk modülü ve bulk modülün birinci türevi elde
edilmiştir. Elektronik çalışma olarak bant yapısı elde
edilmiştir. MoO3'ün yarı iletken bir malzeme olduğu
gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi,
Elektronik

iyon etkileşimi için PAW (Projector-Augmented-Wave)
düzlem dalga metodu, elektron- elektron etkileşiminde
değiş-tokuş ve korelasyon terimi için Genelleştirilmiş
Gradyent Yaklaşımı (GGA) kullanıldı. GGA yaklaşımı
çerçevesinde Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) tipi [6]
fonksiyoneli,
potansiyel
olarak
ultrasoft
psedopotansiyeli kullanıldı. Brillouin bölgesinde özel knoktalarının üretimi için Monkhorst-Pack [7] kullanılarak
hesaplamalar yapıldı. Kristal yapıda kullanılan uygun kpoints değeri 12x12x2 olarak alındı. Her kristal yapı için
kesilim enerjisi 650 eV alındı..

3. Sonuç ve Öneriler
3.1. Elektronik Özellikler

Abstract

MoO3 bileşiğinin birim hücresi Şekil 2 de görülmektedir.
Pnma (62) uzay grubunda kristalleşir. Ortorombik kristal
MoO3 is popular both experimentally and theoretically,
yapısına sahiptir.
due to their excellent opto-electronic, catalytic, photo
and electro-chemical properties. In here, the geometric
and electronic structure of MoO3 has been calculated
using the density functional theory The lattice constant,
bulk modulus, first derivative of bulk modulus were
obtained Band structure calculation was obtained as
the electronic study. MoO3 is shown to be a
semiconducting material.
Keywords: Density Functional Theory, Electronic

1. Giriş
Geçiş Metal Oksit bileşiklerinin bant yapıları fotokatalist, fotovoltavik ve elektrolimünisans aygıtlarda
0
kritik bir rol oynar [1]. Bu bileşiklerden olan MoO3, d
karakterli iki geçiş metal oksitten oluşmaktadır. MoO3
ince filmlerinin güçlü optik soğurma bölgesi başlangıcı
yaklaşık olarak 3.2 eV civarındadır. Bu filmlerin en
düşük yasak band aralığı ise 2.8 eV civarında
bulunmuştur [2]. MoO3 aynı zamanda teknolojik
uygulamaları (inorganik foto-kromik ve elektrokromik bir
materyal) ve ve algılama uygulamaları iyi bilinmektedir
[3]. Bunlara ilaveten polimer yapılardaki uyumu ile
MoO3 yapısı hol transfer katmanı olmada güçlü bir
adaydır. Bu çalışmada; birçok kullanım alanıyla birlikte
polimer güneş hücrelerinin enerji dönüşüm verimliliğini
artmasında önem arz eden MoO3 bileşiğinin yapısal ve
elektronik özellikleri ab initio yöntemle çalışılmıştır.

2. Yöntem
Şekil 1. MoO3’ün birim hücresi.
Bu çalışmada MoO3 bileşiğinin yapısal ve elektronik,
özellikleri Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisine dayanan
Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP) programı Şekil 2 de görüldüğü gibi incelenen bileşiğin değişik
kullanılarak hesaplandı [4,5]. Hesaplamalarda elektron örgü parametresi değerlerinde elde edilen enerji hacim
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değerleri Murnaghan hal denklemine [8] fit edildi. Bulk 4. Sonuç
modülü (B) ve Bulk modülünün basınca göre birinci
türevi (B’) bu değerler ile hesaplandı. Enerji-hacim Bu çalışmada çok farklı uygulama alanları olan
grafiğinde en düşük enerji -131.515 eV olarak elde MoO3'ün geometrik ve elektronik yapıları, yoğunluk
edilmiştir.
fonksiyonel teori kullanılarak incelenmiştir. MoO3
bileşiğinin ortorombik yapıda Pbnm uzay grubuyla
Çizelge 1 Yapısal parametreler.
kristalleştiği bulunmuş, yapısal parametreleri elde
edilmiş ve literatürle uyumlu olduğu görülmüştür.
Parametreler Bu çalışma Teori[9]
Elektronik bant yapı hesaplamasında ise. MoO3'ün yarı
a(Ǻ)
3.709
3.69
iletken bir materyal olduğu (bant aralığı 1.718 eV)
b(Ǻ)
3.957
3.95
gösterilmiştir.
c(Ǻ)
15.951
1376
B(GPa)
31.8
3.95
Acknowledgment, this study was supported financially
B’
7.45
by the Research Centre of Amasya University (Project
E
-131.515
No: FMB‐BAP 17-0251).
Eg(eV)
1.718
1.718

Kaynaklar

Şekil 2. Enerji-hacim grafiği.
3.2. Elektronik Özellikler
Çalışılan bileşik için denge konumunda elde edilen örgü
sabitleri kullanılarak yüksek simetri noktalarına karşılık
gelen elektronik bant yapıları elde edildi. Fermi seviyesi
sıfır alındı. Genelde, 0< Eg< 3 eV olan malzemeler yarı
iletken, 3< Eg olan malzemeler yalıtkan malzemeler
olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada Eg değeri
1.718 eV ve dolayısıyla MoO3 bileşiği yarıiletkendir.
Bileşik için bant eğrilerinde iletkenlik bandının
minimumu ile valans bandının maksimumu çakışmadığı
için bileşik metalik özellik göstermez.
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Şekil 4. Elektronik band yapısı.

546

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

THE NATURE OF RESONANCE AND HYPERCONJUGATION FOR 4(4-NITROPHENYL)-3-THIOSEMICARBAZIDE
a

M. Evecena, M. G. Kadhimb and F. Kandemirlic

Department of Physics, Faculty of Arts and Sciences, Amasya University, 05100 Amasya, Turkey, E-mail:
meryem.evecen@amasya.edu.tr
b
Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Kastamonu University, 37150,
Kastamonu, Turkey
c
Biomedical Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Kastamonu University,
Kastamonu, Turkey, E-mail: fkandemirli@yahoo.com

Abstract
Thiosemicarbazidea are a versatile chemical moiety
capable of forming a large number of heterocyclic
molecules and they are is used for Pharmaceutical
intermediates, a raw material used in chemical
synthesis. The structural and electronic properties of
the title compound have been calculated using density
functional methods (B3LYP) with 6-311++G(2d,2p)
basis set [1,2]. Molecular structure and frontier orbital
analysis were also carried out. HOMO-LUMO energy
gap was calculated which allowed the calculation of
relative reactivity descriptors like chemical hardness,
chemical softness. First order hyperpolarizability (β) of
4-Nitrophenyl thiosemicarbazide and its metallic form
were discussed
by Natural Bond Orbital (NBO)
analysis. In molecule, the intra molecular hyperconjugative interactions are investigated and found
stabilization energy.
Keywords: Thiosemicarbazidea, B3LYP, Resonance

1. Introduction
Chipen et al used for some synthesizes this compound
in 1966 [1]. (NH2-C(S)-NH-NH2) is very important for
antibacterial, antituber-cular, anticonvulsant, antifungal,
antiproliferative and anticancer activity [2–6].
The nitro group affects biological properties of chemical
compounds, usually by increasing their bactericidal
ability and toxicity. Also this type compounds which is a
hot topic in current medicinal chemistry and the striking
epidemiologic data about cancer, diabetes and drugresistant bacterial infections [7]..

2. Method

was drown by using Gauss-View software. We made
geometry optimizations for our molecule by the
methods DFT(B3LYP). We tabulated some molecular
structure parameters (Table 1). As known, most of the
bond distances are slightly longer than the
experimental distances.

Fig. 1. The theoretical
compound:DFT.

geometric

structure

Table 1 Selected molecular structure parameters
Parameters
Calculated
Bond lengths (Å)
S1-C11
1.6699
N2-C5
1.3978
N3-N4
1.404
C10-N20
1.4648
N20-O21
1.2269
Bond angles(º)
C5-N2-C11
133.1173
N4-N3-C11
122.0357
S1-C11-N2
129.2122
C10-N20-O21
117.8764
O21-N20-O22
124.3967
Torsion angles(º)
C5-N2-C11-S1
1.0591
N4-N3-C11-S1
172.239
N2-C5-C7-C9
179.8173
C9-C10-N20-O22
179.9445

of

Gaussian 09 program package has been used to
perform geometry optimizations and total energy
calculations by HF and DFT (B3LYP) method with the
6-311++G (2d,2p) basis set [8].
Visualization of the structure and the analysis of the 3.2. Electronic Properties
outputs have been carried out with Gauss-View
software [9].
The energy gap between HOMO and LUMO is a critical
parameter in the determination of molecular electrical
transport properties. An electronic system with a larger
3. Results and Discussion
energy difference between HOMO–LUMO orbital
(Egap) should be less reactive than one having a
3.1. Geometry Optimisation
smaller gap. The energy gaps (Egap) is calculated
Chemical
formula
of
the
4-(4-nitrophenyl)-3- 3.650 eV (Fig.2). The chemical hardness (η), softness
thiosemicarbazide compound is C7H8N4O2S. The (S) were also deduced 1.825 eV and 0.274 eV
initial molecular geometry of C7H8SN4O2 compound respectively. These chemical quantities are obtained by
use of HOMO and LUMO energies.
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MEP mapping is very useful in understanding sites for
electrophilic attack and nucleophilic reactions as well as
hydrogen bonding interactions.
The MEP clearly indicates that the electron rich centres
were found around the O atoms, and slighly H atoms.
For O atoms, the max. negative V(r) values are -0.052
a.u.and H atoms the max. V(r) values are 0,066 a.u at
this base set (Fig. 3)..
We have executed Natural Bond Orbital (NBO) analysis
for investigating electron density transfer or conjugative
interaction in molecular systems.
The NBO analysis has revealed that the intramolecular
interactions which are formed by the orbital overlap
between bonding and anti-bonding (S-C), (N-H), (C-C)
and (N-O) orbitals which results intramolecular charge
transfer causing stabilization of molecule (Table 2). The
electron density of nitro group (∼1.99 e) clearly
demonstrates strong delocalization. The measure of
delocalization and hyperconjugation is given by E(2
energy. For the studied compound, intramolecular
hyperconjugative interactions of π-electrons with the
higher energy contributions from C9–C10→N20–O21
(27.69 kcal.mol-1) and C5–C7→C9-C10 (25.01
-1
kcal.mol ), for the nitropheny of the molecule.
Hyperconjugative interaction of the σ→σ* transition
occurs weak interacting S1–C11 with the 7.40 kcal.mol
1
energy. The most interaction energy, related to the
resonance in the compound [39], is electron donating
from the N2 LP(1), N3 LP(1) and N2 LP(1) to the
antibonding acceptor σ∗(S1-C11), and π∗(C5–C7) of
the skeleton leads to moderate stabilisation energy as
shown in Table 6. NBO analysis revealed that, the O22
LP(3), → π∗(N20–O21) interactions give an enormous
-1
stabilisation by 164.16 kcal.mol

Fig. 2. Energy values between HOMO and LUMO.
.

Fig. 3. Total electron density mapped of the compound.
Table 2 Selected second-order perturbation energies E(2) associated with i→j delocalization in gas phase.
Donor
orbital (i)

Type

ED/e

Acceptor
orbital (j)

Type

S1−C11
σ
1.97302
S1−C11
σ*
N2−H14
σ
1.97585
S1−C11
π*
C5−C7
π
1.60349
C6−C8
π*
C5−C7
π
1.60349
C9−C10
π*
C6−C8
π
1.70077
C5−C7
π*
C6−C8
π
1.70077
C9−C10
π*
C9−C10
π
1.64420
C5−C7
π*
C9−C10
π
1.64420
C6−C8
π*
C9−C10
π
1.64420
N20−O21
π*
N20−O21
π
1.98651
O22
LP (3)
N20−O21
π
1.98651
N20−O21
π*
S1
LP (2)
1.86458
N2−C11
σ*
S1
LP (2)
1.86458
N3−C11
σ*
N2
LP (1)
1.63744
S1−C11
σ*
N2
LP (1)
1.63744
C5−C7
π*
N3
LP (1)
1.74090
S1−C11
σ*
N3
LP (1)
1.74090
N4−H18
σ*
N4
LP (1)
1.95002
N2−H14
σ*
N4
LP (1)
1.95002
N3−H17
σ*
O21
LP (2)
1.90119
C10−N20
σ*
O21
LP (2)
1.90119
N20−O22
σ*
O22
LP (2)
1.90206
C10−N20
σ*
O22
LP (2)
1.90206
N20−O21
σ*
O22
LP (3)
1.46192
N20−O21
π*
S1−C11
σ*
0.46135
S1−C11
π*
N20−O21
π*
0.63161
C9−C10
π*
a (2)
E ,energy of hyper conjugative interactions.
b
Energy difference between donor and acceptor i and j NBO orbitals.
c
Fij is the Fock matrix element between i and j NBO orbitals.
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ED/e

E(2)
(kcal/mol)a

0.46135
0.04868
0.29549
0.38876
0.37704
0.38876
0.37704
0.29549
0.63161
1.46192
0.63161
0.06172
0.06124
0.46135
0.37704
0.46135
0.01440
0.03679
0.02883
0.10114
0.05671
0.10114
0.05600
0.63161
0.04868
0.38876

7.40
5.92
16.34
25.01
20.81
16.64
16.65
22.47
27.69
11.89
7.64
12.59
11.39
63.99
37.91
51.82
5.10
5.18
7.39
12.00
20.83
11.89
20.65
164.16
6.86
17.80

E(j)E(i)
(a.u.)b
0.26
0.93
0.28
0.28
0.29
0.29
0.29
0.29
0.14
0.17
0.31
0.63
0.61
0.23
0.29
0.24
0.68
0.76
0.75
0.57
0.71
0.58
0.71
0.14
0.32
0.15

F(i,j)
(a.u.)c
0.044
0.067
0.062
0.075
0.070
0.063
0.062
0.073
0.060
0.077
0.053
0.081
0.076
0.111
0.095
0.105
0.056
0.056
0.067
0.074
0.110
0.074
0.110
0.139
0.082
0.064
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8.

4. Conclusion

9.
In this study, 4-(4-nitrophenyl)-3-thiosemicarbazide
compound was investigated both structural and
electronic properties theoretically. The calculated
geometric parameters are added litheture. According to
the work on FMO energy level, the corresponding
electronic transfers are between HOMO and LUMO
orbitals. The energy difference in HOMO and LUMO
was found to be 3,650 eV. The MEP map becomes
more positive in the molecule of hydrogen atoms. The
O atom is greater than the C atoms. These sites
provide information about the site to which they may
bind. As a result, this compound is a good candidate as
NLO materialas.
Acknowledgment, this study was supported financially
by the Research Centre of Amasya University (Project
No: FMB‐BAP 19-0414).
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Abstract

Based on the analysis of mechanism development of
ferrite recrystallization processes, on example of lowcarbon hot-rolled sheet steel, measures are proposed
reduce heterogeneity of structure rolled products.
Creating a certain gradient in distribution defects of
crystalline structure over the thickness of sheet lowcarbon steel allows after annealing to reduce the
structural heterogeneity of the metal.
Keywords: deformation, dislocation, ferrite, grain size,
recrystallization

1. Introduction
In the process hot rolling of a sheet low carbon steels to
a thickness of 2 mm, a texture with parameters (110)
[001] form mainly in the surface layers of metal [1-3].
During cooling process of a sheet metal roll, the
advantages growth nucleus recrystallization with the
texture characteristics of (110) [001] lead to the
achievement of a high degree structural heterogeneity
in the sheet thickness. The crystal structure such nuclei
determines the achievement of increased growth rate in
comparison with neighboring micro volumes of the
metal [4, 5]. The grain growth is based on coalescence,
due to the small disorientation of their crystal lattices
[2,6]. Based on this, layer with size of ferrite grains
exceeding sizes in middle of sheet by more than 10
times is formed along sheet thickness.
By changing mechanism and driving forces of
recrystallization, a qualitatively different grain size
distribution can be achieved. Thus, introduction of
certain number defects of crystal structure, for example,
from cold plastic deformation, will lead to change
conditions for the development of recrystallization
processes during metal annealing. In this case, the

recrystallization centers will be volumes in which the
deformation was carried out by active slip systems, and
the recrystallization mechanism is based on movement
of grain boundaries with large disorientation angles [3].
When the driving force of recrystallization is gain in
surface energy, and mechanism is based on
coalescence of grains, in a cold-deformed metal the
driving force is the difference in density accumulated
defects of crystal structure. Based on this, it can be
assumed that introduction of a certain number of
defects, and primarily dislocations, into the volumes of
hot-rolled metal with the texture characteristics of (110)
[001], will allow changing recrystallization mechanism
during annealing. The given position is confirmed by
the structure of sheet metal formed after cold rolling
and annealing [1]. As a result, the thickness of layer
with an enlarged grain size of ferrite on the surface
decreases several times [2, 4]. However, the above
technology for increasing the uniformity of structure
ferrite has certain limitations. During cold rolling, in
addition to changing thickness of sheet, it is rather
difficult to control formation certain gradient of
introduced defects in crystal structure, primarily
dislocations.
Considering the inversely proportional dependence of
grain size after recrystallization on degree cold plastic
deformation, reduction in existing grain sizes
differentiation in the thickness rolled product is possible
only in case of metal deformation with degree
proportional to grain size. At the same time,
development of strain hardening processes will change
the texture parameters and recrystallization in metal will
be carried out by a different mechanism.

2. Material and research methods

550

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

The material for the study was steel with content of
carbon by 0,08%. Samples for testing were made in
form of sheet with thickness of 1,5mm, a width of
200mm and length of 1,5-2m. The structure state steel
after hot-rolled.
The microstructure was investigated using light
microscopy. Determination of size grain ferrite was
carried out according methodologies of quantitative
metallographic [7]. Bending deformation was carried
out in a laboratory setup [8]. The degree of deformation
was evaluated by angle of metal coverage by
deforming roller in one pass of bending stand. The
microhardness was measured by PMT-3 device. The
load of indentor device was 10-50g.
Sheet metal tensile tests were carried out on a
universal “Instron” machine. During the test, a tensile
diagram was recorded, which was subsequently
converted to true coordinates. This is due to fact that
determined load from deformation diagram should not
be attributed initial cross-sectional area of the sample,
but to its true value, taking into account preservation
volume of deformed metal unchanged.
Evaluation ability of sheet metal to deep drawing was
carried out during tests for extrusion of a spherical hole
according to the Abraham M. Erickson method, on a
machine such as NTL-10G.

grain size about 25 μm, there is a significant increase in
grain size. After 3 hours of exposure during annealing,
the grain size reaches values about 110 μm.
In contrast change in the grain size of ferrite over the
thickness of sheet after cooling in roll, steel subjected
to alternating bending and subsequent annealing has a

a

3. Results
In Fig.1 shows microstructure hot-rolled low-carbon
steel, 1.5 mm thick. Regardless of orientation
investigated section, relative direction of rolling, the
metal has a rather significant layer of large grains. As
you move from the surface layers deep into the sheet,
the ferrite grain size from 180 - 210 μm gradually
decreases and reaches a value of 25 - 30 μm at a
distance from the surface of 0.3 - 0.5 mm. Considering
the existence of different thicknesses (from different
metal surfaces) of the zone of large grains, the
structure was evaluated both for the initial and after
bending-tensile loading for two surface layers.
Microhardness measurements showed, firstly, the
normal distribution of values both in the surface layers
and in the internal (near middle of the sheet) metal
volumes (Fig.2a). Moreover, the absence of
unambiguous relationship between the values of
microhardness and grain size of ferrite draws attention.
However, the analysis of significant experimental
material showed that as a result of one pass deforming
stand (coverage angle 8°), the microhardness (Hμ) was
aligned with the cross section of the metal (Fig. 2b).
Studies of microstructure showed that, regardless of
orientation studied section relative to direction of rolling,
hot-rolled steel has a rather significant grain size (Fig.
1). By annealing metal at 680°C for 1 to 3 hours, the
grain size of ferrite in surface layer of hot-rolled metal is
insignificantly reduced, from 150 to 130 μm. At the
same time, as in inner, initially fine-grained zone with

b
Fig. 1. The microstructure hot-rolled sheet steel,1.5 mm
thick, along (a) and across (b) of rolling direction.
Magnification 50.
different grains size distribution. So, in hot-rolled state
in surface volumes of sheet, after one hour of
exposure, a significant non-uniformity of metal structure
is observed (Fig. 1). At the same time, the grain size of
internal volumes sheet is noticeably smaller. In a first
approximation, as follows from a joint analysis
experimental data (Fig. 2), one can speak of a
qualitatively different character grinding of ferrite grains
on surface and in middle of the sheet, depending on
processing scheme [9].
As a result of reverse bending, the creation certain
gradient of defects crystal structure over the sheet
thickness leads to an decrease grain size ferrite of
surface volumes by three times (from 150 to 50 μm)
after annealing. At the same time, a 2-fold increase in
the size of ferrite grain is observed in the middle of
sheet. This allows, after annealing of 1 h at 680 ° C, to
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achieve a significant alignment of the structure along
cross section. It should be expected that the observed
qualitatively different development of recrystallization
processes, even with the same grain size of ferrite,
should lead to a change of properties metal. Indeed,
the nature of dependence microhardness on grain size

N

110
90
70

3

50
30
10

1

differences in the development of microstructure
formation processes. Considering, even an insignificant
amount of cementite particles in studied steel (up to 1%
of volume fraction), their presence is already sufficient
to influence on structural transformations. So, during
annealing of hot-rolled metal in parallel with the
increase grains of ferrite, the processes of dissolution
and coalescence carbide particles proceed. On this
basis, upon annealing of hot-rolled sheet, the diffusion
of carbon atoms on regions nearly boundary of ferrite
grains leads to decrease carbon concentration inside
them. Such large grains have lower hardness.
In steel subjected to alternating bending, the
introduction of defects into the crystalline structure
changes the character of the dependence at annealing.
In this case, plastic deformation (alternating bending)
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Fig. 2. Statistical distribution of microhardness ferrite on
the study site: (a) - a section of a hot-rolled sheet;( b) after bending tensile load. Surface I – (1), Surface II –
(2), middle of the sheet – (3).
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differs significantly for hot rolled and annealed metal
after bending strain (Fig. 3). From the analysis of
dependencies presented in Fig. 3, qualitatively different
effect grain size of ferrite on microhardness metal
follows. Indeed, for the state of metal after hot rolling,
the microhardness decreases with increasing grain size
(Fig. 3a). On contrary, the introduction of alternating
bending operation leads to a change in nature this
dependence (Fig. 3b).
The presented differences in nature of ratio
microhardness – size grain ferrite, are due qualitative
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Fig. 3: Effect of grain size on microhardness ferrite of
the studied steel after hot rolling (a) and after
alternating bending and annealing (b)
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will contribute to an increase number of cementite
particles with inter granular arrangement. The specified
particles of cementite, which were generation in the first
stages of annealing, will begin to dissolve and the
diffusion flux carbon atoms to grain boundary will lead
to an increase carbon concentration in ferrite. Larger
grains of ferrite before dissolution of cementite particles
will have increased values of microhardness. As
acceleration processes of recrystallization and
decrease of ferrite grain size, the concentration of
carbon inside grains will decrease, which will be lead to
softening of metal.
Thus, both in hot-rolled and alternating-bent metal, the
development of recrystallization processes during
annealing is aimed at aligning the structure with the
thickness of the sheet. However, introduction operation
deformation of alternating bending can further stimulate
the acceleration of recrystallization processes.
From the analysis of the microstructure follows (Fig. 4),
that use of alternating bending allows not only to
increase the uniformity of ferrite structure in the
thickness hot-rolled sheet after annealing, but also to
grind her effectively.
Taking into account that thin-sheet products made of
low-carbon steels are often used to obtain products by
cold stamping, it was interest to evaluate the plastic
properties. First of all, the ability metal to deep
stamping is largely associated with uniformity structure
over cross section of sheet. Based on this, the sheet
steel test after processed using various technologies at
index on Erickson was evaluated. Samples of sheet
steel with structures shown in Fig. 4, showed an
increase depth of recess according to Ereksen from
11.4 mm (hot rolling, annealing 680 ° C, 3 h) up to 12.1
- 12.2 mm after hot rolling, variable bending (coating
angle 15 °), annealing 680 ° C.
A similar effect of alternating bending is observed on
tensile properties. The hot-rolled steel after annealing
was 650 - 680° C, with a holding time of 3 hours, had a
yield stress made up of 200 - 260 MPa, a tensile
strength of 290 - 320 MPa, and determined elongation
30 - 37 % in length equal 4 times more of wide

b

c

Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
d
Fig. 4. Microstructure of hot rolled steel after annealing
(a); hot rolling, alternating bending and annealing
(coverage angle 10°-b, 15 °-c, d). Magnification 50 (a,
b, c); 200 (d).

a

specimen. Subjecting metal to alternating bending and
annealing, the properties, respectively, amounted to:
220 MPa; 310-315 MPa and 40-42%.
Thus, by subjecting hot-rolled thin-sheet low-carbon
steel with a inhomogeneous grain ferrite structure in
thickness, to alternating bending at subsequent
recrystallization annealing, at temperatures prior to the
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phase transformation, the get alignment of structures.
Moreover, the metal properties reaches of level coldrolled annealed steel.

4. Findings
1. The creation of a certain gradient in distribution of
defects crystalline structure near surface of hot rolled
sheet low-carbon steel makes it possible to change
mechanism of development recrystallization processes
during annealing.
2. Using alternating bending operation allows to
increase uniformity structure of ferrite in thickness of
hot-rolled sheet after annealing.
3. As a result of proposed processing, the formed
structural state made it possible to increase plastic
properties and ability metal to deep draw during sheet
stamping.
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AKIŞKANLIĞI VE YOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF ACORN POWDER ON FLUİD AND DENSİTY OF
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Termoplastiklerde farkı birçok doğal ve sentetik dolgu
maddeleri kullanılmaktadır. Bu dolgu maddeleri organik
ya da inorganik karakterdedirler [3-8]. Kullanılan bu
takviye elemanları termoplastikden üretilen bir
mamulün olumsuz yapıdaki herhangi bir özelliğini
iyileştirilme noktasında etkili olabilmektedir. Doğal dolgu
maddesi olarak organik karakterde kendir, kenevir,
deniz yosunu, saman, kolza vs kullanılırken, inorganik
dolgu olarak talk, kalyum, mika ve kalsit gibi maddeler
tercih edilmektedir. Kullanılan bu dolgu maddeleri ile
termoplastiklerin mekanik, ısıl ve akış özellikleri
iyileştirilebilmektedir [8-15].

Özet

Bu çalışmada, ülkemizde birçok bölgede yetişen meşe
ağcının bir meyvesi olan palamutlar kurutularak ve toz
haline getirilerek polistiren ve polioksimetilende dolgu
maddesi olarak kullanıldı. Bu kullanım sonucunda
polistiren
ve
polioksimetilenin
akışkanlık
ve
yoğunluklarında ki değişimler incelendi. Karışımların
akışkanlıkları hem ekstrüzyon öncesi hem de
ekstrüzyonda homojen karışım elde edildikten sonra
gerçekleştirildi ve malzemelerin eriyik akış indeksleri
çıkarıldı. Sonuçlar grafiklerle açıklanarak doğada
sürekli yetişen palamudun termoplastiklerin akışkanlık
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin
ve yoğunluklarına olan etkisi tespit edildi.
üretiminde tercih edilen polistiren ve polioksimetilen
Anahtar kelimeler: Polistiren, Polioksimetilen, Meşe birer termoplastik olup sert, rijit ve iyi nem
mukavemetine
sahiptirler.
Uzun
süre
yüksek
Palamudu, Eriyik Akış İndeksi, Yoğunluk
sıcaklıklarda kararlı kalabilen POM, homopolimer ve
kopolimer olarak cam elyaf takviyesi ile enjeksiyon ile
Abstract
kalıplamaya çok uygundur. Amorf karakterdeki
polistiren ise parlak ve berrak bir görüntüye sahiptir. PS
In this study, acorn, which is a fruit of oak tree grown in başta gıda endüstrisi olmak üzere birçok alanda
many regions in our country, was used as filler in kullanım bulmaktadır [2,3,6].
polystyrene and polyoxymethylene after drying and
pulverizing. As a result of this use, the changes in Çalışmalarda kullanılan dolgu maddesi çok dayanıklı bir
fluidity
and
density
of
polystyrene
and ağaç olan meşe ağacının meyvesi olan palamuttur.
polyoxymethylene were investigated. The viscosity of Palamut meyvesi kapsül ile örtülüdür ve kapsülün
the mixtures was carried out both before extrusion and içinde perikarp duvarı vardır. Bu perikarp duvarın
after the homogeneous mixture in the extrusion and the altında ise meşe palamudunun sert dış yapısını
melt flow indexes of the materials were extracted. The oluşturan tohum kabukları yer almaktadır. Palamudun
results were explained in graphs and the effect of acorn iç kısmında ise, Cotyledons denilen doku tabakası ve
growing continuously in nature on the viscosity and bu doku merkezinde plumule tomurcuğu ve plumule
density of thermoplastics was determined.
ucunda sinir kökü bulunmaktadır. Birçok memeli
Keywords: Polystrene,
Mechanical Properties

Acorn,

Gama

hayvan için çok faydalı bir protein kaynağı olan palamut
Radiation, aynı zamanda tıp sektöründe ve boyacılık ile deri
endüstrisinde kullanım alanı bulmaktadır [16].

1. Giriş
Termoplastik ve termoplastik matrisli malzemelerin
üretiminde en çok tercih edilen üretim teknikler
arasında ekstrüzyon ve plastik enjeksiyon ile kalıplama
teknikleri gelmektedir. Bu üretim yöntemlerinde sıcaklık
ve basınç dışında malzemelerin akışkanlıkları da üretim
hızı ve kalitesi açısında önemlidir. Malzemelerin
akışkanlık ve yoğunlukları ile ilgili bilgiler kullanılan
termoplastiğin üretici firması tarafından malzeme
özelliklerinde belirtilmektedir [1-3]. Saf malzemeler için
verilen bu bilgi malzemelerin ekstrüzyon ve plastik
enjeksiyon makinalarında çalışılması esnasında hangi
sıcaklık değerlerinde çalışılması gerektiğine dair ön fikir
sunmaktadır. Fakat dolgu takviyesi gerektiren
durumlarda matris malzemenin akışkanlığı direk
etkileneceği için akışkanlık ve yoğunluklarının
deneylerle belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, polioksimetilen ve polistiren içerisine
ağırlıkça %5, %10 ve %20 oranlarında meşe palamudu
toz halinde katılarak karışımlar oluşturuldu. Elde edilen
bu karışımların eriyik akış indesi cihazında
akışkanlıkları ve yoğunluklarında ki değişimler
belirlendi.

2. Materyal ve Metot
Deneylerde oluşturulan karışımların matris malzemeleri
Polioksimetilen (POM) ve Polistiren (PS) olup,
Polioksimetilen Albis Plastik tarafından üretilen
“ALCOM POM 770/1 WT1153-07LB” malzeme olup,
Polistiren ise “LSM R6109’’ ürün kodlu “Dongguan
Liangsu Masterbatch’’ firmasına aittir. Kullanılan dolgu
maddesi ise kurutulup toz haline getirilmiş meşe
palamududur (Vaks).
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Matris malzemeler içerisine dolgu maddesi ayrı ayrı
ağırlıkça %5, %10 ve %20 oranlarında ilave edilerek
karışımlar oluşturuldu. Bu karışımlar öncelikle mekanik
olarak bir mikserde karıştırıldı. Elde edilen bu
karışımlardan 4 ila 8 gram arasında numuneler
hazırlandı. Hazırlanan numunelerin akışkanlıkları ve
yoğunlukları Şekil 1’de görünen Munzur Üniversitesi
Makine Mühendisliği Bölümü laboratuvarında bulunan
“JPT EQUIPMANT marka XRL-400A model” eriyik akış
cihazı (MFI) kullanılarak ''ISO 1133'' normlarına uygun
olacak şekilde gerçekleştirildi.

Şekil 2: Homojen olarak elde edilen matris dolgu
karışımları
Bu işlem yapılmadan önce dolgu maddesi takviyeli
POM ve PS karışımları ayrı ayrı tek vidalı ekstrüderden
geçirildi. Üç bölge ısıtma ve bir bölge kalıp ısıtmasına
sahip ekstrüder de POM karışımları için çalışma
o
sıcaklığı 170 ila 190 C iken PS karışımları için 160 ila
o
180 C olarak ayarlandı. Ekstürüderin kalıp kısmında
yaklaşık olarak 4mm çapında silindirik olarak akan
eriyik karışım önce soğuma havuzuna daldırıldı
ardından kırıcıya yönlendirilerek 2-4 mm büyüklüğünde
granül hale getirildi. Herbir matris dolgu karışımı için bu
şekilde elde edilen granüllerden 4 ila 8 gram tartılarak
Şekil 1: Eriyik akış indeks cihazı
daha önce mekanik karışımlar için gerçekleştirilen MFI
ölçümleri aynı sıcaklık ve ağırlık değerleri esas alınarak
MFI cihazının sıcaklığı PS için 200 oC ve uygulanacak ekstrüder de elde edilen bu karışımlar içinde
ağırlık 5 kg ve POM için 190 oC ve 2,16 kg olacak gerçekleştirildi.
şekilde ayarlandı. Cihazın ısıtma haznesi istenilen
sıcaklığa ulaştığında analiz edilecek karışım bir huni Bu şekilde sadece hem dolgu miktarına bağlı olarak PS
vasıtası ile ısıtma haznesine döküldü. Yaklaşık olarak 5 ve POM’un eriyik akış indeksi ve yoğunluklarında ki
dakika ısınmaya bırakıldıktan sonra 0,325kg lık bir ön değişimler belirlenmedi aynı zamanda ekstrüzyon
yükleme uygulanarak karışım cihazın alt bölgesinde işleminin bu akışkanlık ve yoğunluk üzerindeki etkisi
bulunan memeden akmaya zorlanmaktadır. Karışım ortaya konuldu.
silindirik kesite sahip memeden akmaya başladığı an
itibari ile 1,835kg’lık ana yükleme yapılarak toplamda
2,16kg ile malzeme akmaya zorlandı. İstenilen ölçüm
aralığına gelindiğinde cihaz otomatik olarak start verir 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMALAR
ve meme kısmından akan malzeme belirli saniye
aralıklarla kesilir. Bu şekilde kesilerek elde edilen Dolgu takviyeli POM ve PS numunelerine ait eriyik akış
parçaların ağırlıkları ölçülerek ortalama ağırlık değer indeksi ve yoğunluk değişimlerine ait sonuçlar
cihazın dijital panosuna girildi ve cihaz bize ölçümünü grafiklerle verilmiştir.
yaptığımız karışıma ait kütlesel (g/10dak.) ve hacimsel
3
(m /10dak.) eriyik akış değeri ile yoğunluk değerlerini
verdi. PS karışımları içinde ölçüm işlemi aynı şekilde
o
gerçekleştirildi fakat deney sıcaklığı 200 C ve ağırlık 5
kg olarak ayarlandı.
Mekanik
olarak
elde
edilen
karışımlar
için
gerçekleştirilen deneyler aynı zamanda ekstrüderde
homojen olarak oluşturulan ve Şekil 2’de ki gibi granül
haline getirilmiş karışımlar içinde gerçekleştirildi.

Şekil 3: Dolgu takviyeli POM’un eriyik akış indeks
değişimi.
Şekil 3’de dolgu katkılı POM’nin hem ektrüzyon öncesi
hem de ekstrüzyon sonrası karışımlarına ait sonuçlar
verilmiştir. Bu sonuçlara göre POM içerisinde artan
dolgu miktarı ile karışımların akışkanlıkları azalmıştır.
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Özellikle mekanik olarak hazırlana karışımların
akışkanlığında önemli bir azalma olduğu görülmektedir.
Saf POM’un MFI değeri 27.5 g/10dak. iken %20 dolgu
3
takviyeli karışımlarda 20.1 g/cm değerine kadar
gerilemiştir.
Ekstrüzyonda
hazırlanan
homojen
karışımların MFI değerlerinde meydana gelen azalma
ise mekanik karışımlardaki kadar çok keskin değildir.
Ekstrüder de homojen olarak elde edilmiş %20 dolgu
takviyeli POM numunelerinin MFI değeri 24.6 g/10dak.
olarak ölçülmüştür.

Şekil 6: Dolgu takviyeli POM’un yoğunluk değişimi.
Yukarıda ki grafikte dolgu takviyeli POM malzemelerin
mekanik ve homojen olarak karıştırılması sonucunda
elde edilen yapılarına ait yoğunluk değişimleri
3
verilmiştir. 1.41 g/cm yoğunluğa sahip saf POM’un
yoğunluğu artan dolgu miktarı ile azalmış ve %20 dolgu
3
içeren karışımlarda 1.29 ve 1.30 g/cm olarak
belirlenmiştir.
Şekil 4: Dolgu takviyeli PS’nin eriyik akış indeks
değişimi.

4. SONUÇ

Şekil 4’de dolgu katkılı PS karışımlarına ait MFI
değerleri verilmiştir. Burada da matris içerisinde artan
dolgu miktarı ile viskozite artmış ve akış zorlaşmıştır.
Saf PS’nin akışkanlığı 6.6 g/10dak. iken akışkanlık
mekanik olarak hazırlanmış %20 dolgu katkılı
numunelerde 2.9 g/10dak. ve homojen olarak
ekstrüderde hazırlanmış aynı dolgu oranına sahip
numunelerde 4.5 g/10dak. olarak ölçülmüştür.
Ekstrüzyonda elde edilen homojen yapının akışkanlık
üzerindeki yaklaşık olarak %50 oranında pozitif bir etki
meydana getirmiştir.

Meşe palamudunun kurutularak toz haline getirilmesi ile
Vaks olarak adlandırılan malzeme birer termoplastik
olan polioksimetilen (POM) ve polistiren (PS) içerisine
takviye elemanı olarak karışıtırılmış ve dolgu
maddesinin matris malzemenin akışkanlığı ve
yoğunluğuna olan etkileri tespit edilmiştir;
Her iki termoplastiğinde eriyik akış indekleri içerdikleri
artan Vaks miktarı ile azalmış, viskoziteleri artmıştır.
Fakat
bu
durumun
karışımların
ekstrüderden
geçirilmesi ile elde edilen homojen yapıda daha iyi
olduğu ve akışkanlık değerlerinin mekanik karışımlara
kıyasla %20 ila %40 artış gösterdiği tespit edilmiştir.
Eriyik akış indeksinin yanı sıra karışımların yoğunlukları
da incelenmiş ve matris içerisinde artan dolgu miktarına
bağlı olarak karışımların yoğunlukları azalmıştır. Bu
azalmanın nedeni kullanılan dolgu maddesinin
yoğunluğunun matris malzemelerde çok daha küçük
olmasıdır. Mekanik ve homojen karışımlar için elde
edilen yoğunluk sonuçları birbirine çok yakın değerlerde
olmuştur.

Kaynaklar
Şekil 5: Dolgu takviyeli PS’nin yoğunluk değişimi.
Şekil 5’de dolgu katkılı PS’nin hem mekanik hem de
ekstrüzyon karışımlarına ait yoğunluk değişimleri
verilmiştir. Kullanılan dolgu maddesinin yoğunluğu
matris malzemeden düşük olduğu için PS’nin
yoğunluğunda azalma meydana gelmiştir. Saf PS 1.02
3
g/cm yoğunluğa sahip iken bu değer %20 dolgu katkılı
3
3
karışımlarda 0.92 g/cm ve 0.93 g/cm olarak tespit
edilmiştir. Mekanik ya da homojen karışımların
yoğunlukları arasında önemli bir fark olmadığı
görülmektedir.
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Abstract
In this study, use of boric acid (H3BO3) as a pore former
in production of 2024 aluminum alloy metallic foams by
powder
metallurgy
method
was
investigated.
Successful results were obtained in using of boric acid
as an alternative pore former and controllability of the
some properties of the produced foams such as relative
density, microstructural properties and compression
−3 –1
behavior (10 s at the strain rate) were investigated
with process parameters of amount of pore former
(boric acid)( 50%), pressing pressure (150 bar and 300
bar), and sintering temperature (550°C, and 620°C).
The geometric density of the 2024 Al foam alloy
3
produced by mechanical alloying method was 1.1 g/cm
and the average pore size was calculated to be
approximately 680 µm. The highest plateau tension
value of 12 MPa was obtained in Al alloy foams with
47% porosity of which produced at 300 Bar pressure
and sintered at 620°C.

technique” seems more appropriate. The technique
consists of mixing aluminum or aluminum alloy powders
with appropriate foaming agents, which get entrapped
by compacting this mix to dense product called
“foamable precursor material”. Heating the precursor
above its solidus temperature releases the pressure on
the foaming agent allowing decomposition and
formation of bubbles [6].
Among the metallic foams, especially aluminum-based
metallic foams have attracted considerable attention in
recent years as materials that can be used in various
engineering applications. Aluminum foams can convert
impact energy into plastic energy and absorb more
energy than most metals. Total energy absorbed when
placed as a filling material in a pipe or any profile more
than the sum of the energy absorbed separately by the
foam and the pipe / profile[7].

Competition in the automotive sector is pushing
manufacturers to different quests. The fact that
Keywords: Powder Metallurgy, Metallic Foam, 2024 technology and science are getting more and more in
the automotive sector increases the quality of the
Alloy, Boric Acid (H3BO3)
products. Material science occupies a very important
place in this field. The combination of materials with
1. Introduction
Due to the development of technology, the need for different properties with suitable uses seems to be the
lightweight and high strength materials is increasing preferred way of manufacturers[8].
day by day. Human beings have searched for various
materials in order to obtain these properties and have Perhaps car manufacturers give the most importance to
taken the nature as an example. Cellular materials safety. The cost of a vehicle and the associated safety
have an important place in this case. Because foams or limits depend on the quality of the material used.
other high porosity cellular materials are known to have Therefore, the use of aluminum and its alloys has been
a combination of physical and mechanical properties increasing rapidly in recent years. However, today's
such as energy damping capacity, high rigidity, low lightweight (low-density) metal alloys have become the
most sought after and invested research field in the
density.[1,2].
industry and this increases the use of foam metals.
The terms cellular metals or porous metals are general
expressions referring to metals having large volume of
porosities, while the terms foamed metal or metallic
foams applies to porous metals produced with
processes where foaming take place [3].

In particular, the development of new production
techniques and achieving acceptable production costs
have expanded the potential uses of foam metals in the
automotive sector [9].

Foam metals provide significant advantages in view of
their superior shock-absorbing properties and light
weight. The internal structures of metal foam materials
are porous like sponges. This structure gives metallic
foams both lightness and strength. Besides these
There are many different ways to manufacture cellular properties, it has positive effects such as heat
materials. One of the available processes has become insulation and damping of vibration. The dimensions of
increasingly popular in the past few years and is at the the pores also affect the mechanical properties [10].
stage of industrial implementation now. The method is
sometimes loosely called the “powder-metallurgical In this study where metallic foams were produced by
route” but the term “powder compact foaming powder metallurgy, boric acid was used as a poreMetallic foams have extremely good mechanical,
physical and acoustic properties and production
methods are a rapidly developing new material group
[4,5].
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forming agent. Thus, in order to contribute to the
economy of our country, which has 72 percent of world
boron reserves, boron products will be evaluated. At
the same time, due to the high production cost of
metallic foam materials, different additives will be
added to reduce production costs. The aim of this study
is to investigate the controllability of properties such as
relative density, internal structure properties and
compression behavior by using process parameters
such as initial pressing pressure, and sintering
temperature.

Figure 2. a) Stereomicroscope images of boric acid
powders.

2. Experimental Details

The percentages of elementary powders used as
The foam materials were produced by the method of starting materials in the mechanical alloying production
sintering the pressed samples as shown in the scheme of 2024 alloy are given in Table 2.
(Fig.1).
Table 2. Alloying Elements.
Element
Mass (%)

Figure 1. Foam material production stages within the
scope of the project.

Al

Fe

Si

Cu

Mg

Mn

Cr

Zn

Base

<0.
5

<0.
5

3.84.9

1.21.8

0.30.9

<0.
1

<0.25

In order to prevent oxidation, all metal powders were
weighed in glove box. Metal powders weighed in
required proportions for the production of 2024 alloy by
mechanical alloying were put into the vials in the glove
box. Stainless steel vials and balls are used. The balls
used are 6mm and 5mm in diameter and 20% and 80%
by weight, respectively. Grinding was carried out in 15
hours. In order to prevent overheating, mechanical
alloying was carried out in the form of forward grinding
for 30 minutes, then cooling for 15 minutes and then
grinding in the opposite direction for 30 minutes. In
Table 3, mechanical alloying parameters are presented
in detail.

In this method, the powder material (2024 Aluminum
alloy) and the foaming agent (boric acid, H3BO3) are
mixed in the glove box with the specified proportions
under an argon atmosphere. Then, it was turned into
semi-product having dense structure to be foamed by
pressing in hydraulic press at the determined pressing Table 3. Mechanical alloying parameters.
pressures (150 bar and 300 bar). This semi-product
was then sintered at appropriate processing
Ball
Rate Time
Process control agent
temperatures (550°C, and 620°C) for 3 hours.
/Powder
(rpm) (hour) (wt%)

Metal powders (table1) used for the 2024 alloy in the
16
500
15
2
study are supplied from Alfa Aesar company. Boric acid
(H3BO3) used as pore forming agent is obtained from
Eti Maden Kırka Boron Plant. The grain size of the boric
In ball mills, powder particles are subjected to highacid is measured as > 500 μm.
energy collisions, which cause cold welds and fractures
to each other. For good mechanical alloying, these two
Table 1 .Metal Powders used.
processes must be in balance.
Metal powder
Al
Fe
Cu
Mg
Mn
Zn
Si
Cr

Size(µm)
<45
<10
<45
<45
<45
<45
<45
<45

Purity(%)
99.5
99.9
99
99.8
99.9
99.9
99.5
99

In soft materials such as aluminum, cold welding of the
grains with each other and grinding elements poses
important problems such as the formation of very large
grained structures. Therefore 2% weight of stearic acid
was used as process control agent in the production of
2024 alloy.

50% wt. Boric acid was added to the produced 2024
alloy foams. These powder mixtures were then made
into pellets with a diameter of 10 mm at 150 Bar and
300 Bar pressures in cylindrical molds by uniaxial
presses.2 g powder mixture was used for each pellet.
Two different (550 and 620 ° C) sintering temperatures
The stereomicroscope view of the boric acid powders were processed in 2024 alloy foam materials.
used is given below (Fig.2).
Porosity ratio and compression behavior were obtained
from the samples. The foaming temperature was
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determined according to the result of thermogravimetric
/ differential thermal analyzer (TG-DTA) analysis .
Sintering was carried out in an atmosphere controlled
tube furnace at a heating rate of 5 ° C / min.
The theoretical densities of the produced foams were
determined by geometric method. The diameters and
heights of the samples were determined digitally by
using geometry method for determining the apparent
volume.

Figure 3. DTA data of boric acid (H3BO3).

The initial theoretical density of the sample measured The 2024 alloy obtained by mechanical alloying was
by the Ohaus digital scale was found to be divided by mixed with 50 wt% Boric Acid and the powder mixture
the apparent volume [1,12].
was pressed with different pressing pressures (150 and
300 Bar).
Porosity was calculated by using theoretical densities in
the foam samples obtained and comparisons were Macro and stereomicroscope images of the foam
made;
materials obtained by foaming and sintering are given
in Figure 6.23.
Porosity(%) = [[(ρb- ρ2024_BA)] /ρb]*100
(1)
ρb
= initial theoretical density
ρ2024_BA = theoretical density of the 2024 alloy foam
Theoretical density of the 2024 alloy foam calculated
based on the following equation based on weight
fractions;
𝜌2024_𝐵𝐴 = [(𝑊2024 + 𝑊𝐵𝐴 )]/[(𝑊2024 + 𝜌2024 ) + (𝑊𝐵𝐴 + 𝜌𝐵𝐴 )]

(2)

Where, ρ2024 and ρBA are Al alloy’s and boric acid’s
density; W 2024 and W BA are the weight fractions of the
2024 alloy and boric acid in the mixture. 2024 alloy /
boric acid weight ratio is determined as 1: 1 and ρ2024 =
3
2.77 g / cm and ρBA = 1.435. The density of the 2024
3
alloy foam was calculated to be about ∼1,892 g/cm
3
when g/cm was taken.

Figure 4. Macro and stereo microscope images of 2024
alloy foam samples.
As a result of the particle size measurement with
stereomicroscope, average particle size of 700 μm was
found. The porosity ratio was approximately 45%
[calculated with the formulas (1) and (2)] (table 4).
Accordingly, some pores are thought to be joined.

Metallic foams obtained by powder metallurgy were Table 4. Porosities and average plato stress values
cross-sectioned in the middle for metallographic with changing sintering conditions and pressing
investigations. The cross-sectional surfaces of the pressures.
samples were ground 180, 400, 800, 1200 grinders
Sample
Porosity Average
respectively.
(%)
Plato
Stress
The pore size and shape were determined on macro
(MPa)
photographs of the obtained samples under Jenoptic
Progres CF Scanstereo microscope. The determination
2024 +%50 BA_150
47
5.4
of the phases formed in the foam samples was
bar_ 550 °C
determined by Bruker Brand D8 Advance model X
2024 +%50 BA_150
45
6.8
diffractometer (XRD) in Afyon Kocatepe University
bar_ 620 °C
Technology Application Laboratory.
2024 +%50 BA_300
45
7
Scanning electron microscopy (SEM) and energy
bar_ 550 °C
dispersive X-ray spectrometer (EDS) of Eskişehir
Osmangazi University, JEOL JSM 5600LV, were used
2024 +%50 BA_300
46
12
for investigations such as pore walls, shape and
bar_ 620 °C
elemental chemical analyzes
Compression test was applied to samples with circular The compression stress -% deformation graphs
cross section (L / D ≅1.2) at room temperature using obtained as a result of the compression test applied at
Shimadzu AG-IS device at a rate of 0.5 mm / min.
a speed of 0.5 mm / min is given in Figure 5.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The result of the DTA applied to determine the change
in the structure of boric acid with increasing
temperature is shown in Figure 3.
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Figure 5. Compression behavior of 2024 alloy foam
samples using 50% by weight boric acid as foaming Figure 6. SEM images of 2024 alloy foam samples at a)
50x, b) 120x, c) 1500 x magnifications.
agent.
Zigzag curves for the 2024 alloy were observed. these
curves depend on the brittleness of the brittle material
as indicated in the literature[13]. Ductile compression
behavior was observed in the material obtained at high
temperature and high pressing pressure.

Cell wall microstructure of 2024 alloy foam made by
powder sintering process is shown in figure 6. Micro
holes were observed in the cell wall. Boron oxide
formation according to XRD analysis of these foams is
consistent with the literature (fig.7) [14]. It is seen that
the increase of strength in these samples depends on
this secondary phase formed in the system.

Figure 7. Result of XRD analysis of 2024 alloy foam
samples produced at 620 °C.
Energy absorption (W) is defined as the area under the
stress-strain graph per compressive strain (εD) in the
measurement of energy absorption, which is one of the
most important properties of foam materials [15].
ε

𝑊 = ∫0 σ(ε)𝑑ε

(3)

According to the compression test data, the highest
energy absorption values were obtained for samples
pressed at high pressure and sintered at 620°C (table
5).
Table 5. Energy absorption values obtained by
compression test.
Sample

2024 +%50 BA_150 bar_ 550 °C
2024 +%50 BA_150 bar_ 620 °C
2024 +%50 BA_300 bar_ 550 °C
2024 +%50 BA_300 bar_ 620 °C
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Energy
Absorbtion
3
(MJ/m )
4.27
4.65
5.33
8.31
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Sintering of metal powders or fibers is now the most
common and easiest method for solid state foaming.
The results of the present study yielded approximately
46% porosity. High strength weight ratio, good energy
absorption capacities and similar important properties
make closed cell Al foams potential materials that can
be used in various engineering fields.
These features create potential applications in
engineering
applications. Among
many
other
properties, under compressive loads and elastic
deformation, collapse or plateau stresses and energy
absorption properties are the most important.
Therefore, the compression behavior of the produced
foams was investigated. It is thought that the increase
in strength obtained in all foam materials is due to the
formation of boron oxide on the foam cell surface,
together with a compact structure.
Energy absorption properties are important for the use
of porous materials in the form of automobile bumpers.
As a result of the use of different parameters, the
highest absorbing energy was obtained in the second
heat treatment condition, i.e. 620ºC for 3 hours. The
porosity ratio of the materials having pores of 0.7 mm
dimension was calculated as 47%.
As a result of heat treatment, flat plateaus were
obtained unlike the others. According to the literature, it
can be said that a ductile foam Al material is obtained.
The foam materials formed are highly resistant
according to the literature.
This is a feature that can provide the basis for design
and use with advanced research and investigations.
Recently, the development of test techniques for the
determination of behavior, fatigue and energy damping
properties of foam materials under compression and
tensile stress has enabled these structures to be more
closely recognized.
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In this respect, if the present study is developed, it will
allow both the evaluation of boron products and the
obtaining of more economical strength structures.
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Özet

1. Giriş

Günümüzde nemli toprak ortamlarında çalışan makine
elemanlarında,
kazıcı/delici
tarım
aletleri
ve
makinelerinde, içinden sıvı veya gaz geçen boruların iç
yüzeylerinde sıkça karşılaşılan ve ciddi kayıplara neden
olan sorunlardan biri korozyondur. Kısa sürede
korozyon etkileri ile karşılaşmamak ve korozif
ortamlarda çalışan bu elemanları daha uzun süreler
kullanabilmek amacı ile yüzeylerine lazer kaynak
yöntemi
ile
takviyeli
kompozit
kaplamalar
gerçekleştirilebilmektedir.
Takviyeler
ile
güçlendirildiklerinde önceki durumlarından çok daha
dayanıklı hale gelebilirler.

Yüksek kaliteli ürünleri üretim maliyetlerini düşük
tutarak üretme çabası modern üretim endüstrisinin en
büyük sorunlarından biridir. Bu talepleri farklı üretim
teknolojilerinin tek bir işleme platformuna entegre
edilmesi şeklinde karşılayabiliriz. Böylece karmaşık ve
yüksek kaliteli ürünler entegre bir işlem zincirinde
üretilebileceği düşünülmektedir. Aşınan parçaların
yeniden doldurulması ya da kaplanması işlemleri de bu
zincirde yer almaktadır [1]. Geleneksel olarak ark
kaynak yöntemi ile yapılan yüzey kaplamalarından
daha uzun süre verimli çalışmanın sağlanması için
lazer kaplama kullanılabilmektedir. Xu ve ark., yaptığı
çalışmada diyot lazer ve TIG kaynağı ile oluşturulan
kaplama karşılaştırıldığında diyot lazer kaplama da
seyrelmenin çok daha düşük olduğu görülmüştür.
Isıdan etkilenen çok daha küçük bir bölge oluşturulmuş
ve kaplama sertliği de TIG kaynaklı kaplamaya göre
daha yüksek olarak elde edilmiştir [2].

Bu çalışmada takviyesiz, %1 nano-WC ve %1 nano-SiC
takviyesi ile Nd-YAG lazer kaynak yöntemi kullanılarak
4140 çelik altlık malzemeler üzerine tel yardımıyla
kaplamalar üretilmiştir. Üretilen kaplamaların mikroyapı
incelemeleri, sertlik testleri ve SEM-EDS analizleri
yapılmış, farklı takviyelerin kaplamaların korozyon
davranışına olan etkileri incelenmiştir.
Lazer kaplama, iş parçasının yüzeyinde kaplamalar
oluşturarak aşınma direnci, korozyon ve darbeye
Anahtar kelimeler: Nano-SiC, Nano-WC, Nd-YAG dayanım gibi özelliklerini iyileştirir [3]. Leunda ve ark.,
Lazer, Kaplama, Korozyon.
vanadyum-karbür takım çeliklerinden kalıpların tamir
edilebilirliğini araştırmak için Nd: YAG lazer kaynağını
kullanmışlardır.
Sertlikleri
ve
iyi
aşınma
Abstract
dayanımlarından dolayı karbür tozları kaplama ilave
olarak
da
kullanılmaktadır
[4].
Corrosion is one of the problems that are frequently malzemesi
encountered in the internal surfaces of pipes passing Araştırmacılar, mekanik özellikleri arttırmak ve mikro
liquid or gas in machinery elements, digger/drilling yapıların kontrolünü daha iyi sağlamak için farklı karbür
agricultural tools and machines working in moist soil karışımları ve proses parametrelerini araştırmaktadır
environments. In order to avoid corrosion effects in a [5]. Korozyona dirençli borular, motor parçaları,
short time and to use these elements working in ektrüzyon parçaları, valf ve silindir parçaları, sondaj
corrosive environments for longer periods, reinforced vidaları, türbin kanatçıkları gibi malzemeleri lazer
composite coatings can be realized on their surfaces by kaplama ile tamir ve onarım yapılabilmektedir [6].
laser welding method. When strengthening with Isıdan etkilenen bölge çok dar olduğundan dolayı,
reinforcements they can become much more durable istenilen kalınlıkta ve özellikte kaplamalar elde
edilebilmektedir [7].
than before.
In this study, an Nd-YAG laser welding method was
used to produce coatings on 4140 steel substrates
using solid wire with unreinforced, 1% nano-WC and
1% nano-SiC reinforcement. The microstructure
investigations, corrosion, hardness test, SEM-EDS
analysis of the produced coatings were performed. The
effects of different reinforcements on the corrosion
behavior of coatings were investigated.

Bu çalışmada, Nd-YAG lazeri ile üretilmiş nano-SiC ve
nano-WC takviyeli kompozit kaplamalarda kullanılan
takviyelerin malzemenin korozyon direncine etkileri
incelenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Altlık malzeme olarak kullanılan 4140 çelik numuneler 5
mm kalınlığında 20 mm çapında kesilmiş ve 100 grit
Keywords: Nano-SiC, Nano-WC, Nd-YAG Laser, SiC zımpara kullanılarak tüm numunelerin aynı
Coating, Corrosion.
pürüzlülük değerlerine sahip olması sağlanmıştır.
Teşekkür: Bu çalışma MCBÜ Bilimsel Araştırma Kullanılan takviye tozlar; nano-WC (<65 nm) ve nanoProjeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2018-022 nolu SiC (<70 nm) için belirlenen oranlarda hesabı yapılmış
proje ile desteklenmiştir.
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ve % 99,5 saflıktaki nano tozlar kaplama işlemi için SEM incelemelerinde %1 nano-WC takviyeli numunede
hazır hale getirilmiştir.
nano tozların kaynak işlemi sırasında homojen
dağıtılamadığı görülmüştür ve topaklanmalar meydana
Kaplama işlemi 0,2 kW gücünde Nd:YAG lazer gelmiştir (Şekil 3).
cihazında impax tel kullanılarak yapılmıştır. Kaplama
işlemi 2 mm yüksekliğinde tel ile kenar oluşturulması ile
başlamış ve bu aşama ile tozların numune yüzeyinden
dışarı dağılması engellenmiştir. Oluşturulan bu havuz
içine tozlar serilmiş ve 2 mm kalınlığında tel ile
karıştırarak kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Zımparalama ve parlatma işlemlerinden sonra
numuneler HCl – Ferriccloride – Metanol çözeltisi ile
ısıtılarak dağlanmıştır. Dağlanan numuneler FEI
Quanta 250 FEG marka ve modelli taramalı elektron
mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir.
Sertlik testleri Future Tech marka FM 700 model
mikrosertlik cihazı kullanılarak yapılmıştır. Vickers
mikrosertlik yöntemiyle yapılan testlerde konik uçla 300
g yükleme 10 sn iz oluşumu sağlanmış ve böylece
kaplama
yüzeylerinden
mikrosertlik
ölçümleri
yapılmıştır.

Şekil 2. Ağ. %1 nano-SiC takviyeli kaplanmış
numuneye ait SEM görüntüsü.

Korozyon deneyleri Metrohm Marka µStat 400 modelli
potansiyostat/galvanostat cihazı kullanılarak Tafel
ekstrapolasyonu
yöntemi
ile
gerçekleştirilmiştir.
Deneyler, üç elektrotlu sistem ile ağırlıkça %3,5 NaCl
içeren
tuz
çözeltisinde
oda
sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Referans elektrot olarak doymuş
kalomel elektrot, karşıt elektrot olarak grafit ve çalışma
elektrodu olarak da numuneler kullanılmıştır. Deneyler
gerçekleştirilmeden önce 30 dakika açık devre
potansiyeli ölçülmüş ve değerler sabitlendikten sonra
ölçümlere başlanmıştır. Tafel eğrisi -0,25V ile 0,25V
katodik ve anodik potansiyel aralığında 1 mV/s tarama
hızında gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3. Ağ. %1 nano-WC takviyeli kaplanmış
numuneye ait SEM görüntüsü.

3. Sonuç ve Tartışma
3.1. SEM ve Mikroyapı İncelemeleri

3.2. Sertlik Testi
Numunelerin korozyon testi öncesi SEM görüntüleri
Şekil 1-3’te gösterilmiştir. Takviyesiz numunede kaynak
işleminden dolayı gözenekler görülmüştür (Şekil 1). %1
nano-SiC takviyeli numunede SiC dağılımı homojene
yakındır (Şekil 2).

Takviye tipine göre mekanik özelliklerin en kısa sürede
tespiti için numunelere mikrosertlik testi uygulanmıştır.
Lazer kaynak işleminde takviye kullanılması ile
numunelerin yüzey sertliğinde artış tespit edilmiştir
(Şekil 4).

Şekil 4. Takviyesiz, %1 Nano-WC ve %1 Nano-SiC
içeren numunelerin mikrosertlik sonuçlarının
karşılaştırılması

Şekil 1. Takviyesiz kaplanmış numuneye ait SEM
görüntüsü.
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3.3. Korozyon Testi
Korozyon testi ile elde edilen Tafel eğrileri Şekil 5’te
gösterilmiştir. Tafel eğrilerinde potansiyel değerleri
incelendiğinde bu değerlerin sıfıra yaklaşıyor olması
sıfırdan uzakta kalan numunelere göre daha iyi
korozyon direnci gösterdiğini yansıtmaktadır [8]. Tafel
eğrileri incelendiğinde kaplanmış numunelerin tamamı
yaklaşık olarak -0.25 V potansiyel değerinde olduğu
gözlemlenmiştir. Potansiyel değerlerinde pozitif veya
negatif yöne doğru bir değişim söz konusu değildir.
Aynı şartlarda korozyon testi uygulanan literatürde
mevcut çalışmalar incelendiğinde, kaplanmamış AISI
4140 çeliğinin korozyon potansiyeli değerlerinin
takviyesiz kaplanmış ve nano takviyeler eklenerek
kaplanmış olan değerlerden daha küçük olduğu
görülmüştür [9].

Şekil 7. Ağ. %1 nano-SiC takviyeli kaplanmış
numuneye ait korozyon testi sonrası mikroyapı
görüntüsü.

Şekil 5. Takviyesiz, ağ. %1 nano-SiC takviyeli ve ağ.
%1 nano-SiC takviyeli kaplanmış numunelerin Tafel
eğrileri
Bu durum sert dolgu kaplamaların, kaplanmamış AISI
4140 çeliklerinden daha üstün korozyon direncine sahip
olduğunu göstermektedir. Kendi içlerinde takviyeli ve
takviyesiz kaplanmış sert dolgu kaplamaların potansiyel
değerleri aynı olsa bile, korozyon testi sonrası
numunelerin mikroyapı görüntüleri incelendiğinde (Şekil
6-8) takviyesiz kaplanmış numunede korozyon
başlangıç noktalarının seçilebildiği ve nano-takviyeli
numunelere kıyasla daha fazla korozyona uğradığı
gözlemlenmiştir.

Şekil 8. Ağ. %1 nano-WC takviyeli kaplanmış
numuneye ait korozyon testi sonrası mikroyapı
görüntüsü.

4. Sonuçlar
4140 çeliği üzerine Nd-YAG lazeri ile uygulanan,
takviyesiz, %1 nano-SiC ve %1 nano-WC takviyeli
kompozit kaplamalarda takviyelerin korozyon direncine
etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçları şu
şekildedir;
- Takviyesiz numunede kaynak işleminden kaynaklanan
bazı gözenekler gözlemlenmiştir. Nano SiC takviyeleri
homojene yakın bir şekilde dağıtılabilmiş fakat nanoWC tozları karakteristik yapısından dolayı bazı
bölgelerde topaklanmış ve kaynak işlemi sırasında
homojen bir şekilde dağılamamıştır.
- Takviyesiz kaplamaya göre sertlik değerleri %1 nanoWC kaplanmış numunede %18.71, %1 nano-SiC
kaplanmış numunede ise %17.64 artmıştır.

Şekil 6. Takviyesiz kaplanmış numuneye ait korozyon
testi sonrası mikroyapı görüntüsü.

- Elde edilen veriler literatürdeki veriler ile
karşılaştırıldığında, Takviyesiz veya takviyeli sert dolgu
kaplanmış numunelerin, kaplanmamış numunelere göre
daha
iyi
korozyon
direncine
sahip
olduğu
gözlemlenmiştir.

566

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

- Takviyeli ve takviyesiz kaplanmış numunelerin
korozyon potansiyeli değerleri arasındaki farkın önemli
ölçüde büyük olmadığı gözlemlenmiştir. Mikroyapı
görüntüleri incelendiğinde ise, takviyeli numunelerin,
takviyesiz numunelerden daha fazla korozyon direnci
gösterdiği görülmüştür. Takviyesiz numunede mevcut
gözeneklerde ve ara bölgelerde korozyon başlangıcı
gözlemlenmiştir.
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INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL
PROPERTIES OF GAS METAL ARC WELDED AA7075-T6
ALUMINIUM ALLOY PLATES
GAZ METAL ARK KAYNAKLI 7075-T6 ALÜMİNYUM ALAŞIMI
LEVHALARIN İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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the weld nugget (thus the hardness) in order to
determine the effect of the microstructural evolution in
Alüminyum alaşımlarının klasik ergitme kaynak the weld nugget (thus the hardness) on the joint
yöntemleri ile birleştirilmesi oldukça güçtür. Özellikle de performance.
alüminyum
alaşımları
içerisinde
yaşlandırma
sertleştirilmesi yapılmış, yüksek mukavemetli olan Keywords: Al-alloys, welding, GMAW method, weld
AA7075-T6 gibi alaşımlarının klasik ergitme kaynağı performance, mechanical property.
yöntemi ile birleştirilmesinde kaynak dikişinde sıcak
çatlama ve porozite oluşumu gibi birçok problem ortaya 1. Giriş
çıkmaktadır. Bu sebeple, 7075-T6 ve benzeri
alüminyum alaşımlarının problemsiz bir biçimde kaynak Alüminyum alaşımları, günümüzde birçok endüstride
işleminin yapılabilir olması birçok farklı sanayi grubunda kendine yaygın kullanım alanları bulmaktadır.
daha da yaygın olarak kullanılması açısından önemli bir Alüminyum ve alaşımlarını, günden güne artan bu
uygulama alanları için önemli ve cazip kılan en önemli
konudur.
Bu çalışmanın amacı, gaz metal ark kaynağı (GMAK) özelliklerin başında; hafif olmaları ve kolay şekil
tekniği ile AA7075-T6 levhaların kaynak edilebilir verilebilmeleri gibi sahip oldukları ideal fiziksel ve
olduğunu ortaya koymak ve kaynak edilen levhaların mekanik özellikler ve yüksek korozyon direnci
kaynak performansını belirlemektir. Bu çerçevede, 2 gelmektedir. Ayrıca, alüminyum alaşımları içerisinde
mm kalınlığındaki AA7075-T6 Al-alaşımı levhalar 7075-T6 alaşımı gibi yaşlandırma sertleştirilmesi
GMAK yöntemi kullanılarak birleştirilmiştir. Kaynaklı yapılmış olan alüminyum alaşımları çeliklere yakın bir
levhaların içyapıları ve mekanik özellikleri detaylı optik çekme dayanımına sahiptir [1]. Sahip olduğu bu
mikroskop çalışmaları, mikrosertlik ölçümleri ve çekme özellikler sayesinde, özellikle de tasarımda hafifliğin
deneyi ile incelenmiştir. Ayrıca, kaynak dikişinde oluşan kritik olduğu taşımacılık sektörü başta olmak üzere
içyapının (sertliğin) kaynaklı levhanın mekanik havacılık ve savunma sanayi gibi benzeri birçok alanda
davranışına etkisini belirlemek için içyapı (sertlik) ile yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Alüminyum
kaynak performansı arasında bir ilişki kurulmaya alaşımların birleştirilmesi için kullanılan en sık
birleştirme tekniklerinden biri kaynaktır. Ancak, bu
çalışılmıştır.
alaşımların ergitme kaynaklarında ergime bölgesinde
Anahtar kelimeler: Al-alaşımları, kaynak, GMAK sıcak çatlama ve porozite oluşumu gibi çeşitli
problemlerle karşılaşılmaktadır [1-6]. Bu tür sorunların
yöntemi, kaynak performansı, mekanik özellik.
önüne geçmek için kullanılabilecek kaynak yöntemleri
arasında katı hal kaynak yöntemleri veya son yıllarda
Abstract
geliştirilmiş olan soğuk metal transferi (cold metal
transfer – CMT), gaz metal ark kaynağı (GMAK) veya
It is very difficult to join aluminum alloys with
lazer kaynağı gibi düşük ısı girdili ergitme kaynakları
conventional fusion welding methods. In particular,
gelmektedir. GMAK, Birleşik Krallık ve Avrupa’da raylı
several problems such as hot cracking and porosity
araçların, gemilerin, çelik köprülerin ve basınçlı kapların
formation in the fusion zone arise in conventional fusion
üretiminde
alüminyum
alaşımı
parçalarının
welding of age-hardened high strength Al-alloys such
birleştirilmesinde, ana kaynak yöntemi olarak kabul
as AA7075-T6 alloy. Therefore, the weldability of
edilmiştir [7,8]. Büyük şekil değişimleri ve kaynak
AA7075-T6 and similar Al-alloys without any difficulty is
hatalarının meydana gelme durumuna göre farklı
an important issue in terms of their widespread use in
kalınlıklara sahip alüminyum alaşımlarının birleştirilmesi
many different industrial areas.
üzerine çalışmalara hala ihtiyaç söz konusudur [9].
7075-T6 alüminyum alaşımlarının klasik ergitme kaynak
The aim of this current study to illustrate the weldability
yöntemleri ile birleştirilebilirliği üzerine çok fazla çalışma
of AA7075-T6 Al-alloy plates by GMAW welding
bulunmamaktadır, çünkü bu alaşımların kaynağı
method and determine the performance of the welded
problemlidir. Hatta bu alaşımlar son yıllara kadar,
joint obtained. For this purpose, 2 mm thick AA7075-T6
ergitme kaynak yöntemleri ile kaynak edilemez olarak
Al-alloy plates were welded using robotic GMAW
nitelendirilmekteydi
[1-6].
Meydana
gelen
bu
technique. The microstructure and mechanical
problemlerin ana kaynağı ergitme kaynağı sırasında
properties of the welded plates were investigated by
kaynak bölgesinde malzemeye aktarılan yüksek ısı
conduction of a detailed optical microscopy study,
girdisidir. Bu problemlerin önüne geçmek için son
microhardness measurements and tensile testing.
yıllarda düşük ısı girdisinin söz konusu olduğu lazer ve
Moreover, an attempt has been made to correlate the
elektron kaynağının Al-alaşımlarında kullanılabilirliği
joint performance with the microstructural evolution in
üzerine çalışmalar yürütülmüştür [3-6]. Bunlara ilaveten

Özet
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yine doğal olarak düşük ısı girdisinin söz konusu olduğu
Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK) gibi katı hal
kaynakları geliştirilmiş ve son yıllarda genellikle bu
yöntemler üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir [1,210-18].
Huang ve ark. [19] 8, 20 ve 30 mm gibi farklı kalınlıklara
sahip 5083 Alüminyum alaşımlarının GMAK yöntemi ile
birleştirilmesi üzerine yaptıkları çalışma ile plaka
kalınlığı arttıkça kaynak bölgesinde porozite sayısının
ve tane boyutunu arttığını tespit etmişlerdir. Hu ve
Richardson [20] hibrit lazer/GMAK yöntemi ile 2 mm
kalınlığında 7075-T6 alüminyum alaşımlarının farklı
besleme telleri ile kaynak işlemini gerçekleştirmişler ve
sonrasında çeşitli yaşlandırma yöntemleri ve ısıl işlem
uygulayarak
kaynak
performansına
etkisini
incelemişlerdir. Kaynaklı numunelerde geniş bir ısıdan
etkilenen bölge (IEB) tespit edilmiştir. Ayrıca, ergime
bölgesinde kaynak sonrası dendtritik bir yapının
oluştuğu ve bu durumun da alaşım elementlerinin
segregasyonuna sebep olduğu rapor edilmiştir. Alatorre
ve ark. [21] indirekt elektrik ark kaynağı ve GMAK
kaynak yöntemlerini kullanarak 9 mm kalınlığında 7075T651 alüminyum alaşımlarını kaynak etmişler ve
kaynak sonrası farklı bölgeleri (baz malzeme, ısının
tesiri altındaki bölge ve kaynak bölgesi) için yorulma
davranışlarını incelemişler ve GMAK ile elde edilen
numunede hem sertlik düşüşü daha fazla meydana
geldiğini hem de yorulma çatlak ilerlemesinin daha hızlı
gerçekleştiğini tespit etmişlerdir.

Bu çalışmalardan görüleceği üzere AA7075-T6 Alalaşımı levhaların GMAK yöntemi ile birleştirilebilirliği
üzerine yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle,
bu çalışmada 2mm kalınlığındaki AA7075-T6 Al-alaşımı
levhalar GMAK yöntemi kullanılarak birleştirilmişlerdir.
Elde edilen kaynaklı alın birleştirmelerin içyapıları ve
mekanik özelliklerini incelemek için detaylı optik
mikroskop çalışmaları, mikrosertlik ölçümleri ve çekme
deneyleri yapılmıştır.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, GMAK yöntemi ile kaynak işlemi
gerçekleştirmek amacı ile 2 mm kalınlığında AA7075T6 alüminyum alaşımı plakalar kullanılmıştır. Bu
amaçla, temin edilen plakalardan 120 x 300 x 2 mm
ölçülerinde kaynaklanacak numuneler kesilmiştir.
Kaynak çalışması öncesinde, numuneler üzerinde
kaynak yapılacak yüzeylerde metal bir fırça kullanılarak
temizleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemi için
hazırlanan bu yüzeylere başka bir temizleme işlemi
uygulanmamıştır. Kaynak işleminde, 1.2 mm çapında
ER5356 besleyici tel kullanılmıştır. Kaynak işlemi için
kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2
de çalışmada kullanılan AA7075-T6 plakanın kimyasal
kompozisyonunu göstermektedir.

Tablo 1. Kaynak işleminde kullanılan kaynak parametreleri.
Kaynak işlemi
GMAK

Akım
(A)
109

Gerilim
(V)
17.8

Kaynak hızı
(mm/dak)
900

Tel besleme hızı
(m/dak)
8.5

Koruma gazı
debisi (l/dak)
15

Tablo 2. Çalışmada kullanılan AA7075-T6 plakanın kimyasal kompozisyonu.
Si
0,07

Fe
0,13

Cu
1,5

Mn
0,04

Mg
2,6

Cr
0,19

Yapılan kaynak işlemi sonrasında, kaynak
bölgesinde meydana gelen içyapı ve sertlik
değişimlerini değerlendirmek ve çekme dayanımı ve
benzeri mekanik özellikler ile kaynaklı bağlantıların
kaynak performans değerlerini belirleyebilmek için
kaynaklı levhadan, bir tane metalografi numunesi ve
4 tane de çekme testi numunesi çıkarılmıştır.
Metalografi numuneleri birkaç aşamadan geçirilerek
zımparalanmış ve bu işlem sonrası numunelere 1
mikron tane boyutunda alümina solüsyonu ile
parlatma işlemi uygulanmıştır. Parlatma işlemi
sonrası içyapı değişimlerini gözlemleyebilmek ve
mikro sertlik ölçümleri yapabilmek için Keller reaktifi
kullanılarak 120 sn süresince numunelere dağlama
işlemi uygulanmıştır. Kaynaklı levhadan çıkarılan
metalografi numunelerinin kaynak bölgelerinde
(Ergime Bölgesi ve Isıdan Etkilenen Bölge) kesit
alanı boyunca meydana gelen içyapı dönüşümlerini
ve bu bölgelerde ortaya çıkan porozite oluşumunun
etkilerini değerlendirmek amacı ile detaylı bir optik
mikroskop
çalışması
yapılmıştır.
Kaynaklı
birleştirmelerde meydana gelen sertlik dağılımını
belirleyebilmek amacı ile de her bir kaynaklı
bağlantının kaynak bölgesinin kesit alanı boyunca
malzemenin kalınlığının ortasına denk gelecek bir

Zn
5,8

Ti
0,04

Ti+Zr
0,07

Diğer
0,02

çizgi boyunca birçok noktada 200 g ağırlık
kullanılarak Vickers mikro sertlik ölçümleri (HV0.2)
gerçekleştirilmiştir. Standart enine çekme testi
numuneleri hem baz malzemeden hem de
kaynaklanmış olan plakalardan çıkarılarak 0.1
mm/dak çekme hızı kullanılarak çekme testleri
gerçekleştirilmiştir.

3. Deneysel Bulgular ve Tartışma
3.1. İçyapı Değişimleri
GMAK yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma
kapsamında elde edilen kaynaklı birleştirmenin
kesitini gösteren makro resim Şekil 1’de verilmiştir.
Bu şekilde görüleceği üzere, AA7075-T6 levhalar
GMAK ile başarılı bir şekilde kaynak edilmiş ve
kaynaklı bağlantının kaynak bölgesinde herhangi bir
çatlak oluşumu gözlenmemiştir. Diğer taraftan, bu
yöntem ile elde edilen kaynaklı parçaların ergime
bölgesinde porozite oluşumu söz konusudur.
Benzer sonuçlar GMAK kaynak yöntemi kullanılarak
yapılmış birçok alüminyum alaşımının kaynağında
ortaya çıkan kronik kaynak hatalarından biridir [22].
Bununla birlikte, bazı çalışmalarda da porozite
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oluşumu açısından kaynak öncesi, kaynak
yapılacak yüzeylerin ve ilave telin temizliğinin de
kritik olduğu rapor edilirken [23], bu çalışmada
sadece metal fırça kullanarak mekanik olarak bir
temizlik işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada
GMAK ile elde edilen kaynaklı bağlantıların ergime
bölgelerinde porozite oluşumunun nedeninin ise,
birleştirme işleminden önce uygulanan yüzey
temizleme
prosedürünün
yüzeydeki
oksit
tabakasının
ve
diğer
yüzey
kirliliklerinin
uzaklaştırılması için yetersiz olması olduğu
düşünülmektedir. Porozite oluşumu için diğer bir
neden de, bu çalışmada yapılan kaynak işlemleri
sonrasında soğuma hızının yüksek olması olabilir.

(a)

(b)

Şekil 1. Kaynaklı bağlantının kesitlerini gösteren
makro resim
Bu çalışmada kullanılan AA7075-T6 alüminyum
alaşımı baz plakanın içyapı resmi Şekil 2a’da
verilmiştir. Bu mikro resimden anlaşılacağı üzere,
baz malzeme, homojen olmayan dağılım gösteren
demir ve silikon bakımından zengin iri partiküller
içeren alfa tanelerinden oluşan bir içyapı
sergilemektedir. Daha önce yapılmış
olan
yayınlarda rapor edildiği üzere [13, 16, 17],
Al7Cu2Fe, Al12Fe3Si, and Mg2Si partikülleri, alfa
matrisinde gelişi güzel bir biçimde yönlenmişlerdir.
AA7075 baz alaşımının içyapısı, ayrıca bu alaşımın
T6 temper durumunu alması için yapılan
sertleştirme ısıl işleminin bir sonucu olarak alfa
taneleri içerisinde homojen bir biçimde dağılmış çok
ince taneli mukavemet artırıcı MgZn2 çökeltilerini de
içermektedir. Ancak, bu sert partiküller (MgZn2)
fazlasıyla ince taneli olduklarından (mikron-altı)
optik mikroskop altında ve hatta taramalı elektron
mikroskopu altında da görülememektedir.

(c)

Şekil 2b ve c'den açıkça görüleceği üzere,
kaynaklı bağlantının ergime bölgesi içyapısı, kaynak
işleminden sonra meydana soğuma sonucu oluşan
katılaşma neticesinde, bazı partiküller içeren
dendritik bir yapı sergilemiştir. Ayrıca, yukarıda
belirtildiği gibi ergime bölgesinde düşük de olsa
belirli
miktarda
porozite
oluşumu
açıkça
gözlemlenmiştir. Diğer yandan, Şekil 2c’ den
görüleceği üzere her iki kaynaklı bağlantının ısıdan
etkilenen bölgesinde (IEB) ince yapılı alfa taneleri
ve mukavemetlendirici partiküllerin irileşmesi
ve/veya çözülmesi söz konusudur.

Şekil 2. Baz malzeme ve kaynaklı levhaların
belirli bölgelerindeki içyapıları gösteren mikro
resimler: (a) Baz malzeme, (b) Kaynak dikişi (c)
Isıdan etkilenen bölge (IEB).
3.2. Mekanik Özellikler
Şekil 3, elde edilen birleştirmenin sertlik dağılımı
profilini göstermektedir. Şekilden anlaşılacağı üzere,
kaynak bölgesinde belirgin bir sertlik düşüşü
meydana gelmektedir. Kaynak bölgesindeki en
düşük sertlik değeri yaklaşık 69 HV olarak ergime

(a)
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bölgesinde (kaynak dikişinde) gözlenmiştir. Bu
beklenmeyen bir durum değildir, çünkü yaşlandırma
sertleştirilmesi yapılmış Al alaşımlarının ergitme
kaynağında genellikle kaynak bölgesinde sertlik
düşüşü meydana gelmektedir [4-6]. Ergime
bölgesindeki ve ısıdan etkilenen bölgedeki sertlik
kaybının nedeni sırasıyla dendritik yapı oluşumu ve
mukavemet
artıran
çökelti
partiküllerinin
irileşmesidir. Bu çalışmada kullanılan baz plakanın
temper durumu yapay olarak yaşlandırılmış haldedir
(T6) ve bu temper durumundaki sertlik esas olarak
alfa taneleri içindeki homojen dağılmış sertleştirici
çökelti partiküllerinden kaynaklanmaktadır. Bu
alaşım, yaşlandırma sonrası, kaynak benzeri bir
işlem sırasında yüksek ısıya maruz bırakıldığında,
ergime bölgesinde çökelti partiküllerinin çözülmesi
ve dendritik bir yapının oluşumu ile IEB’de
sertleştirici çökelti pariküllerinin irileşmesi meydana
gelmektedir. Bunun sonucu, her iki bölgedeki sertlik
değerlerinde bir düşüş gerçekleşmektedir.

kaynaklı veya sürtünme karıştırma kaynaklı
AA7075-T6
birleştirmelerde
genel
olarak
gözlemlenenlerden biraz farklıdır. Bu çalışmada
elde edilen bağlantılarda en düşük sertlik değeri
kaynak dikişinin her iki tarafındaki aşırı yaşlanmış
ısıdan etkilenen bölgelerde gözlenmiştir. Bunun
nedeni, kaynak dikişi içerisindeki sertlik düşüşünün,
bu bölgede kaynak sonrası gerçekleşen tane
rafinasyonu sonucu kısmen giderilmesidir. Bu
çalışmada elde edilen birleştirmelerde oluşan
kaynak dikişinin her iki tarafındaki aşırı yaşlanmış
IEB bölgelerinde bir sertlik düşüşü meydana
gelmiştir. Buna rağmen, burada oluşan sertlik
düşüşü, geleneksel ergitme kaynaklı veya sürtünme
karıştırma kaynaklı AA7075-T6 bağlantılarının IEB
bölgelerinde meydana gelen sertlik düşüşleri ile
kıyaslandığında daha düşük mertebededir [16].
Diğer taraftan, bu çalışmada elde edilen sertlik
profili, düşük ısı girdisinin söz konusu olduğu
ergitme kaynaklı (elektron ışını kaynaklı veya lazer
kaynaklı) yaşlandırma sertleştirilmesi yapılmış Alalaşımlarında rapor edilen sertlik profillerine
benzemektedir [4-7].

Ayrıca Şekil 3’den görüleceği üzere, bu çalışmada
üretilen kaynaklı bağlantının sertlik profili, ergitme

Şekil 3. Elde edilen kaynaklı bağlantının sertlik profili
Tablo 3. Çekme deneyi sonuçları.

Numune

0.2% Akma
gerilmesi (MPa)

Çekme Gerilmesi
(MPa)

Elongation (%)

Çekme
Gerilmesi
Performansı
(%)

526; 550; 541

589; 605; 597

14.2; 14.7; 14.9

(539)

(597)

(14,6)

---

347; 360; 344;
343 (349)

0.004; 0.004;
0.003; 0.1 (0.028)

---

Base Metal

GMAK
numune
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edilmiştir. Bu deneysel çalışmadan elde edilen
sonuçlar şunlardır:

Yapılan birleştirme sonucu plakadan çıkarılan
çekme numunelerine uygulanan çekme deneyi
sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir. Burada
görüleceği üzere, baz malzemeden üç ve kaynaklı
parçadan dört çekme testi numunesi çıkarılmıştır.
Deney sonucu elde edilen sonuçların ortalaması
alınarak tabloda koyu karakterlerle yazılmış olan
ortalama bir çekme dayanımı değeri elde edilmiştir.
Elde edilen bu ortalama çekme dayanımı değeri,
yapılan
kaynaklı
birleştirmelerin
mukavemet
performansı ortaya koymak için kullanılmıştır.

•
•

Tablo 3'den görüleceği üzere, elde edilen gaz metal
ark kaynaklı bağlantının mukavemet performans
değeri yaklaşık %58 olarak bulunmuştur. Bu değer
kaynak dikişinde mukavemet düşüşü (düşük
mukavemet) görülen kaynaklı bağlantının sertlik
profili ile uyumludur ve kısmen çalışmada kullanılan
ilave telin (ER5356) düşük mukavemetinden ve
kaynak dikişinde oluşan dendtritik yapının
mukavemetinin
düşük
olmasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, mukavemet değerini
etkileyen diğer bir husus da bu çalışmada elde
edilen birleştirmelerin ergime bölgelerinde fazla
miktarda porozite meydana gelmesidir. Ayrıca, bu
çalışmada elde edilen kaynaklı birleştirmelerin
ergime bölgesinde oluşan poroziteler Şekil 1’den
görüleceği üzere, hem daha iri hem de oldukça
belirgin miktardadır. Bunun nedeni olarak da, bir
önceki bölüm olan mikroyapı da tartışıldığı üzere,
kaynak öncesi birleştirilecek yüzeylere uygulanan
temizlik
işleminin
yetersizliği
olarak
düşünülmektedir.

•

•

•

•

Şekil 3’de görüleceği üzere, elde edilen bağlantının
ergime bölgesinde sertlik değeri minimum olup, 69
HV civarındadır ve dolayısıyla bu bölgede baz
malzeme sertlik değerine (180 HV) oranla yaklaşık
110 HV’ lik kayda değer bir sertlik düşüşü olmuştur.
Buna ilaveten, kaynaklı plakadan çıkarılan
numunelerde elde edilen ortalama uzama değeri
%0.028 gibi son derece düşüktür. Bu durum,
kısmen ergime bölgesinde meydana gelen
mukavemet düşüşü ile bağlantılıdır. Ergime bölgesi
içinde
mukavemet,
baz
malzemenin
mukavemetinden daha düşük olduğu için uzama
sadece enine çekme testi numunelerinin kaynak
bölgesi bölümünde meydana gelir. Dolayısıyla,
numunenin baz malzeme tarafında akma durumu
gerçekleşmez (test boyunca elastik bölgededir) ve
bu durumdan dolayı bu bölgelerin toplam uzamaya
bir etkisi olmamaktadır. Ayrıca, kaynaklı bağlantının
kaynak dikişinde meydana gelen mukavemet kaybı
sonucu, kaynak dikişinde gerilme yoğunluğu
artmakta ve kırılma düşük mukavemetin olduğu
kaynaklı bölgede gerçekleşmektedir (kaynak dikişi
ile sınırlı plastik şekil değiştirme sonucu), bu durum
da süneklik seviyesinde çok büyük oranda bir
azalmaya neden olmaktadır. Ek olarak, aşırı
derecede düşük olan bu uzama değerinin bir diğer
sebebi de Şekil 2b’de görüleceği üzere, ergime
bölgesinde meydana gelen porozitelerin varlığıdır.

AA7075-T6 levhalar GMAK yöntemi ile
ER5356 ilave tel kullanılarak başarılı bir
şekilde birleştirilmiştir.
Yapılan çalışmada elde edilen kaynaklı
levhanın kaynak dikişinde yüksek oranda
büyük poroziteler içeren dendritik bir içyapı
gözlenmiştir. Kaynak dikişindeki belirgin
oranda porozitelerin oluşmasının nedeni
kaynak öncesi kaynaklanacak levhaların
yüzeylerinin yetersiz temizlenmesidir.
Kaynaklı levhada en düşük sertlik dendritik
içyapının
gözlendiği kaynak
dikişinde
ölçülmüştür. Ayrıca, kaynaklı levhada kaynak
dikişinin her iki tarafındaki ısıdan etkilenen
bölgelerde
(IEB)
de
sertlik
düşüşü
gerçekleşmiş, ancak bu sertlik düşüşü
kaynak dikişine göre çok daha düşük
mertebededir.
Kaynaklı levhadan elde edilen çekme deneyi
numuneleri kaynak dikişi içerisinde ve IEB’ye
yakın kısımda kırılmıştır ve bu en düşük
sertlik değerinin kaynak dikişinde olduğu
kaynaklı levhanın sertlik profili ile uyumludur.
Kaynaklı levhanın çekme mukavemeti
performanslarının düşük olduğu ve bu düşük
çekme mukavemeti performanslarının hem
kaynak dikişinde sertliğin en düşük olması
hem
de
porozite
olmasından
kaynaklanmaktadır.
Kaynaklı levha oldukça düşük süneklik
performans değeri göstermiştir. Bu çok
düşük süneklik performans değerinin iki
nedeni
bulunmaktadır.
Bunlardan
ilki
kaynaklı levhanın kaynak dikişinde sertliğin
en düşük olması sonucu, çekme deneyinde
numunenin sadece kaynak dikişi bölgesinin
plastik şekil değiştirmesidir.
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Abstract
The optical and electronic structure properties of 4(1,2,4-Oxadiazol-3-yl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine (4-O3A)
have been investigated based on different solvent. The
refractive index (n) are calculated using the semiempirical relations based on measured energy gap (Eg)
data. Moreover, ultraviolet-visible (UV-Vis) and energy
gaps has been carried out theory with B3LYP and
CAM-B3LYP functionals. We also obtained the
absorbance band edge of the 4-O3A solutions for DCM
and chloroform.

3. Results and discussion
3.1. UV-Vis and Optical Band Gap
The molecule consists of two oxadiazole rings and an
amine group. The optimized structure of the molecule is
planar and can be seen in Figure 1.

Keywords: Eg, refractive index, UV-Vis, DFT

1. Introduction
To obtain the practical application of OLEDs, achieving
highly efficient OLEDs with simple structure is always
essential [1-2]. In this regards, the designed materials
for OLEDs require special properties such as high
luminescence efficiency [3], balanced charge-carrier
mobility [4], and good stability [5]. Among OLEDs,
oxadiazoles are the most widely used in areas in
Figure 1. Optimized structure of 4-O3A organic
pharmaceutical chemistry and material science due to
molecule.
their remarkable optoelectronic properties [6]. In the
literature, a series of available oxadiazoles and its
derivatives were studied due to their high potential of After the optimization of the molecule, it was examined
electron-transporting from evaluating electron mobility, in chloroform solvent using the B3LYP and CAMfacile injection, good chemical and thermal stability [7- B3LYP functionals for the Uv-Vis spectrum.
9].
At this viewpoint, we have investigated optical and
electronic structure properties of 4-O3A organic
material for OLED applications. These properties were
controlled with chloroform solvent. Calculated Eg
values obtained B3LYP and CAM-B3LYP functionals
were compared with the measured Eg values for
chloroform solvent. Calculated the ultraviolet-visible
(UV-Vis) obtained from time-dependent (TD)-DFT
method. The optical refractive index (n) are calculated
using the semi-empirical relations based on measured
energy gap (Eg) data.

2. Computational details
The optical and electronic structure properties of 4-O3A
ND molecules have been investigated by TD/DFT
method with B3LYP and CAM-B3LYP functionals [10Figure 1. The transmittance plots vs. wavelength (λ) of
12]. CAM-B3LYP functional were also tested for
4-O3A organic molecule.
accuracy and efficiency of the calculations because
B3LYP actually underestimates excited-state energies
The transmittance spectrum of the 4-O3A molecule for
[13]. GAUSSIAN09 program package is used in the
chloroform and DCM solvents is given in Figure 2,
calculations [14]. The optimized structure of the
depending on the wavelength.
molecule was determined by DFT/B3LYP/6-311++G(d,
p) method in the gas phase.
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molecule. We examined the optical band gaps of the 4O3A molecule using the Tauc model [15].
Eg values are plotted in Figures 3 and 4 to examine
direct-indirect band gaps. These shapes were obtained
2
according to the photon energy (E) versus (λE) (cm
1
2
1/2
-1
1/2
eV) (direct) and (λE) (cm eV) (indirect) curves.
In Figure 3, Eg parameters obtained from B3LYP and
CAM-B3LYP functionals are 3.79 and 4.31 eV,
respectively. In Figure 4, this parameter was obtained
as 3.31 and 3.95 eV, respectively.
The obtained Eg values show that the HPS material
exhibits semiconductor properties. All these results
indicate that the HPS material can be used in electronic
and optoelectronic applications.
3.2. Refractive index
One of the most important parameters in optical and
optoelectronic technology applications is the refractive
index (n) [39, 41silole]. It is known that the n value of a
material decreases with energy gap. These obtained
2
-1
2
Figure 3. The (λE) (cm eV) vs photon energy of 4- refractive index values for 4-O3A were showed in Fig.
O3A organic molecule.
5.
The spectra obtained according to Figure 2 give three
peaks in both functional (160, 200, 260 nm for CAMB3LYP and 160, 210, 300 nm for B3LYP). However, in
the spectrum found with the B3LYP functional, peaks
shift towards the larger wavelength.

Figure 5. The n (refractive index) vs λ (wavelength) of
4-O3A organic molecule.
Acknowledgements
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4. Conclusion
Firstly, the 4-O3A organic molecule was optimized and
then its optical properties examined. The transmittance
spectrum of the molecule is plotted and the band
structure is defined. The optical band gap (Eg) values
were calculated as 3.79, 4.31 eV and 3.31, 3.95 eV for
1/2
-1
1/2
Figure 4. The (λE) (cm eV) vs photon energy of 4direct and indirect band gap, using the B3LYP and
O3A organic molecule.
CAM-B3LYP functions. The molecule exhibits
semiconductor properties and is thought to be used in
optoelectronic applications compared with experimental
UV spectra are widely used to determine the direct and
studies.
indirect energy ranges and band structure of the
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Abstract
In order to investigate the excited state energies of 3(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H1,2,4-triazole (TAZ) organic material, we conducted
some experimental and theoretical studies. Theoretical
studies were carried out using TD/DFT method and two
different functionalities. HOMO-LUMO energy gaps and
Eg (optical band gap) values calculated using B3LYP
and CAM-B3LYP functionalities were analyzed in
chloroform solvent. Experimental data were obtained in
chloroform solvent compared with theoretical data.
Keywords: Eg, UV-Vis, TD/DFT

1. Introduction
Organic light emitting diode (OLED) technology has
been developed to a great extent with the studies [1].
The efficiency and life of these devices has been
significantly improved [2,3]. In 1997, OLED displays
became commercially available and used in mobile
phones. Also, many companies have developed active
matrix-type OLED displays using thin-film transistors
(TFTs) [4-6]. OTFTs have already been reported to
possess a higher field-effect mobility than a thin-film
transistor (TFT) based on amorphous silicon [7].
Among OLEDs, oxadiazoles are the most widely used
in areas in pharmaceutical chemistry and material
science due to their remarkable optoelectronic
properties [8].

Figure 1. The theoretical and experimental UV-Vis
spectrum of TAZ organic materials.
The absorbance spectrum of the TAZ molecule for
chloroform solvent is given in Figure 1, depending on
the wavelength. The TAZ molecule has the maximum
peaks of the absorbance and molar absorptivity spectra
at different wavelengths. According to Figure 2 give two
peaks in both functional at 194, 272 nm for CAMB3LYP and at 234, 311 nm for B3LYP. However, in the
spectrum found with the B3LYP functional, peaks shift
towards the larger wavelength. The experimental peak
values (244, 287 nm) in this spectrum are in agreement
with the B3LYP method.

In this paper, after a general evaluation, especially the
optical band gaps and HOMO-LUMO energy range are
discussed. The experimental and theoretically
determined optical band gap was examined in
chloroform solvent.

2. Computational details
The optic and electronic structure properties such as
UV-Vis spectra and frontier molecular orbitals of TAZ
molecules have been investigated by TD/DFT/6311G(d,p) method with B3LYP and CAM-B3LYP
functionals [9-11]. These studies were carried out with
chloroform solvent. GAUSSIAN09 program package is
used in the calculations [12].

3. Results and discussion
TAZ organic materials was investigated in chloroform
solvent using the B3LYP and CAM-B3LYP functionals
for the Uv-Vis spectrum

2

-1

2

Figure 2. The (λE) (cm eV) vs photon energy of TAZ
organic materials.
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Eg values are plotted in Figure 2 to examine band
gaps. These shapes were obtained according to the
2
-1
2
photon energy (E) versus (λE) (cm eV) (direct)
curves.
From the obtained results, experimental value of Eg
(3.91 eV), CAM (3.53 eV) gives better result than that
of B3LYP (3.36 eV). The computational and
experimental results indicate that the CAM gives better
results for DFT calculations.
When we examine the energy gaps from a different
point of view, the value between the highest filled
orbital (HOMO) and the lowest empty molecular orbital
(LUMO) was also calculated by B3LYP and CAM
functions and these values were found to be 4.46 and
6.93 eV, respectively.
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4. Conclusion
The absorbsion maximum values of the TAZ molecule
for B3LYP functional are more compatible than that of
CAM-B3LYP functional, comparing experimental and
theoretical data. However, calculated optical band gap
(Eg) values using CAM-B3LYP functional gives
reasonable results than that of B3LYP.
References
[1]C. W. Tang, S. A. VanSlyke, "Organic
electroluminescent diodes", Appl. Phys. Lett., vol. 51,
no. 3, pp. 913-915, 1987.
[2]M. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E.
Thompson, S. R. Forrest, "Very high-efficiency green
organic
light-emitting
devices
based
on
electrophosphorescence", Appl. Phys. Lett., vol. 75, no.
1, pp. 4-6, 1999.
[3] T. Tsuji, S. Kawami, Y. Fukuda, S. Miyaguchi,
"Improvement of operating lifetime red phosphorescent
organic light emitting devices", Proc. 8th Int. Display
Workshops, pp. 1423-1426, 2001.
[4] T. Shimoda, M. Kimura, S. Miyashita, "Current
status and future of light emitting polymer display driven
by poly-Si TFT", Digest Tech. Papers 1999 Internal
Symp. Society Information Display, pp. 372-375, 1999.
[5] G. Rajeswaran, M. Itoh, M. Boroson, S. Barry, T. K.
Hatwar, K. B. Kahen, K. Yoneda, R. Yokoyama, T.
Yamada, N. Komiya, H. Kanno, H. Takahashi, "Active
matrix low temperature poly-Si TFT/OLED full color
displays: Development status", Digest Tech. Papers
2000 Internal Symp. Society Information Display, pp.
974-977, 2000.
[6] T. Sasaoka, M. Sekiya, A. Yumoto, J. Yamada, T.
Hirano, Y. Iwase, T. Yamada, T. Ishibashi, T. M. M.
Asano, S. Tamura, T. Urabe, "A 13.0-inch AM-OLED
display with top emitting structure and adoptive current
mode programmed pixel circuit (TAC)", Digest Tech.
Papers 2001 Internal Symp. Society Information
Display, pp. 384-387, 2001.

578

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Investigation of the Effects of Solidification Parameters on Pore
Formation in A360 Alloy
A360 Alaşımında Katılaşma Parametrelerinin Gözenek Oluşumuna
Etkilerinin İncelenmesi
Selçuk Şirina, Adem Demirb and Engin Kocamanc

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Sakarya, Türkiye, E-posta: selcuksirin@subu.edu.tr
b
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, E-posta: ademir@subu.edu.tr
c
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, E-posta: enginkocaman@beun.edu.tr
a

increasing
solid-liquid
solidification time.

Özet
Alüminyum döküm alaşımları, düşük yoğunluklu olması,
yüksek korozyon direnci, mukavemetinin arttırılabilir
olması, elektriksel ve ısıl iletkenliklerinin yüksek olması
gibi nedenlerden dolayı günümüzde oldukça yaygın bir
kullanım alanına sahiptir. Döküm yöntemiyle üretilen
ürünlerde en yaygın problemlerden biri olan
gözeneklilik ürünü kullanılamaz hale getirmektedir.
Yönlü katılaşmada tek yönlü bir ısı akışı olduğundan,
bu yöntem ile sıcaklık gradyanı, katılaşma süresi, katısıvı ara yüzey ilerleme hızı gibi katılaşma
parametrelerinin,
gözenekliliğe
etkileri
incelenebilmektedir. Bu çalışmada, farklı katılaşma
parametreleri değerlerinde tek yönlü katılaştırılan A360
alaşımında, sıcaklık gradyanı, katılaşma süresi, katısıvı arayüzey ilerleme hızı parametrelerinin gözenek
oluşumuna etkileri incelenmiştir. Numunelerdeki
gözenekliliğin ölçülmesinde Arşimet prensibine göre
yoğunluk analizi ve mikroskobik görüntü analiz
metotları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tek tek
incelendiğinde
sıcaklık
gradyanındaki
artışın
gözenekliliği azalttığı görülmektedir. Bununla birlikte
katı-sıvı ara yüzey ilerleme hızı ve katılaşma süresinin
artmasıyla gözenekliliğin arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alüminyum döküm, yönlü
katılaşma, gözeneklilik, sıcaklık gradyanı, katılaşma
zamanı, solidus hızı

Abstract
Aluminium casting alloys are widely used today due to
their low density, high corrosion resistance, high
strength and high electrical and thermal conductivity.
Porosity, which is one of the most common problems in
the products produced by the casting method, renders
the product unusable. Since directional solidification is
unidirectional heat flow, the effects of solidification
parameters,
such
as
temperature
gradients,
solidification time, solid-liquid interface velocity, on
porosity, can be investigated. In this study, the effects
of the temperature gradient, solidification time, solidliquid interface velocity parameters on pore formation
were investigated in the one directionally solidified
A360 alloy at different solidification parameters. Density
analysis and microscopic image analysis methods were
used according to Archimedes’ principle to measure
porosity in the samples. When the results obtained are
examined one by one, it is seen that the increase in
temperature gradient decreases the porosity. However,
it has been detected that porosity increases with

interface

Keywords:
Aluminum,
Solidification, Temperature
Time, Solidus Velocity

Casting,
Gradient,

velocity

and

Directional
Solidification

1. Giriş
Son dönemlerde artan çevresel kaygılardan dolayı
hükümetlerin aldığı kanuni tedbirler ve artan enerji
fiyatları, otomotiv üreticilerini daha hafif, enerji verimliliği
yüksek araç tasarlama arayışına itmiştir.[1,2] Yüksek
spesifik mukavemet, yüksek korozyon direnci,
mukavemetinin arttırılabilir olması, düşük ergime
sıcaklığı ve akışkanlık karakteristiğine bağlı olarak
yüksek dökülebilirliğe sahip olması, yüksek ısıl ve
elektriksel iletkenliğe sahip olması gibi özelliklerinden
dolayı başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok
sektörde alüminyum alaşımlarına ilgi her geçen gün
artmaktadır [3–5] Alüminyum alaşımları, tipik olarak
yerini almak istedikleri çelik ve dökme demir
alaşımlarının ağırlıkça yaklaşık üçte biri kadar oldukları
için, yapısal parçalarda ve otomobillerin ağırlığını
azaltmada önemli avantaj sağlar. Buna rağmen, yapısal
parçalar, özellikle şase ya da süspansiyon elemanları
aksamlarının mekanik özelliklerinde daha yüksek
performans gereksinimi vardır. Dökümlerin mekanik
özelliklerinde (süneklik ve yorulma ömrü başta olmak
üzere) düşüşe yola açan en önemli faktör, gözenek
oluşumudur [6]. AS7G03 döküm alaşımında, 1%
hacimsel oranlı porozite, gözenekleri olmayan benzer
bir mikro yapıya sahip aynı alaşımla karşılaştırıldığında,
yorulma ömründe %50 ve yorulma dayanımında %20
azalmaya yol açabilir [7]. Yönlenmiş katılaşmada ısı
akışı tek yönlü olduğundan, bu yöntem sıcaklık
gradyanı, katılaşma süresi, katı-sıvı arayüzey ilerleme
hızı gibi katılaşma parametrelerinin, mikroyapıya ve
gözenek oluşumuna etkisini incelemek için kullanılan
güçlü bir tekniktir [8].
Bu çalışmada A360 alaşımında gözenek oluşum
nedenleri ve gözenekliliği etkileyen parametreler
incelenmiştir. Bunun için ilk olarak dört farklı bölgede
sıcaklık kontrolü sağlanabilen bir yönlü katılaşma fırını
vasıtasıyla farklı sıcaklık gradyanları, katı-sıvı arayüzey
ilerleme hızları ve katılaşma sürelerinde katılaştırma
deneyleri yapılmıştır. Elde edilen numuneler üzerinde
yoğunluk analizi ve görüntü analiz teknikleriyle
gözeneklilik oranları hesaplanmıştır. Son olarak,
gözeneklilik ile katılaşma parametreleri arasındaki ilişki
irdelenmiştir.
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2. Deneysel Çalışmalar
Yönlü katılaşma deneylerine başlamadan önce
alaşımın kimyasal bileşimini tespit etmek için spektral
analiz yaptırılmıştır. Külçelerden alınan numuneler
Spectromax M1156235 alüminyum ve alaşımlarının
optik emisyon spektrometre cihazında analiz edilmiştir.
Elde edilen kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1. A360 alaşımının spektral analiz sonuçları
%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Al
9,740 0,266 0,069 0,538 0,501 Kalan

Solidus hızı, X1 konumundaki termokapılın t1
zamanında solidus sıcaklığına erişmesiyle, X2
konumundaki termokapılın t2 zamanında solidus
sıcaklığına
erişmesinin
birbirine
oranlanmasıyla
hesaplanmaktadır [10]. Buna göre solidus hızı Denklem
2.’de formüle edildiği şekliyle hesaplanabilir:

𝑉𝑠=

∆𝑋 𝑋1 − 𝑋2
=
𝑡1 − 𝑡2
∆𝑡

(2)

Burada Vs; solidus hızını, Δt; ilgili bölgelerdeki
termokapılların solidus sıcaklığına eriştikleri zamanı ve
ΔX ise ilgili bölgelerdeki termokapıllar arası mesafeyi
Yönlü katılaşma deneyleri, Şekil 1.’de şematik olarak göstermektedir.
gösterilen, kontrollü katılaşma prensibine uygun olarak
dört ayrı bölgeden bilgisayar destekli sıcaklık kontrolü 2.3. Katılaşma Süresinin Hesaplanması
yapılabilecek şekilde dizayn edilen bir fırın vasıtasıyla
yapılmıştır.
Katılaşma süresi, sıvı metalin likidus sıcaklığından,
solidus sıcaklığına soğuyana kadar geçen zaman
olarak tanımlanmakta ve Denklem 3.’te gösterildiği gibi
formüle edilmektedir [11].

𝑡𝑓 = 𝑡𝑠 − 𝑡𝑙

(3)

Burada tf; bölgesel katılaşma süresini, ts; ilgili
bölgedeki termokapılın solidus sıcaklığına eriştiği
zamanı ve tl ise ilgili bölgedeki termokapılın likidus
sıcaklığına eriştiği zamanı göstermektedir.
Döküm ve katılaşma çalışmaları tamamlandıktan sonra
numunelerde
gözeneklilik
ölçüm
çalışmalarına
geçilmiştir.

Şekil 1. Kontrollü katılaşma fırını
Yönlü katılaşma çalışmaları esnasında fırın kontrol
arayüzünde csv formatında kaydedilen sıcaklık-zaman
verileri, excel programında açılarak düzenlenmiştir.
Daha sonra bu veriler üzerinden tek tek ölçümler
yapılarak katılaşma parametrelerine ait değerler
hesaplanmıştır. Bu hesaplamaların nasıl yapıldığı
aşağıda sırasıyla alt başlıklar halinde açıklanmıştır.
2.1. Sıcaklık Gradyanının Hesaplanması
Tek yönlü kontrollü katılaşma çalışmasında ısı akışı tek
yönlüdür. Şekil 1. incelendiğinde katılaşmanın, bakır
soğutucuyla yönlendirilerek 4. Bölgeden 1.Bölgeye
doğru ilerlediği görülmektedir. Bu durumda sıcaklık
gradyanı X4 konumundaki termokapıl katı-sıvı ara
yüzey (solidus) sıcaklığına ulaştığında X3 konumundaki
termokapıl ile arasındaki sıcaklık farkının termokapıllar
arası mesafeye bölünmesiyle hesaplanmıştır [9].
Buna göre sıcaklık gradyanı formülü şu şekildedir.

𝐺=

∆𝑇 𝑇3 − 𝑇4
=
∆𝑋 𝑋3 − 𝑋4

(1)

2.4. Gözeneklilik Ölçümü
Arşimet prensibiyle yoğunluk ölçüm metodu, döküm
parçalardaki gözenek oranını tespit edebilmek için
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir [12]. Bu yöntemle
gözenek oranı Denklem 4.’te gösterildiği gibi
hesaplanmaktadır.

𝜌𝑡 − 𝜌𝑑
%𝑃 = �
� 𝑥100
𝜌𝑡

(4)

Burada %P; gözeneklilik oranını, ρt; teorik yoğunluğu
ve ρd ise deneysel yoğunluğu göstermektedir. Bu metot
ile yoğunluğu hesaplayabilmek için teorik yoğunluk ve
deneysel yoğunluk değerlerini bilmemiz gerekmektedir.
Bu yoğunluk değerleri de Denklem 5.’te gösterildiği
şekilde hesaplanmaktadır.

𝜌𝑛 =

𝑚ℎ
𝑥𝜌
𝑚ℎ − 𝑚𝑠 𝑠

(5)

Burada ρn; numune yoğunluğunu, mh; numunenin
havadaki ağırlığını, ms; numunenin sudaki ağırlığını ve
Burada G; sıcaklık gradyanını, ΔT; ilgili bölgelerdeki ρs ise ölçüm yapılan suyun özgül ağırlığını
termokapılların sıcaklık farkını ve ΔX ise ilgili göstermektedir.
bölgelerdeki
termokapıllar
arası
mesafeyi
göstermektedir. Sıcaklık gradyanının birimi °K/cm veya 3. Deneysel Bulgular
°C/cm olarak tanımlanmıştır.
Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda ölçülen en
düşük ve en yüksek katılaşma parametreleri ile
2.2. Solidus Hızının Hesaplanması
gözenek oranları Çizelge 2’de paylaşılmıştır.
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gradyanında artışın gözenek oranını azalttığını tespit
etmiştir.

Çizelge 2. Deneylerden elde edilen veriler
Vs
G
tf
%P
(cm/dk) (°C/cm) (sn)
0,756
5,093
116 0,604
8,694
0,4
880 1,467
1,062
2,315
386 0,785
6,894
0,556
453 1,433

4. Sonuçlar
Boileau ve Allison [14], A319 alüminyum alaşımının
yorulma özelliklerine katılaşma zamanı ve ısıl işlemin
etkisini
inceledikleri
çalışmalarında
katılaşma
zamanının artması sonucunda ortalama gözenek
çaplarının büyüdüğünü ve bunun sonucunda da
malzemenin yorulma ömrünün düştüğünü tespit
etmişlerdir.

Çizelge 2.’deki sonuçlara göre sıcaklık gradyanının en
yüksek olduğu ve bölgesel katılaşma süresinin en kısa
olduğu 1 numaralı numunede %0,6049 ile en düşük
gözeneklilik değeri elde edilmiştir. Tam tersi bir
durumda en düşük sıcaklık gradyanına ve en uzun
bölgesel katılaşma süresine sahip olan 2 numaralı
numunede ise %1,467 ile en yüksek gözeneklilik değeri
elde edilmiştir. En yüksek solidus hızlarından ve en
düşük sıcaklık gradyanlarından birinin ölçüldüğü 4
numaralı numunede ise %1,4375 ile en yüksek ikinci
gözeneklilik değeri elde edilmiştir. Literatürdeki
çalışmalardan elde edilen sonuçlarla bu çalışmadan
elde edilen sonuçlar kıyaslandığında bulgularda bir
örtüşme gözlemlenmiştir.

Kuo [15], A201 alaşımında sıcaklık gradyanının
gözenekliliğe etkisini incelediği çalışmasında sıcaklık
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Abstract
Sandwich structures for automotive, marine, wind
energy, aerospace applications are highly important in
terms of high impact resistance, energy absorption
capacity and specific strength ratio. In recent years,
research focused on sandwich structures with complex
geometry processed by additive manufacturing
methods are remarkable due to low cost, easy
manufacturing and design flexibility.
In this study, the effects of infill rate on the mechanical
properties of sandwich structures were investigated by
using fused deposition modeling (FDM) type printer.
Two different samples which were manufactured by
using ABS material with infill rate of low and medium
have been investigated. Previous studies showed that
the missing rib geometry is one of the popular geometry
because of high energy absorption. (Subramani, P.,
Rana, S., Daniel V. Oliveira., Fangueiro1, R., & Xavier,
J, 2019)& (Titanian, L., Chen, Y., Hu, X., Li, Y., Wang,
L. 2018). Printed samples were subjected to
compression test to determine energy absorption
capacity and surface roughness test were also carried
out to understand relation between mechanical
properties and roughness.
Keywords: Sandwich structures, Energy absorption

1. Introduction
In this study, effect of infill rate which is one of the most
important parameter on mechanical properties of
polymer sandwich structures was investigated. The
influence of printer parameters (infill rate, printing
orientation, layer thickness) on printing behavior of 3D
printed polymer sandwich structures was studied in the
previous work and it was found that the printing
behavior of samples produced at sparse high and solid
infill rate did not change much. (Yadlapati.,2018)
Beniak at all studied on relation between surface
roughness and compression strength. In this study they
printed ABS polymer parts with fused deposition
modelling printer. They investigated effect of acetone
vapour treatment. As a result of this process surface
roughness value decreased from 16µm to 0.4µm. Ra

Also compression strength of ABS was %21 improved.
And this study shows compression strength is effected
by surface roughness. [1]

2. Materials and Methods
Firstly, the CAD model was created by using Catia V5
software program. The sample dimension is 100 X 100
X 15mm (width × height × thickness) of the sample
includes two parts (skin and core). The skin thickness
of the sandwich structure is 1mm and the core height is
13mm. The CAD data was converted to the STL format.
The samples were manufactured by using Oo-Kuma
Katana EM type printer which has a production volume
of 200 x 200 x 185 mm. ABS was used as polymer
material which density and softening temperature are
1.05 g/cm³ and 102℃ respectively.
Printed samples were subjected to compression and
surface roughness tests. Compression test was
performed according to ASTM D365/C365M with
Shimadzu AG-X Plus 250 kN at a speed of 0.5mm /
minute. Surface roughness test results were obtained
with Mitutoyo SJ 310.

3. Results And Discussions
According to the preleminary tests results of the study,
it was found that modulus of elasticity and energy
absorption were inversely proportional with the surface
roughness. The elastic modulus and energy absorption
decreased when the roughness increased. It was
observed that the roughness of the model with low and
medium infill ratio were measured as 10.47, 13.02 Ra
respectively. Ra indicates
arithmetic
average
roughness. Also most common and most used
comparing roughness parameter in mechanical
engineering. [1] However, the modulus of elasticity was
determined as 30Mpa for samples with low infill rate
and 26Mpa for medium infill rate, therefore it can be
said that the mechanical properties inversely
proportional with surface roughness.
Printing
parameter used in this study are listed in table 1.
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Table1.Printing parameters related with this study (Surface roughness values and modulus of elasticity results).

Orientation

Infill rate

Wall
line
count

Layer
height
(mm)

Elasticity
Modulus
(Mpa)

Energy
absorption
(Joule)

Surface Roughness
(Ra)

90°

Low

3

0.2

30

30,83

10.47

90°

Medium

3

0.2

26

22,37

13.02

4. Conclusions
In this study, the effect of infill rate and surface
roughness on energy absorption and modulus of
elasticity was investigated. It was determined that high
roughness value was more important on mechanical
properties than infill rate. In addition to that the medium
infilled sample had higher roughness than the low
infilled sample, but the mechanical properties of the
samples with low infill were higher.
Additionally the infill rate was found that less significant
effect on the energy absorption. It was observed that
the findings obtained from the study were compatible
with the studies in the literature. (Beniaket all.,2018) &
(Titaian et all., 2018).
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the wear properties of TiAlZrN coatings were found to
be lower than that of AISI H13 steel, it means, it had a
Bu çalışmada, imalat endüstrisinde, ekstrüzyon, negative effect on the wear resistance of the steel.
dövme, döküm gibi uygulamalarda kalıp malzemesi Keywords: AISI H13, bias voltage, TiAlZrN,
olarak yaygın bir kullanım alanına sahip olan AISI H13 TiAlCrNbN, wear
çeliği yüzeyi, kapalı alan dengesiz manyetik alanda
sıçratma yöntemi ile bias geriliminin değişken 1. Giriş
parametre olarak kullanıldığı TiAlZrN ve TiAlCrNbN
ince filmlerle kaplanarak yüksek sıcaklıklarda aşınma Endüstriyel uygulamalarda, birbirleriyle temas eden
özelliklerinin artırılması amaçlanmıştır. Tribolojik yüzeyler arasında meydana gelen mekanik zorlanmalar
deneyler bilya disk tipi aşınma test düzeneği nedeniyle zamanla kalıcı hasarlar oluşmaktadır. Bu
o
sıcaklık
mertebesinde durum söz konusu elemanların çalışma performansını
kullanılarak
450 C
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üretilen kaplamaların sertlik olumsuz etkilemekte, kullanım ömürlerini kısaltmakta ve
ve çizilme dayanımlarıda sırasıyla nanosertlik ve çizik bazen önlenemez hasarlara neden olabilmektedir.
testi ile belirlenmiştir. Sertlik testlerinde, en yüksek bias Yapılan incelemelerde, bu hasarların nedeni olarak
gerilimine sahip TiAlZrN kaplamanın sertliği 4675 HV aşınmanın ön plana çıktığı belirtilmiştir [1,2]. Bununla
olarak belirlenmiştir. TiAlCrNbN kaplamalarda ise en birlikte sürtünme de enerji kaybına neden olan en
yüksek sertlik değeri yine en yüksek bias geriliminde önemli faktördür ve mekanik sistemlerin enerji
2470 HV olarak belirlenmiştir. Çizik testi sonuçlarına verimliliğini artırmak için sürtünmenin azaltılması
bakıldığında, TiAlZrN kaplama 79 N gibi yüksek bir gerektiği belirlenmiştir [3,4]. Birbirine temas halinde
çizilme dayanımı sergilemiştir. Oda sıcaklığında olan yüzeylerin aşınmasını en aza indirgemek için
gerçekleştirilen sertlik ve çizik testlerinde TiAlZrN kullanılan en yaygın yöntem, yüzey kaplama yöntemidir
kaplamaların performanslarının daha iyi olduğu [5]. Söz konusu kaplamalar arasında en eski kaplama
belirlenmiştir. Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen aşınma tipi olan TiN, özellikle ekstrüzyon, enjeksiyon ve kesme
deneyleri neticesinde ise TiAlCrNbN kaplamaların kalıplarında kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknolojik
aşınma performansı TiAlZrN kaplamalara göre 10 kat ihtiyaçlar ve bilimsel anlamda yapılan çalışmalarda göz
fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TiAlZrN önüne alındığında TiN kaplamaların özellikle yüksek
kaplamaların aşınma özelliklerinin AISI H13 çeliğine sıcaklık uygulamalarındaki aşınma performanslarının
göre düşük olduğu, yani çeliğin aşınma dayanımını kötü geliştirilmeye ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir [6,7]. Bu
etkilediği belirlenmiştir.
doğrultuda günümüzde pek çok üçlü ve dörtlü
Anahtar kelimeler: AISI H13, bias gerilimi, TiAlZrN, kaplamalar (TiAlN, TiCrN, TiAlCrN vb…) geliştirilmiştir
TiAlCrNbN, aşınma
[8,9]. Yapılmış olan bir çalışmada, yüksek hızlı
tornalama işlemlerinde kullanılan takımlara uygulanmış
TiAlN kaplamaların yüzeyinde, çalışma sırasında
Abstract
oluşan amorf Al2O3 fazı tabakaya TiN kaplamalara
In this study, it is aimed to investigate the tribological göre daha iyi aşınma davranışı kazandırdığı
belirtilmiştir [6]. TiAlN kaplamada, yapıdaki sert TiN fazı
properties under hot temperature of AISI H13 steels
aşınma direncini arttırırken, yumuşak AlN fazı sürtünme
which are widely used as mold material in extrusion,
katsayısını düşürmektedir [10]. Son yıllarda özellikle
forging and casting applications in manufacturing
yüksek sıcaklık uygulamalarında gösterdiği termal
industry are coated with TiAlZrN and TiAlCrNbN thin
kararlılık özelliği nedeniyle, Zr ve Nb esaslı nitrür
films in the bias voltage is used as variable parameter
kaplamalara olan ilgi oldukça fazladır. Ancak literatürde
by using closed field unbalanced magnetron sputtering
Zr ve Nb esaslı dörtlü ve beşli kaplamaların yüksek
method. Tribological experiments were carried out at
o
sıcaklıklardaki aşınma özellikleri konusunda herhangi
450 C using ball on disc type wear tester. However, the
çalışmaya
rastlanmamıştır.
Bu
çalışmada
hardness and scratch resistance of the coatings were bir
gerçekleştirilen
sistematik
deneyler
ve
bu
deneylerden
determined by nano hardness and scratch test,
elde edilen bulguların incelenmesiyle, literatürdeki bu
respectively. In the hardness tests, the hardness of
boşluk giderilecektir.
TiAlZrN coating with the highest bias voltage was
determined as 4675 HV. In TiAlCrNbN coatings, the 2. Deneysel Çalışmalar
highest hardness value was determined as 2470 HV at
the highest bias voltage. From the scratch test results, 2.1. Numunelerin Hazırlanması
the TiAlZrN coating exhibited a high scratch resistance
of 79 N. The hardness and scratch tests performed at Kaplama işleminde taban malzeme olarak belirlenen
room temperature showed that TiAlZrN coatings had AISI H13 (X40CrMoV5-1) takım çeliği ticari olarak satın
better performance. As a result of high temperature alınmıştır. Çelikler 30 mm çap ve 4mm kalınlık
wear tests, TiAlCrNbN coatings had 10 times higher ölçülerine getirildikten sonra, literatüre uygun olarak
wear performance than TiAlZrN coatings. In addition, [15] 650oC’de gerilme giderme tavlamasına tabi

Özet
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tutulduktan sonra, 1030oC’den yağda soğutularak
o
sertleştirilmiştir. Ardından sırayla 500 ve 600 C’de
tekrarlı olarak menevişleme işlemi sonucunda 550 HV
o
mikrosertlik değeri elde edildikten sonra 550 C
sıcaklıkta tekrar gerilim giderme işlemi uygulanmıştır.
Isıl işleme tabi tutulan numunelerin yüzeyleri kaplama
işlemi için kaba ve ince zımparalama ve parlatma
işlemleriyle hazırlanmıştır.
2.2. Kaplama İşlemlerinde Kullanılan Yöntem
Bu çalışmada, TiAlZrN ve TiAlCrNbN ince sert filmlerin,
AISI H13 çeliğinin yüksek sıcaklık uygulamalarındaki
aşınma dayanımına etkilerini belirleyebilmek amacıyla,
çelik numune yüzeyine kaplamak için kapalı alan
dengesiz
manyetik
alanda
sıçratma
yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemde, kullanılan dört adet Şekil 1. Kaplama işlemlerinde hedef malzemelerin
mıknatıs ile kapalı bir manyetik alan oluşturularak, sisteme yerleştiriliş biçimi
oluşacak plazmanın manyetik alan çizgileri içerisinde
Tablo 1. Kaplama Parametreleri
kalması sağlanarak sıçratılan atomların numune
Sabit Parametreler (TiAlCrNbN-TiAlZrN)
yüzeyine daha yoğun bir şekilde yönlendirilmesi
Hedef Akımları; Ti / Al / Cr / Nb
(A)
6/2/5/5
sağlanmıştır. Sistemin dengesiz olmasının nedeni,
mıknatıslardan uzakta plazma oluşumunu sağlamak
Hedef Akımları; Ti / Al / Zr
(A)
6/2/5
içindir. Kullanılan bu kaplama işleminin en önemli
Ara Tabaka İçin Ti Hedef Akımı
(A)
6
avantajlarından bir tanesi, numune yüzeylerinde yük
birikmesinden kaynaklanan ark oluşumunun az
Kaplama Süresi
(dak.)
60
olmasıdır. Ark oluşumunun az olması, kaplamaların
Frekans
(kHz)
100
daha homojen ve kararlı olmasını sağlar. Diğer bir
Görev
zamanı
(µs)
2,5
avantajı ise, hedef malzeme zehirlenmesi denilen
olumsuzluğu ortadan kaldırmasıdır.
Çalışma Basıncı
(Torr)
2,5x10-3
2.3. Kaplama İşlemi
Çalışma için belirlenen TiAlZrN (1 No’lu) ve TiAlCrNbN
(2 No’lu) tabakalarının üretilmesinde, yüzeye yapışma
kabiliyetini arttırmak ve kaplama tabakaları arasındaki
yapısal bileşim farklılığının olumsuz etkisini azaltmak
amacıyla, tabakalar dereceli olarak üretilmişlerdir.
Azotun reaktif (aktif) gaz olarak kullanıldığı 1 No’lu
kaplama işleminde, iki adet Ti, birer adet Al ve Zr olmak
üzere toplam 4 adet hedef malzeme kullanılmıştır. 2
No’lu kaplama işleminde ise birer adet Ti, Al, Cr ve Nb
hedef malzemeleri kullanılmıştır. Hedef malzemeler
sisteme Şekil 1’de gösterildiği gibi yerleştirilmiştir.
Kaplama işlemlerinde kullanılan parametreler ise Tablo
1’de verilmiştir. Tabloya bakıldığında kullanılan hedef
akımları, çalışma basıncı, frekans, görev zamanı gibi
değerler sabit tutulmuş, bias gerilimi ise kaplama
işlemlerinde değişken parametre olarak kullanılmıştır.

Değişken Parametre ve Seviyeleri
(TiAlCrNbN-TiAlZrN)

Kaplama
No
Zr1-Nb1
Zr2-Nb2
Zr3-Nb3

Bias Gerilimi (-V)
50
75
100

2.3. Sertlik-Çizilme ve Aşınma Deneyleri
Kaplamaların sertlik değerleri, kaplama kalınları 2-4
µm arasında olduğundan dolayı, taban malzemenin
etkisini azaltmak için nanosertlik test yöntemi
kullanılarak yapılan 10 ölçümün ortamaları alınarak
belirlenmiştir.
Kaplamaların çizilme dayanımlarını
belirlemek amacıyla CSM firmasının üretimi olan
Revester model çizik deneyi test cihazı kullanılmıştır.
Ölçümler için uç çapı 200 µm olan Rockwell C tip uç
kullanılmış, deneyler, 10 mm/dk kayma hızı ve 100 N’a
kadar
artırılan
yük
değeri
koşullarında
gerçekleştirilmiştir. Deney sonucunda elde edilen izler
SEM yardımıyla karakterize edilmiştir. Sürtünmeaşınma deneyleri, UTS firmasına ait bilgisayar kontrollü
yüksek sıcaklıkta bilye-disk deney düzeneği kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sürtünme-aşınma
deneylerinde kullanılan çalışma parametreleri Tablo
2’de verilmiştir. Deney sonrasında, numunelerde oluşan
aşınma izleri ve hacimleri Nanofocus marka optik
profilometre yardımıyla tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Aşınma deney parametreleri
Deney Parametreleri
Aşındırıcı Bilya

Al2O3

Aşındırıcı Bilya Çapı

6 mm

Deney Süresi

1600
çevrim

Test Sıcaklığı

450oC

İz Çapı

10 mm

Çevresel Hız

60 mm/sn

Şekil 2. Kaplamaların ortalama nanosertlik grafikleri

3. Bulgular ve Tartışma

3.2. Çizik Deneyinden Elde Edilen Bulgular

3.1. Sertlik Ölçümlerinden Elde Edilen Bulgular

Kaplamalara uygulanan çizilme deneyi neticesinde elde
edilen dayanım değerleeri Şekil 3’te verilmiştir. En
yüksek çizilme dayanımı 1 No’lu kaplama grubunda en
yüksek bias gerilimine sahip olan Zr3 numunesinde
görülmüştür. İki numune grubunda da en düşük çizilme
dayanımları, 50 V bias gerilim değerinde (en düşük)
tespit edilmiştir. Bias geriliminin artması ile çizilme
dayanımındaki artış göze çarpmaktadır. Çizilme
dayanımındaki bu artış, bias geriliminin artması ile
enerjisi artan iyonların taban malzeme (AISI H13)
yüzeyine daha iyi nüfuz ederek kaplama yoğunluğunun
artmasına
bağlanmıştır
[13].
Ayrıca
kaplama
gruplarında, sertlik değerlerine bakıldığında en yüksek
sertlik değeri Zr3 ve Nb3 numunelerinde görülmüştür.
Daha öncede belirtildiği gibi bias gerilimi arttıkça sertlik
artarak kaplamaların plastik deformasyona karşı
dayanımları
artmıştır.
Elde
edilen
çizilme
dayanımındaki artış plastik deformasyondaki artışa da
bağlanabilir [14]. Kaplamaların çizilme testi sonucunda
elde edilen izlerin karakterize edilmesinde ASTM
standardı dikkate alınmıştır [15]. Çizilme testi
sonucunda elde edilen izler incelendiğinde Nb1, Nb2 ve
Nb3 numunelerinin hepsinde kohezif çatlama
(conformal cracking), toparlanma pullanması (recovery
spallation), burkulma (buckling) ve adezif hasarlar
meydana geldiği görülmüştür (Şekil 3 a-b-c). Zr esaslı
kaplamanın çizilme testi sonucunda elde edilen izler
incelendiğinde ise, yanal çatlaklar, burkulma çatlakları
ve toparlanma pullanması mekanizmaları belirlenmiştir.

TiAlZrN ve TiAlCrNbN kaplamaların ortalama
nanosertlik değerlerinin grafiği Şekil 2’de verilmiştir.
Şekilden de görüldüğü üzere 1 No’lu kaplama grubunda
en yüksek sertlik değeri 4675 HV ile Zr3 kaplama
numunesinde elde edilirken 2 No’lu kaplama grubunda
ise en yüksek sertlik değeri 2450 HV ile Nb3 kaplama
numunesinde elde edilmiştir. Ortaya konulan bu
bulguya göre, iki kaplama grubunda da en yüksek
sertlik, yüksek bias gerilimi ile üretilen numunelerde
görülmüştür. Ortaya konulan bu bulgu, daha önce
yapılan birçok çalışmadaki tespitlerle uyumludur.
Örneğin Zhang ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir
çalışmada, bias geriliminin artması ile kaplama
tabakasının sertliğinin arttığı vurgulanmış, bunun
nedeni olarak ise bias geriliminin artmasının, kaplama
sisteminde oluşan plazmadaki sıçratılmış iyonların
taban malzemeye enerjisi yüksek bir şekilde yönelerek
yüzeyde tercihli bölgeler oluşturup bası gerilmelerinin
artmasını göstermişlerdir [11]. Yapılmış olan diğer bir
çalışmada, farklı bias gerilimlerinde üretilen TiZrN
kaplamaların sertlikleri incelendiğinde, artan bias
gerilimi ile birlikte sertlik değerlerinin arttığı
vurgulanmıştır. Bu artışın sebebini ise bias geriliminin
artması ile birlikte kaplama tabakası taban malzeme
yüzeyine
büyütülürken
uygulanan
iyon
bombardımanının artması ile yapının daha yoğun ve
ince taneli olmasıyla bağdaştırmışlardır [12].

Şekil 3. Kaplamaların çizilme dayanımı grafiği
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Tablo 3. TiAlZrN kaplamaların aşınma hızı değerleri
Numune Adı

TiAlZrN Kaplamalar
Aşınma Hızı

Zr1

2,35E-04

Zr2

0,97E-04

Zr3

0,893E-04

Kaplamasız H13

0,39E-04

Tablo 4. TiAlCrNbN kaplamaların aşınma hızı değerleri

Şekil 3. Kaplamaların çizilme deneyi sonucunda elde
edilen SEM görüntüleri
a) Nb1, b) Nb2, c) Nb3, d) Zr1, e) Zr2, f) Zr3
3.3. Aşınma Deneylerinden Elde Edilen Bulgular

Numune

TiAlCrNbN
Kaplamalar

Adı

Aşınma Hızı
mm2/Nm

sıcaklık
mertebesinde
Kaplamaların
450 C
gerçekleştirilen aşınma deneylerinden elde edilen
izlerin optik profilometre görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir.
Bu profilometre görüntüleri üzerinden yapılan analizler
neticesinde hesaplanan kaplamaların aşınma hızı
değerleri ise Tablo 3 ve 4’te verilmiştir. Tablolara
bakıldığında, 1 No’lu kaplama grubunun (TiAlZrN)
aşınma oranlarının, kaplamasız AISI H13 numuneye
göre daha yüksek olduğu, yani uygulanan kaplamanın
o
450 C’de çelikte istenilen aşınma dayanımı özelliğini
sağlayamadığı belirlenmiştir. 2 No’lu kaplama grubunda
(TiAlCrNbN) ise üretilen tüm kaplamalar, taban
malzemeye göre daya yüksek aşınma dayanımı
sergilemiş olup, yüksek sıcaklık uygulamalarında
kullanılabilirliği daha yüksektir. Bununla birlikte her iki
kaplama grubunda da, sertlik ve çizilme dayanımında
olduğu gibi aşınma dayanımı özelliklerinde de yüksek
bias gerilimi (100 V) kullanılarak üretilen kaplamalarda
diğerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
o

Nb1

1,46E-05

Nb2

2,36E-05

Nb3

1,63E-05

Kaplamasız H13

0,39E-04

4. Sonuçlar

Bu çalışmada, AISI H13 sıcak iş takım çeliğinin yüksek
o
sıcaklarda (450 C) aşınma dayanımlarını geliştirmek
amacıyla kapalı alan dengesiz manyetik alanda
sıçratma yöntemiyle değişken parametre olarak bias
geriliminin kullanıldığı TiAlZrN ve TiAlCrNbN ince sert
filmler, çelik yüzeyine kaplanmıştır. Bu kapsamda
yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda
maddeler halinde verilmiştir.
•
Kaplamaların sertlik incelemelerinde TiAlZrN
kaplamaların
ortalama
sertliğinin
TiAlCrNbN
kaplamalara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
•
Sertlik değerlerine bias geriliminin etkisi çarpıcı
bir şekilde vurgulanmıştır. Her iki kaplama grubunda en
yüksek bias gerilimi ile üretilen kaplamaların sertlikleri,
diğer kaplamalara göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
•
Çizilme dayanımında ise sertlik ölçümlerinden
elde edilen bulgulara benzer sonuçlara rastlanmıştır. Zr
esaslı kaplamaların çizilme dayanımları Nb esaslı
kaplamalara göre daha fazladır.
•
100 V bias gerilimi kullanılarak üretilen
kaplamaların çizilme dayanımlarının, diğer kaplamalara
göre yüksek olduğu tespit edilmiştir.
o
•
450 C’de gerçekleştirilen aşınma deneylerinde
ise Nb esaslı kaplamaların aşınma dayanımları, Zr
esaslı kaplamalara göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Şekil 4. Kaplamaların aşınma deneylerinden elde edilen
•
Nb esaslı kaplamalar, AISI H13 sıcak iş takım
izlerin optik profilometre görüntüleri a) Nb1 b) Nb2 c)
çeliğinin aşınma dayanımını yaklaşık 20 kat
Nb3 d) Zr1 e) Zr2 f) Zr3
mertebesinde artırmıştır.
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Özet

1.Giriş

Otomobil sektöründe bagaj hacim ve boyutları coğrafi
bölgeye göre müşteri için önemli satın alma
kriterlerinden biridir. Bu nedenle araç katalogları ve
reklamlarda müşteriye bildirilen bagaj hacmi bilgileri en
az aracın tasarımı, donanım seviyesi ve diğer teknik
bilgileri kadar önemlidir. Otomobil sektöründe bagaj
hacmi çeşitli standart ve yöntemlere göre ölçülür. Bu
ölçümlerde
elde
edilen
hacim
bilgileri
araç
kataloglarında litre olarak belirtilmektedir. Bu çalışmada
otomobil sektöründe bagaj hacim ölçümlerinde
kullanılan uluslararası standartlar (ISO 3832, DIN
70020, SAE J1100) ve ayrıca diğer sanal ve fiziksel
yöntemler incelenmiştir. ISO 3832 ve SAEJ1100
normlarına göre yapılan bagaj hacmi hesaplama
sonuçlarının hesaplamayı yapan uzmana göre farklılık
gösterebildiği, toplam bagaj hacminin net olarak
tanımlanamadığı, sanal ve fiziksel olarak yapılan bagaj
hacmi hesaplamaların proje süreçlerinde çok fazla
zaman aldığı görülmüştür. Kullanılacak yeni yazılım
veya yöntemler ile operatör etkisi azaltılarak gerçekçi
bagaj hacmi değerinin daha kısa sürede ve net bir
şekilde hesaplanabileceği ortaya konulmuştur.

Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon, dünyada ise her
yıl 50 milyon araç satılmaktadır. TUIK verilerine göre
2018 yılında Türkiye’de 526.235 binek araç satışı
gerçekleşmiştir [1]. Yeni araç satılma sürecinde aracın
fiyatı, markası, tasarımı, sahip olduğu teknoloji seviyesi,
motor gücü, şanzıman tipi (Manuel ya da otomatik
vites), iç kabin hacmi, bagaj hacmi ve karoseri tipi gibi
birçok etken müşteri tercihini etkilemektedir. Otomobilin
sahip olduğu bagaj hacmi en önemli satın alma kriterleri
arasında yer almaktadır.2019 yılında yapılan ''Otomobil
sektöründeki satın alma süreçlerinde bireysel
tüketicilerin tercihlerinin analizi'' başlıklı araştırma
çalışmasına göre müşterilerin otomobil tercihlerinde
bagaj hacmi ve iç kabin genişliğinin %74.58 ağırlıkla
3.önem sırasında olduğu görülmüştür. [2]

Anahtar kelimeler: Otomobil, Bagaj Hacmi, ISO 3832,
SAE J1000

Abstract
The Trunk volume and dimensions of luggage are
important purchasing parameters for the customer in
the automobile industry according to geographical
region. Therefore the Trunk volume information that
presented on vehicle catalog and with advertisement is
at least as important as the vehicle's design,
luxuriousness and other technical information.
.Trunk volume is calculated by various standards and
methods in the automotive sector.The calculated
volume information is indicated of liter in the vehicle
catalogs. international standarts (ISO 3832, DIN 70020,
SAE J1100 ) and other virtual-physical measurument
methots are analyzed in this research study.it was seen
that trunk volume calculation results could be changed
according to operator , virtual and physical
measurument takes more time in project steps and real
trunk volume could not defined correctly based on ISO
3832 and SAE J1100. On the other hand by the new
sofware and methods that is to be used ; by the way of
decreasing the effect of operator, the real trunk volume
is calculated more accurately and in short time.

Bagaj hacmi aracın satılacağı pazar ve hedef müşteri
kitlesine göre henüz aracın konsept aşamasında
otomobil şirketlerinin ticari birimleri tarafından
tanımlanır. Bu tanımlama müşteri anketleri, pazar
araştırmaları, aracın sınıfında yer alan rakip araçlarla
kıyaslama (benchmark) faaliyetleri gibi araştırma
çalışmaları sonrasında netleştirilir. Firmaların ar-ge
birimleri ürün geliştirme adımları içinde bagaj
çevresindeki diğer parçaların tasarımları sıklıkla
değişebildiği için her değişiklik sonrasında bagaj hacmi
kontrolü tekrar yapılarak hedef değere uygunluğu
kontrol etmektedir. Son olarak araç ortaya çıktıktan
sonra prototip ve ön seri araçlar üzerinde fiziksel testler
yapılarak bagaj hacmi ölçülür. Fiziksel olarak da teyit
edilen değerler araç kataloğuna girilerek müşterilere
sunulur. Tofaş Ar-ge biriminde yürütülen bir araç
geliştirme projesinde ISO 3832 ve SAEJ1100
normlarına göre yapılan bagaj hacmi hesaplama
sonuçlarının hesaplamayı yapan operatöre göre farklılık
gösterebildiği, toplam bagaj hacminin net olarak
tanımlanamadığı, cad programları ile sanal ve prototip
araçlar üzerinde fiziksel olarak yapılan hesaplamaların
proje süreçlerinde çok fazla zaman aldığı görülmüştür.
Bu çalışmada kullanılacak yeni yazılım veya yöntemler
ile operatör etkisi azaltılarak gerçekçi bagaj hacmi
değerinin daha kısa sürede ve net bir şekilde
hesaplanabileceği ortaya konulmuştur.

2.Bagaj Yükleme Alanının Tanımı

Otomobil sektöründe bagaj yükleme alanı ISO 3832
uluslararası normunda tanımlanmıştır. [4] ISO 3832
normuna göre otomobillerde bagaj yükleme alanı temel
olarak aracın karoseri tipine (Station wagon, Sedan ve
Hatchback) koltuk sayısı, bagaj bölgesindeki şapkalığın
Keywords: Automobile, Trunk Volume ISO 3832, SAE çıkarılabilir olması, araç bagaj bölgesine kabin içinde
ulaşım ve yükleme kapasitesine göre sınıflandırılır.
J1000
(Tablo 1)
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(Tablo 1 Bagaj yükleme alanı tanımlanması)
BAGAJ YÜKLEME ALANI TANIMI

VOLUME-V210
Bagaj bölgesi, arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması), 2. veya 3.sıra
koltuk arka yüzeyi ve şapkalık alt
yüzeyleri arasında kalan taralı alan
olarak tanımlanır. Bu tipde arka koltuk
ve şapkalığın sabit olması ve kabin
içinden yükleme alanına erişim
olmaması durumu dikkate alınır.
VOLUME-211
Bagaj bölgesi, arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması),2.sıra koltuk arka
yüzeyi ve 2.sıra koltuk başlık seviyesine
kadar olan alan olarak tanımlanır. Bu
tipde bagaj yükleme alanında şapkalık
olmadığı için yükleme alanı üst sınırı
2.sıra koltuk başlık seviyesi olarak
tanımlanır.
VOLUME-V212
Bagaj bölgesi, arka ve orta taban, arka
kapı iç sacı (veya kaplaması),1.sıra
koltuk arka yüzeyi (station wagon ve
HB için 2.sıra koltuk tam yatık durum)
ve 1.sıra koltuk başlığı seviyesine kadar
olan taralı alan olarak tanımlanır.

VOLUME-V213
Bagaj bölgesi ,arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması),3.sıra koltuk arka
yüzeyi ve 3.sıra koltuk başlığı
seviyesine kadar alan kısım olarak
tanımlanır.

VOLUME-214
Bagaj bölgesi, arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması),1.sıra koltuk arka
yüzeyi, ara bölme ve tavan arasındaki
kalan alan olarak tanımlanır.

ŞEKİL

3. Otomobil sektöründe kullanılan bagaj
hacmi ölçüm yöntemleri
Otomobil sektöründe bagaj hacminin hesaplanması için
sanal ve fiziksel olarak çeşitli yöntemler bulunmaktadır.
Bagaj hacmi hesaplanması konusunda uluslararası 3
temel standart mevcuttur. Bunlar DIN 70020, ISO3832
ve SAE J1100 standartlarıdır. Avrupa ülkeleri DIN ve
ISO standartlarını kullanıyorken, A.B.D ‘de SAE
standardına göre bagaj hacimleri hesaplanmaktadır.
DIN70020 ve ISO3832 standartları içerik olarak aynı
olduğu için genel olarak ISO 3832 standardı kabul
edilmektedir.
3.1 ISO 3832 standardına göre bagaj hacim ölçümü
IS0 3832 uluslararası standardı belirli ebatlardaki
prizmatik blokların bagaj bölgesine maksimum sayıda
yerleştirilmesi esasına dayanır. [3] Aşağıdaki tabloda
gösterildiği gibi 8,1 ve 4 litrelik hacimleri sağlayan 5
farklı tip blok şekli bulunmaktadır. (Tablo 2)
(Tablo 2 ISO 3832 standartlarında belirtilen blok tip,
ebat ve hacimleri)

ISO 3832 standardında 5 farklı tipte prizmatik blok
bulunsa da 1 litrelik hacmi oluşturan tip B olarak
tanımlanan 200x100x50 mm prizmatik blok (Şekil 1)
binek
araçların
bagaj
hacmi
çalışmalarında
kullanılmaktadır. Bagaj yükleme alanı daha küçük
olduğu için binek araçlarda tip B, Ticari araçlarda ise tip
A kullanılmaktadır. Bu yöntem hem sanal hem de
fiziksel olarak bagaj hacmi ölçümlerinde kullanılabildiği
için en yaygın kullanılan yöntemdir ve otomobil
sektöründe geleneksel yöntem olarak da bilinmektedir.

VOLUME-215
Bagaj bölgesi, arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması),2.sıra koltuk arka
yüzeyi, ara bölme ve tavan arasında
kalan alan olarak tanımlanmıştır.

VOLUME-220
Bagaj bölgesi, arka taban, arka kapı iç
sacı (veya kaplaması), 2. veya 3.sıra
koltuk arka yüzeyi ve şapkalık alt
yüzeyleri arasında kalan taralı alan
olarak tanımlanır. Bu tipde arka
koltuğun sabit, bagaj üst kısmının
kapalı, kabin içinden yükleme alanına
erişim olmaması durumu dikkate alınır.

(Şekil_1 B tipi blok ebat ve hacimleri)
3.1.1 ISO 3832 standardına göre sanal bagaj hacmi
ölçüm kriterleri
Cad programında ISO 3832 yöntemine göre prizmatik
blokların bagaj yükleme alanında yerleşim düzenlemesi
yapılırken aşağıdaki geometrik durumlar dikkate alınır.
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Prizmatik blokların bagaj yükleme alanını
çevreleyen parçalar (Bagaj taban halısı, arka
kapı kaplaması, arka kapı sacı, yan
kaplamalar, şapkalık, tavan, arka koltuk gibi)
ile girişim yapmayacak şekilde yerleşimi
yapılır.
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Prizmatik bloklar birbirine girişim yapmayacak
şekilde yerleştirilir.
Prizmatik
bloklar
ISO
standartlarında
tanımlanan en küçük birim 1 litrelik hacmi
oluşturan 50X100X200 mm ölçülere sahip
bloklardır. 1 litrelik prizmatik bloğun sığmadığı
boşluklara 1 litreden daha küçük bir prizmatik
blok yerleşimi yapılmaz (Şekil 2)

3.1.2 ISO 3832 standardına göre fiziksel bagaj
hacmi ölçüm kriterleri
Otomobil Firmaları fiziksel olarak bagaj hacmi
ölçümlerini uluslararası standart olan ISO 3832
normuna göre prototip ve ön seri araçlar üzerinde
yapmaktadırlar. Bu ölçümlerde 1 litre hacmindeki
prizmatik bloklar bagaj içine uzman tarafından belli bir
düzen içerisinde tek tek yerleştirilmektedir. (Şekil 4)
Uzman tarafında bagaj bölgesine en fazla blok sığacak
şekilde çeşitli yerleşim dizilimi denemeleri yapılır. Bagaj
bölgesine yerleştirilen toplam blok sayısı bagaj hacmini
oluşturmaktadır.

(Şekil 4 ISO metodu ile fiziksel araçlar üzerinde bagaj
hacmi ölçüm)

(Şekil 2)


Yerleştirilen toplam blok sayısı toplam hacmi
ISO 3832 yönteminde prizmatik blokların bagaj
oluşturur (Şekil 3)
yükleme alanında yerleşim düzenlemesi yapılırken
aşağıda kısıtlar dikkate alınır.



(Şekil 4 ISO metodu ile cad programın bagaj hacmi
hesaplama)



Tofaş Arge birimi bünyesinde bir aracın proje geliştirme
sürecindeki tüm proje adımlarında ISO 3832
standardına göre bagaj hacmi ölçüm çalışmaları
yapılmıştır. (Tablo4) Buna göre prizmatik blokların
yerleşimi ile hesaplanan bagaj hacmi (518 L) ile
yükleme alanını oluşturan toplam hacim (570) arasında
52 L fark olduğu görülmektedir. Sonuç olarak prizmatik
blokların bagaj hacmine dizilimi ile elde edilen değer in
toplam bagaj hacminden 52 L farklı olduğu ve gerçek
bagaj hacmini tam olarak ifade etmediği görülmektedir.

Prizmatik blokların bagaj yükleme alanını
çevreleyen parçaların (Bagaj taban halısı, arka
kapı kaplaması, arka kapı sacı, yan
kaplamalar, şapkalık, tavan, arka koltuk gibi)
formlarını bozmayacak şekilde yapılır. Bagaj
kapısı kapatılırken zorlama olmamasına dikkat
edilir.
Prizmatik bloklar kolaylıkla şekil değiştirmeyen
malzemeden olmalıdır. Tahta, sert plastik ya
da strafor gibi malzemeler tercih edilir.
Prizmatik bloklar ISO 3832 standartlarında
tanımlanan en küçük birim 1 litrelik hacmi
oluşturan 50X100X200 mm ölçülere sahip
bloklardır. 1 litrelik prizmatik bloğun sığmadığı
boşluklara 1 litreden daha küçük bir prizmatik
blok bölünerek yerleşimi yapılmaz.

ISO 3832 yöntemine göre yapılan sanal ve fiziksel
ölçüm uygulaması aynı olduğu, ayrıca sonuçların
sağlamasının birebir yapılabildiği ve uluslararası bir
norma dayandığı için fiziksel ölçümlerde en çok
kullanılan yöntemdir. Fakat hem sanal hem de fiziksel
olarak prizmatik blokların farklı dizilim kurgulaması
(Tablo 3 ISO 3832 yöntemine göre sanal bagaj hacmi yapılabilmesi nedeniyle sonuçların uygulamayı yapan
uzmana göre değişmesi, çok sayıda farklı dizilim
ölçüm sonuçları)
kurgulaması yapılması nedeniyle hesaplamalar proje
BAGAJ
TOPLAM
HESAPLANAN
FARK
FARK
YÖNTEM
YÜKLEME
BAGAJ
sürecinde çok fazla zaman alabilmektedir.
BAGAJ HACMI
(Litre)
(%)
ISO 3832
Prizmatik Blok

ALANI

HACMİ (*)

V220

570 L

518 L

52 L

%9.1

*Toplam bagaj hacmi bagaj bölgesini çevreleyen
parçaların (Bagaj halısı, yan kaplamalar, tavan
kaplaması, arka koltuk, 5. kapı iç sacı, 5. kapı
kaplaması) iç kısmında kalan geometrinin hacmini ifade
etmektedir.

Bir araç geliştirme projesinde ön seri araçlar üzerinde
yapılan fiziksel doğrulama çalışmalarında araç bagaj
hacmi toplam 520 L olarak ölçülmüştür. Bu bilgiye sanal
ve fiziksel bagaj ölçümünde sadece 2 L fark görülmesi
sanal olarak yapılan prizmatik blok kurgusunun fiziksel
olarak sağlamasının yapılabildiği görülmektedir.
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(Tablo_4 Bir sedan aracın sanal ve fiziksel bagaj hacmi engellemek, bagaj hacmin oluşturan kapalı kesit içinde
kalan geometrinin hacmini daha verimli tanımlayaölçümlerini karşılaştırma)
bilmek ,1 litrelik blokların bagaj bölgesine dizilimin
BAGAJ
HESAPLANAN HESAPLANAN
FARK
FARK
YÖNTEM
YÜKLEME BAGAJ HACMI BAGAJ HACMI
zorluğunu ve sonuçlara etki eden uzman etkisini
(Litre)
(%)
ALANI
(SANAL)
(FIZIKSEL)
ortadan kaldırarak daha doğru bir şekilde bagaj hacmini
ISO 3832
tanımlayabilmektir.
V220
518 L
520 L
+2
0,19%
Prizmatik Blok

3.2 SAE Standardına Göre Bagaj Hacmi Ölçümü
A.B.D'de bagaj hacmi ölçümü SAE standardına göre
yapılmaktadır. [4] SAE standardında bagaj hacmi çeşitli
eşyaları temsil eden belirli ölçü ve hacimlerdeki
kutuların bagaj yükleme alanına yerleştirilmesi ile
hesaplanmaktadır. (Tablo5)
(Tablo_6 SAE standart bagaj setleri ebat ve hacimleri)

SAE metoduna göre 67,25,61,53,18,34,43 ve
hacimleri sağlayan valiz setleri belirli bir
içerisinde bagaj bölgesine yerleştirilir. (Şekil
Yerleşimi yapılan valiz sayısı ve bunların hacmi
hacmi vermektedir.

3.3.1 Küre yöntemine göre sanal bagaj hacmi ölçüm
kriterleri
Kapalı hacim bagaj bölgesini çevreleyen parçaların
(Bagaj halısı, yan kaplamalar, tavan kaplaması, arka
koltuk, 5. Kapı iç sacı, 5. Kapı kaplaması) iç
yüzeylerinin iç kısmında kalan kapalı geometriden elde
edilir. (Şekil 7) Kapalı kesitte kalan kapalı geometriden
elde edilen hacim dm³ olarak cad programı yardımıyla
hesaplanır. Elde edilen toplam hacimden %4 düşülerek
ölçüm tamamlanır. %4 değeri temel olarak sanal ve
fiziksel ölçümlerde aşağıdaki geometrik durumlar
dikkate alınarak hesaplanmıştır.

6 litre
düzen
11-12)
toplam

(Şekil 7 Toplam hacim metodu ile kapalı geometrik
hacim elde edilmesi)


Kapalı hacmi çevreleyen yüzeylere düzgün bir
geometrik hacmin sığmayacağı köşe, girinti ve
çıkıntıların kullanılabilir bir hacim teşkil
etmediği için bagaj hacmine dahil edilmemesi



Yöntemin fiziksel doğrulaması olan küre
şeklindeki cisimlerin (ping-pong veya tenis
topları)
bagaj
bölgesine
yerleştirilmesi
sonrasında
küreler
arasında
oluşan
boşlukların fizikselde olduğu gibi sanal olarak
ta bagaj hacmine dahil edilememesi (Şekil 8)

(Şekil 5 SAE standart valiz setleri)

(Şekil 8 dairesel şekillerin bagaj bölgesine yerleşimi)
Bir Sedan araç geliştirme projesinde tüm proje
adımlarında küre yöntemine göre bagaj hacmi ölçümü
yapılmış ve bagaj hacmi %4 fark standardı içerisinde
(Şekil 6 SAE metodu valiz setleri bagaj bölgesine
hesaplanmıştır. (Tablo 7)
yerleşimi)
(Tablo_7 Küre yöntemine göre sanal bagaj hacmi
ölçüm sonuçları)
3.3 Küre yöntemine göre bagaj hacmi ölçümü
BAGAJ
TOPLAM
Küre yöntemi temel olarak bagaj bölgesini oluşturan
HESAPLANAN
FARK
FARK
YÖNTEM
YÜKLEME
BAGAJ
BAGAJ HACMI
(Litre)
(%)
çevre parçaların iç yüzeylerini sınır alan kapalı kesitte
ALANI
HACMİ (*)
kalan tüm hacmin hesaplanmasıdır. Bu yöntemin
Küre
V220
570 L
547.2 L
22.8 L
%4.0
kullanılma amacı daha küçük ebatlı ve dairesel
nesneler kullanarak 1 litrelik prizmatik blokların *Toplam hacim bagaj bölgesindeki çevre parçaların iç
sığmadığı boşlukların ölçüm dışında kalmasını yüzeylerinden oluşan kapalı kesitte kalan hacmi ifade
etmektedir.
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3.3.2 Küre yöntemine göre fiziksel bagaj hacmi geometrinin bagaj yükleme alanına yerleşimi simule
ölçüm kriterleri
edildiği için küre yöntemine göre hesaplanan bagaj
hacminin, kapalı kesitte kalan toplam bagaj hacmine
Fiziksel doğrulama çalışmasında küre şekilde %4
hesaplanabildiği
fark
standardı
içerisinde
geometriye sahip ping-pong topları ya da tenis topları görülmüştür. ISO 3832 yönteminde ise bu oran araç
kullanılır. Ping-pong ya da tenis topları bagaj bölgesine bagaj bölgesinde geometriye bağlı olarak ~%9 olarak
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Bagaj bölgesine hesaplanmıştır. (Tablo 8) Bu bilgiye göre Küre
yerleştirilen toplam küre sayısı X 1 küre hacmi toplam yöntemine göre hesaplama yapılması durumunda daha
bagaj hacmini vermektedir. Fakat dairesel cisimlerin gerçekçi bagaj hacmi tanımı yapılabildiği görülmüştür.
fiziksel olarak bagaj bölgesine yerleşimi prizmatik (Tablo 8) Küre yönteminde fiziksel uygulamanın ISO
blokların yerleşiminden daha zor olacağı için sadece 3832 yöntemine göre daha zor olması ve sektörde
küçük veya kapalı kesitli alanlarda uygulaması kullanılmasına rağmen uluslararası bir standart
yapılabilmektedir.
olmaması
yöntemin
olumsuz
yönü
olarak
3.4 Makro (Sezgisel Algoritma) yardımıyla bagaj görülmektedir.
hacmi hesaplamaları.
(Tablo 8 ISO 3832 ve küre yöntemine göre bagaj hacmi
Sanal ortamda yapılan bagaj ölçüm çalışmaları ISO,
DIN ve diğer yöntemlere göre CAD programında uzman
tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Hesaplama
süresi, yerleşim düzenlemesi ve bu düzelemeye bağlı
olarak hesaplanan hacim uzmanın tecrübesine göre
bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden otomobil
firmaları sanal hesaplamalar dışında prototip ve ön seri
araçlar üzerinde sanal olarak hesaplanan bagaj
hacmini fiziksel olarak doğrulamaya ihtiyaç duyarlar.
Sanal ve Fiziksel olarak bagaj hacmi hesaplamalarının
uzmana göre değişmesi, hesaplamalarının sanal ve
fiziksel testler ile belirli araç geliştirme adımlarında
tekrarlanması nedeniyle oluşan zaman kaybı nedeniyle
bir maliyet oluşturmaktadır. Bu yüzden sektörde öncü
otomobil firmaları fiziksel testleri ortadan kaldıracak
veya azaltacak, bagaj hacmi hesabını uzman
deneyimine bağlı olmaktan çıkararak kısa sürede
optimum bagaj hacmini hesaplayacak yazılımlar
üzerinde çalışmaktadır. Örneğin Daimler firması hem
ISO hem de DIN normuna göre belirli hacimlerdeki
blokların bagaj bölgesine yerleşimini sağlayan cad
programı destekli yazılım kullanarak hesaplama
yöntemleri geliştirmiştir.[5] Bu sayede firma yeni araç
tasarım sürecinde farklı bagaj hacimlerini sadece cad
programı
kullanarak
daha
kısa
sürede
hesaplayabilecek, fiziksel doğrulamalara olan ihtiyacı
azaltarak zaman ve maliyet açısından rakiplerine göre
avantaj elde ederek müşteriye daha doğru bagaj hacmi
bilgisi sunmayı amaçlamaktadır. (Şekil 9)

ölçüm sonuçları karşılaştırması)
YÖNTEM

BAGAJ
YÜKLEME
ALANI

TOPLAM
BAGAJ
HACMİ (*)

HESAPLANAN
BAGAJ HACMI

FARK
(Litre)

FARK
(%)

ISO 3832
Prizmatik Blok

V220

570 L

518 L

52 L

%9.1

Küre

V220

570 L

547.2 L

22.8 L

%4.0

*Toplam hacim bagaj bölgesindeki çevre parçaların iç
yüzeylerinden oluşan kapalı kesitte kalan hacmi ifade
etmektedir.
Ayrıca gelişen teknolojiye bağlı olarak geliştirilecek
makro (sezgisel algoritma) ile cad programında ISO ve
SAE yöntemlerine göre yapılan prizmatik blok ve eşya
dizilim kurgulamaları uzman deneyimine bağlı olmaktan
çıkartılarak kısa sürede optimum bagaj hacminin
hesaplanması sağlanabilecektir. Bu yazılım sayesinde
fiziksel doğrulamalara olan ihtiyaç azaltılabilecek ya da
tamamen ortadan kaldırılabilecektir. Bu durumda
benzer yazılım kullanan firmalar zaman ve maliyet
açısından rakiplerine göre avantaj elde edilebilecektir.
5. Kaynakça
1-TUIK 2018 Verileri- İstatistiki Bölge Birimler sınıflaması 1. düzeye göre yıl içinde kaydı yapılan motorlu
kara taşıt sayısı
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
2-İncekara, B, Yılmaz, E ‘’Otomotiv sektöründeki
satınalma süreçlerinde bireysel tüketicilerin tercihlerinin
analizi’’- Akademik Hassasiyetler Cilt 6 , Sayı 11 , sayfa
397 https://dergipark.org.tr/download/article-file/729185
3-ISO 3832 Passenger cars-Luggage compartments Method
of
measuring
reference
volume:
https://www.iso.org/standard/32995.html
4-SAE
J1100
Motor
Vehicle
Dimensions:
https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/005/sae.j1100.19
84.pdf

5- Fully Automatic Determination of the Trunk Volume

(Şekil 9 Makro yardımıyla optimum bagaj hacmi
hesaplaması)

http://rmags.de/wpcontent/uploads/2016/02/ATZworldwi
de-2-2016_Rmags.pdf Son ulaşılan tarih 05/09/2019

4. Sonuç
ISO 3832 ve SAEJ1100 normlarına göre yapılan bagaj
hacmi hesaplama sonuçlarının hesaplamayı yapan
uzmana göre farklılık gösterebildiği, toplam bagaj
hacminin net olarak tanımlanamadığı,hem sanal hem
de fiziksel olarak prizmatik blokların farklı dizilim
kurgulamaları denemeleri yapıldığı için ölçümlerin proje
süreçlerinde çok fazla zaman aldığı görülmüştür. Fakat
Küre yönteminde daha küçük boyutlu ve dairesel bir
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Abstract
is 110-300mg / kg. For normal functions, the adult body
is thought to need 15 mg of zinc per day [3].
Hydroxyapatite (HA) is widely used as coatings for
bone substitutes and metallic prostheses due to good
biocompatibility and bioactivity. Various cation and
anion supplements have been studied to improve the
biological / physicochemical performance of HA.
Among these supplements, Zn, the second most
abundant trace element in the human body system
after iron, is preferred because it promotes bone
formation and has antibacterial properties. In this study,
hydroxyapatite and Zn containing hydroxyapatite were
coated by electrodeposition on Ti foil. The effects of Zn
included in HA on properties were investigated. With
the addition of Zn, it was determined that HA's crystal
size was reduced, microstructure was thinner and
antibacterial properties were improved.
Keywords: Electrodeposition,
Antibacterial properties

Bioactive

coating,

1. Introduction
Ti and its alloys are preferred in implant applications
due to their good corrosion resistance, high mechanical
properties and low density. However, due to its
bioinertal properties, new bone tissue formation on the
post-implant surface does not stimulate, resulting in low
osseointegration [1]. For this purpose, bioactive
coatings that stimulate bone formation on the surface
are preferred. Therefore, a surface similar to the bone
properties is formed.
The hard tissues in the bones consist of inorganic
calcium phosphate minerals and organic collagen
fibers. Inorganic minerals play a versatile and important
role in storing and releasing calcium and other ions into
body fluids to mechanically support the body and
maintain homeostasis. HA is the main component of
the inorganic part of the bone and it’s chemical
composition is complex. Besides Ca / P content, it
contains foreign cations and anions such as sodium,
zinc, iron, carbonate. Foreign ions also control the
properties of HA minerals such as microstructure,
crystallinity, solubility and osteoconductivity [2].
2 +
Because it promotes bone formation, Zn ions among
these foreign ions have been preferred in studies as
additives. Zn plays an important role in enzyme
reactions. 85% of zinc in the whole body is stored in
muscle and bone. The rate of zinc present in the bone

In this study, HA and HA-Zn compositions were coated
on Ti foil by electrodposition method. Elektrodeposition
method provides homogeneous coating and can be
applied at room temperature. The effects of the addition
of Zn element in HA on microstructure, phase contents,
crystal parameters and antibacterial properties were
investigated

2. Experimental
0.127 mm thick Ti foil (Alfa Aesar, 7440-32-6) was used
as the substrate material. Before coating, the Ti foil was
cut to 1cmx5 cm and the surface was cleaned with
acetone / alcohol. Then, for the anodization process,
the platinum electrode and Ti sample were connected
to the system as cathode and anode, respectively. The
electrolyte content is composed of NH4F and (NH4)
2SO4. The distance between the electrodes is 4 cm.
Anaodization parameters were selected at 20V, 2
hours. After anodization, heat treatment was carried out
at 450 ° C for 1 hour. In the coating process, the Ti
sample and the platinum electrode were connected as
cathodes and anodes, respectively. The electrolyte
content was composed of Ca (NO3)2 and NH4H2PO4
2
(pH 4.1-4.3). Coating parameters 2mA / cm were
selected for 1 hour. All production parameters are the
-2
same for HA-Zn coatings. Only differently, 2.10 M Zn
(NO3) 2.4H2O was added to the electrolyte.
X-ray diffraction (XRD, Rigaku D / Max 2200) analysis
was performed to examine the crystal states and phase
compositions of the samples after anodic oxidation and
coating. The diffraction patterns were recorded using
Cu Kα radiation (30mA, 40Kv) between 20 ° and 90 °.
The crystal dimensions of the HA and HA-Zn coatings
were calculated using the Debye-Scherrer formula
(equation 1) [4].
D= 0.9ʎ / βcosQ

(1)

Where D is the crystal size, ʎ is the wavelength of Cu
Kα radiation (1.5406A °), Q; diffraction angle of the
related peak, β; half the width of the related peak. SEMEDS analysis was performed to interpret surface
morphology after anodization and coating. Fourier
transform infrared spectroscopy analysis of the
samples (FTIR, Perkin Elmer Spectrometer) was
-1
carried out in the range of 4000-400 cm for the
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detection of functional groups on the surface.
Antibacterial activity studies of the coatings against
S.aureus bacteria were performed. 300ml Luria Broth
Agar was prepared. S.aureus (1x10-6 cfu / ml) and
physiological saline solution mixture were added to the
medium. The coating samples were then embedded in
this medium. Bacterial growth was monitored after 24
hours.

3. Results and Discussion

consistent with the XRD results. The presence of Ca, P,
O in the EDS spectra from these images proves the
formation of HA. In addition to these elements, the
presence of Zn element was detected in the HA-Zn
coating (figure 3). According to the results of EDS
analysis, Ca / P and Ca + Zn / P ratios for HA and HAZn coatings are approximately equal to each other
(1.95). In the EDS analysis, for the Zn-containing
coating, the Ca content in the lattice of apatite was
reduced because the Zn ions replaced the Ca ions.

Figure 1 shows the XRD patterns of the samples after
oxidation and coating. After oxidation of Ti, peaks of
anatase (JCPDS file no. 01-071-1169) and α-Ti
(JCPDS file no. 00-044-1294) were observed. In the
XRD analysis of the HA coating sample, peaks of
hydroxyapatite (JCPDS file no. 01-082-1942) were
formed as well as peaks of the substrate sample. In the
coating in which the Zn element is included in the HA
coating, the phases of the HA and the substrate as well
as the zinc phosphate tetrahydrate (hopeite, JCPDS file
no. 01-070-0900) are observed. The peaks of the
Hopeite phase have narrow and high crystallinity.
Hopeite formation indicates that zinc is adsorbed onto
hydroxyapatite. Previous studies have reported that
more soluble calcium phosphate leads to the formation
of calcium-zinc compound, while less dissolution of HA
produces zinc phosphate (hopeite) [5]. With the addition
of Zn to HA, the height and width of the peaks of the
2+
HA phase were changed. This is because Zn ions are
2+
substituted for Ca cations in the HA structure. For HA
and HA-Zn coatings, crystal dimensions were
calculated using the HA peak in the (210) plane at
28.515 ° and 28.282 ° 2Q angles, respectively (table 1).
By adding Zn to the HA coating, the size of the HA
crystal in the plane (210) decreased from 80.42 nm to
51.86 nm. In studies in the literature, the addition of Zn
to HA reduced the crystallinity and crystal size of
apatite [6]. The reason is that the ionic radius
2+
2+
(0.074nm) of Zn
is smaller than that of Ca
(0.099nm). Similar HA lattice shrinkage have been
reported in the substitution of elements of ionic
2+
2+
3+
diameter less than Ca (Fe , Mg , In ). As a result,
replacing Ca ions with Zn ions may cause some defects
2+
in lattice parameters. Complex Ca gap defects can
2+
serve as suitable atomic sites for substitution Zn in
HA. The addition of trace elements into HA describes
such a gap filling mechanism. This is an important
biomineralization process leading to the development of
high performance metal ion doped HAp. In this study,
since the substitution of Zn limit for Ca regions was
exceeded, hopeite phase was formed besides HA
phase.

Figure 1. XRD analysis of samples after anodization
and coating

Tablo 1. Crystal size calculation of HA ve HA-Zn
coating
Sample

Line width (210)
FWHM

Average single
crystal size D (nm)

HA

0.070

80.42

HA-Zn

0.165

51.86

Figure 2. SEM images of a) HA and b) Ha-Zn coatings

Figure 2 shows the morphology of apatite on SEM
images of HA and HA-Zn coatings. It is clear that the
particle size is reduced by the addition of Zn, this is
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Antibacterial ability is important for orthopedic implants.
The antibacterial results of HA and HA-Zn coatings are
shown in Figure 5. A large number of bacterial colonies
were observed in the petri dish containing HA coating,
while the number of colonies in the petri dish containing
HA-Zn decreased significantly. The good antibacterial
ability of the HA-Zn sample is believed to result from
2 +
the release of Zn . When the sample is immersed in
2+
the bacterial suspension, the Zn ion can interact with
negatively charged bacteria cell membranes. This will
alter bacterial permeability and damage the integrity of
the cell membranes, which ultimately leads to cytosolic
leakage and bacterial death [9].

Figure 3. EDS analysis of a) HA and b) Ha-Zn coatings
The formation of apatite and Zn-HA phases were
confirmed by FTIR analysis (figure 4). Major peaks at
-1
929 and 1027 cm are associated with the phosphate
group P-O band, defined as the symmetrical v3
vibration of the PO4 group [7]. These are the most
severe peaks among phosphate peaks. Other v1 and
v4 symmetrical P-O stress vibrations of phosphate
-1
groups correspond to bands at 561-650cm . The large
-1
peak at approximately 3351cm is the O-H stretching
[8]. In general, peak intensities increased with the
2+
3addition of Zn. Zn replaces the hydroxyl and PO4
surrounding Ca regions. In addition, the peaks
3corresponding to PO4 and OH were widened with the
addition of Zn. This indicates decreased crystallinity of
apatite as observed in XRD analysis. In addition, peaks
-1
-2
at 1420-1644cm were attributed to the CO3 group.
The carbon dioxide can be dissolved in solution as a
common pollutant from the atmosphere during the
precipitation process. It then penetrates into the HA to
form a HA containing cabonate. In the HA-Zn sample,
-1
the peak at 1420cm weakened. This is an indication
that the Zn ions incorporated into the apatite replace
the carbonate group in the pure HAp synthesized by
co-precipitation.

Figure 4. FTIR analysis of HA and HA-Zn coatings

Figure 5. Bacterial viability studies of coatings

4. Result
HA and HA-Zn coatings were successfully applied to Ti
surface by electrodeposition method. By substituting Zn
in HA, HA crystal size was reduced and a finer
microstructure morphology was obtained. In the HA-Zn
coating, besides the apatite phase, the hopetie phase
was formed. Zn, which is included in the HA crystal
structure, is substituted for Ca. In FTIR analysis of the
coatings, the curves are very similar. In the HA-Zn
sample, wider peaks were obtained due to the
decrease in the crystalline size compared to HA.
Finally, antibacterial ability was improved by adding Zn
to HA. In summary, it may be preferable to include Zn
in apatite-based coatings for biomedical implant
applications.
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Abstract
Morphological and chemical composition details Cu-ZnAl-Ni alloy were determined from scanning electron
microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray
spectroscopy (EDX) techniques. Slow and rapid cooling
results of the Cu-Zn-Al-Ni alloy were compared after
applied heat treatments. We observed a large amount
of precipitate formation after slow cooling of Cu-Zn-AlNi from SEM investigations. On the other hand, rapid
cooling caused martensite phase formation in Cu-ZnAl-Ni alloy with plate morphology.
Keywords: Cu-Zn-Al-Ni, precipate, martensite, SEM,
EDX.

1. Introduction
Shape Memory Alloys (SMAs), due to their ability to
undergo reversible martensitic transformations and
recover large strains, are promising for many
applications such as actuation, energy conversion,
damping, and sensing [1-8]. Most of SMAS have
superlattice structures, the sublattices of the parent
phases being body-centered cubic (BCC). Most of the
β-phase alloys are divided into two types according to
the superlattice or composition ratio. One type is
denoted by β2-phase, which has a CsCl-type B2
superlattice and about 50:50 composition ratio. The
other type is denoted by β1-phase, which has an Fe3Altype D03 superlattice and about 75:25 cornposition
ratio. Martensitic phases produced from β1-phase have
respectively 6R, 18R(1), 18R(2) and 2H structures,
while martensitic phases produced from β2-phase have
respectively 3R, 9R and 2H structures [9]. Figure 1
shows the phase diagram of copper-zinc alloy. The
copper-zinc alloys are very sensitive to the thermal
effects before and after transformation [10-12]. Indeed,
these effects may cause important changes in the
microstructure and crystallographic properties or other
transformation parameters of the brass alloys [13].
Therefore, in this work the Cu-Zn-Al-Ni alloy was
studied. Effects of composition and thermal processing
on the microstructure investigated alloys were
investigated using SEM-EDS.

Fig. 1. Phase diagram for Cu-Zn binary system.

2. Experimental
The alloy composition, determined by EDX as Cu22.53%Zn-16.45%Al-3.39%Ni (at.%) and alloy was
prepared by arc melting of the high-purity constituent
elements in an arc furnace protected under an argon
atmosphere. The polished surfaces etched at room
temperature using a solution composed. The prepared
samples were then examined in a FEI/Quanta 450 FEG
scanning electron microscope under 20-kV operating
voltage.
The samples were given the following heat treatment
and quenching:
a. Homogenized at 800 °C for 30 min., and quenched
into iced-water (sample 1).
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b. Homogenized at 800 °C for 30 min., cooled to 25 °C Fig 3. shows EDS results of sample 2. EDS results
inside the furnace and then air-cooled (sample 2).
shows that these phase regions with different
precipitates. This result is very similar to that of other
Cu-based alloys [14–17].
3. Results and Discussion

3.1 Structural Properties

Element Atomic %

Fig. 2 shows the images obtained by scanning electron
microscopy (SEM) corresponding to the microstructure
of the samples Cu-Zn-Al-Ni alloy. We observed, rapid
cooling caused martensite phase formation in sample 1
with plate morphology (Figure 2.a).These alloys were
essentially of eutectoid composition, in which case the
formation of the α phase indicates the beginning of the
eutectoid decomposition, which develops into the high
temperature phase until the specimen is transformed
completely into a mixture of (α + γ2) phases. Moreover,
the sample 2 consist of the α+γ2 eutectoid structure and
the kappa (κ) phase. Several types of the kappa phase
can be classified as κI, κII, κIII, and κIV. The κI phase
forms large dendrite-shaped particles. The phase κII
forms smaller and globular particles with identical
composition and structure to κI. The precipitates κIII
occur as plate-like shape as in Fig. 2b.

AlK

10.20

NiK

1.36

CuK

65.49

ZnK

22.94

Element Atomic %
AlK

8.80

NiK

1.24

CuK

66.63

ZnK

23.34

Fig. 3 EDS results of precipitates (sample 2).

4. Conclusion

(a)

In this work, the microstructure properties of the Cu22.53%Zn-16.45%Al-3.39%Ni (at.%) alloy prepared by
arc melting were studied. We reported about worked
alloy observation with the following parameters:
properties of structural the slowly and rapidly cooled
samples. The structural study confirms the presence of
the martensite formation in the rapidly cooled sample
and the different precipitates phase in the slowly
cooled sample.
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Abstract
investigate the effect of the different heat treatments on
transformation temperatures, and thermodynamics of
The characteristic transformation temperatures (Ms, Mf, Cu-22.53%Zn-16.45%Al-3.39%Ni (mass %) using
Tx) of Cu-Zn-Al-Ni alloy were studied by differential differential scanning calorimetry (DSC).
scanning calorimetry (DSC) measumerents. Applied
cooling/heating rates were 10, 15, 20 ˚ C/min during
study. In addition, enthalpy (ΔH) values and activation 2. Experimental
energies of phase transformation were also calculated
from Kissinger and Augis–Bennett relations. Obtained Cu based alloy in the composition range of Curesults are found to be reasonable when compared with 22.53%Zn-16.45%Al-3.39%Ni (mass %) was chosen for
the existing literature data of the Cu-Zn-Al-Ni alloys.
the present study. Sample A and sample B were
prepared, and DSC profiles were obtained. The DSC
Keywords: Cu-Zn-Al-Ni, DSC, Phase transformation measurements were made using a Shimadzu DSC 50
temperatures, Kissinger, Augis–Bennett.
thermal analyser. The transformation temperatures were
determined using a differential scanning calorimeter
(DSC) by heating and cooling the samples at the rate of
1. Introduction
10, 15, and 20 °C/min and heat flow versus temperature
Many potential applications of high temperature shape was recorded and the transformation temperatures were
memory alloys for aircraft and space applications have obtained from the plots. First group of samples obtained
been proposed in early studies, high temperature solid from alloy were homogenized at 800 °C for 30 min. in an
state actuators, adaptive chevron attached at core Ar atmosphere and cooled to 25 °C inside the furnace
exhausts for noise control and fuel efficiency in aircrafts, and then air-cooled (sample A). Other group of samples
variable area or variable geometry inlets, high force were austenitized at 800 °C for 30 min. followed by
actuation systems, actuators for deployment of space quenching in iced water (sample B).
structures in satellites, deployable shields and protection
screens, seals for booster ring segments of rockets, and
release mechanisms for rocket launching [1-6]. Copper- 3. Results and Discussion
based alloys can also exhibit the shape memory effect
within a certain range of compositions which have a 3.1
Thermal Properties of the Cudisordered body center cubic structure (bcc), called β 22.53%Zn-16.45%Al-3.39%Ni (at. %) Alloy
phase, stable at high temperature. Upon cooling,
ordering transition takes place depending on alloy
composition, stress and cooling rate. The β phase with Figs. 1 and 2 shows the images obtained by differential
calorimeter
(DSC).
In
our
study,
the bcc A2 structure undergoes a two-stage order– scanning
transformation
temperatures,
enthalpy
(∆H)
values
and
disorder transition: A2 (disordered bcc Cu)–B2 (CuAl)–
DO3 (Cu3Al). The DO3–L21 order is an intermediate activation energies of martensite phase of sample A
stage between DO3 (Cu3Al) and L21 (Cu2MnAl). Under were determined from DSC curves and are given in
slow cooling rates, the metastable β phase decomposes Table 1. The enthalpy ∆H values were found from total
into the phases α (fcc structure) and γ2 (Cu9Al4 structure) peak area for samples A and B.
[7,
8].
Thermodynamics
of
the
martensitic
transformations in Cu-based shape memory alloys are
known to be very sensitive to the thermomechanical
history of the system, and quenching usually results in a
modification of the transition temperature. Thermal
analysis techniques are also useful for investigation of
thermal behaviours and thermophysical properties of
solids [9- 11]. Phases start temperatures were
determined by means of DSC technique for various
quenching processes. Therefore, on the basis of this
information, the purpose of the present study is to
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(a)
(a)

(b)
(b)

(c)
Figure 1. DSC thermogram for sample A (a) 10 °C/min
(b) 15 °C/min (c) 20 °C/min.

(c)

The calculated activation energy results of the two
Figure 2. DSC thermogram for sample B (a) 10 °C/min
different methods are: the sample A. The various rates (b) 15 °C/min (c) 20 °C/min.
of heating used to determine the activation energy and
Kissinger and Augis–Bennett methods are used to The Kissinger method is given by [12, 13].
calculate the activation energies of the sample A. For
this, we used Kissinger and Augis–Bennett methods Kissinger expression (1) can be written as;
given by [12, 13].
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(1)
Augis-Bennett expression (2) can be written as;
(2)
where R is the universal gas constant, Tx peak
temperature (Amax= Tx), heating rate ϕ and Ea is the
activation energy of transformation, T0= 300 K. The
calculated activation energy values of the 10, 15, and 20
°C/min sample are 21.84 kJ/mol, 30.13 kJ/mol, 28.55
kJ/mol, and 28.06 kJ/mol respectively according to
Kissinger method. The calculated activation energy
values of the 10, 15, and 20 C/min from Augis-Bennett
method are 28.14 kJ/mol, 28.42 kJ/mol, 26.40 kJ/mol
and 25.92 kJ/mol, respectively.
Table 1 The results of kinetic parameters on the basis of
DSC results.
Calculated Activation
Kinetic Parameters (Martenite
Phase)
Heating
Rate

Tx /°C

Ms/°C Mf /°C ΔH/ Jg-1

Energies
Kissinger

Augis-

Method
Eₐ/ kJmol-1

Bennett
Eₐ/
kJmol-1
Method

10

212.80 186.81 252.53

0.26

30.13

28.42

15

209.62 184.53 232.06

0.15

28.55

26.40

20

218.43 181.33 251.40

0.36

28.06

25.92

4. Conclusion
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In this work, the kinetic properties of the Cu-22.53%Zn16.45%Al-3.39%Ni (at. %) alloy were studied. When we
compare the activation energies of the sample according
to the Kissinger and Augis–Bennett methods
independently, the values of both methods are
consistent with each other. In this paper, the minor
difference between the activation energies can be
explained by different rates of heating. But, the obtained
activation energy values are close to each other.
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optimizasyon yapabilir. Doğada ve mühendislikte
karşılaşılan pek çok problem nonlineerdir ve YSA’lar
üstesinden
gelebilmektedir.
YSA’lar
Data kablolarının modellenmesi frekans bağımlı bunların
parametrelerinden dolayı zordur. İstenilen kablo kullanılarak, üretim proseslerinin ürün kalitesi üzerine
parametrelerini elde etmek için üretimde yaygınca etkisi incelenebilir[3-5].
deneme ve yanılma yöntemleri kullanılır ve her bir
deneme için buna karşılık gelen bir maliyet ve üretim CAT 6A U/FTP Data kabloları veri iletişiminde yaygınca
zamanı gerekmektedir. Kablo parametreleri fiziksel kullanılır. Bu ve benzeri kabloların modellenmesi,
boyutların ve üretim parametrelerinin nonlinear analitik, sonlu elemanlar gibi sayısal yöntemler
fonksiyonudur. Bu problemin üstesinden gelmek için kullanılarak yapılabilir [6-23]. Ama böyle programlar
tahmin yeteneklerinden dolayı Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanım açısından zaman alıcı ve pahalıdır. Bu yüzden
kullanılabilir. Bu çalışmada, YSA’ların, CAT 6A U/FTP literatürde deneysel sonuçlar yaygınca kullanılır [15-16,
data kablolarının karakteristik empedans, yakın-uç 24-25]. Deneysel sonuçlara bu kabloların kesirli
çapraz-atlama gürültüsü (NEXT), Uzak-uç çapraz- mertebeden modellenmesi için eğri uydurulduğu
atlama gürültüsü (FEXT) ve Dönüş Kaybı (RL) gibi çalışmalar da mevcuttur [26-28].
parametrelerini iyi bir şekilde tahmin edebildikleri
sektöründe,
üretilecek
bir
kablonun
MATLABTM’in NNTool paket programı kullanılarak Kablo
parametrelerinin tahmini, deneme ve yanılma
gösterilmiştir.
yöntemleri ile kablo üretiminden kaynaklanan üretim
Anahtar kelimeler: YSA, Parametre Tahmini, Data sürecinin maliyetinin azaltılması önemli bir konu haline
gelmiştir. Üretilen haberleşme kablo parametrelerinin
Kabloları, Kablo Modelleme
tahmini, frekansa ve üretim süreçlerine bağlı olduğu için
zordur. Data kablosu üretiminde, yayılma hızı,
Abstract
karakteristik empedans, yakın uç çapraz konuşma
(NEXT) ve geri dönüş kaybı (RL) gibi kablo (katalog)
Data cables are hard to model due to their frequency parametreleri, kablonun fiziksel boyutlarına ve birim
uzunluğun endüktansına, kapasitansına, elektriksel
dependent parameters. In order to obtain the desired
direncine, kablonun kaçak iletkenliğine bağlıdır [29-30].
cable parameters, commonly trial and error methods in İstenilen kablo parametrelerini elde etmek için,
production are used and for every trail there is an üretimde genellikle deneme ve yanılma yöntemleri
associated cost and production time required. Cable kullanılır ve her ayrı bir deneme için bir maliyet ve
parameters are nonlinear functions of the physical üretim süresi ortaya çıkar. Kablo parametreleri, fiziksel
dimensions and the manufacturing parameters. To boyutların ve üretim parametrelerinin doğrusal olmayan
overcome this problem, Artificial Neural Networks fonksiyonlarıdır. Bu nedenlerden dolayı kablo
parametrelerinin modellenmesi ve tahmini zordur.
(ANNs) can be used due to their prediction ability. In
this study, it is shown that ANNs are able to predict YSA’ları tekstil ve makine mühendisliği gibi üretim
parameters of CAT 6A U/FTP data such as uygulamalarında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır [3Characteristic impedance, Near-end cross-talk (NEXT) 5,31-32].
YSA'lar,
mikrodalga
devrelerinin
ve
modellenmesinde
başarıyla
and Return loss (RL) cable well using MATLABTM‘s optimizasyonu
kullanılmaktadır [33-36]. Bu zorluğun üstesinden
NNTool.
gelmek için, tahmin yeteneklerinden dolayı Yapay Sinir
Keywords: ANN, Parameter Prediction, Data Cables, Ağları (YSA) kullanılabilir. Data kablolarının yüksek
frekans parametrelerinin YSA ile tahmini üzerine
Cable Modeling
literatürde çalışma bulunamamıştır. Bu çalışmada, CAT
6A U/FTP Data kablosu yüksek frekans parametreleri,
kablonun düşük frekans elektriksel parametreleri ile
1. Giriş
üretim ve makine parametrelerini giriş olarak alan YSA
Yapay Sinir Ağları (YSA), perseptron adı verilen gerçek kullanılarak tahmin edilecektir. Her bir çıkış
sinirlerden ilham alınan yapay sinirlerden (nöronlardan) parametresinin tahmini için ayrı bir yapay sinir ağı
yapılır [1-2]. Birden fazla katmana sahip olabilirler. modeli önerilmiştir. YSA eğitimi için MATLAB programı
YSA’lar bilgiyi paralel işleyebilir ve bu onlara büyük bir kullanılmıştır.
tahmin yeteneği sunar. YSA’lar örüntüleri tanıyabilir,
sistemleri modelleyebilir, zaman serileri bulabilir, Bu makale şu takip eden şekilde düzenlenmiştir; İkinci
sınıflandırma, tahmin, eğri uydurma, kestirim ve bölümde, Yapay Sinir Ağları üzerine genel bilgi

Özet
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verilmiştir. Üçüncü bölümde CAT 6A U/FTP Data
kablosu elektriksel özellikleri açıklanmıştır. Dördüncü
bölümde, data kablosu üretim prosesine, kullanılan
makinalara ve bazı üretim/makine değişkenleri üzerine
bilgi verilmiştir. Beşinci kısımda, YSA için giriş ve çıkış
değişkenlerinin seçimi ve veri toplanması işlemlerine
yer verilmiştir. Altıncı bölümde ise, YSA seçimi, eğitimi
ve sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. Makale
sonuç kısmı ile bitirilmiştir.

2. Yapay Sinir Ağları Üzerine Genel Bilgi
Yapay Sinir Ağları, insan beyninin çalışma prensibinden
Şekil 2. Yapay sinir ağı (Perseptron) bileşenleri.
yola çıkılarak geliştirilmiş bilgi işleme modelidir. YSA’lar
öğrenme, sınıflandırma, tahmin ve bilgiyi paralel işleme
becerilerine sahiptir. En önemli özelliği ise, karmaşık
sistemlerin önceki bilgilerinden hareketle, örnek
Şekil 3’te çok katmanlı bir yapay sinir ağı gösterilmiştir.
üzerinde öğrenme metodu geliştirerek, probleme
çözüm getirebiliyor olmasıdır.

Şekil 3. Çok katmanlı yapay sinir ağı.

3. CAT 6A U/FTP Data Kablo Elektriksel
Özellikleri

Şekil 1. Bir sinir hücresi ve onun yapay modeli [2].
İnsan beyninin yapısı ve çalışması hakkındaki
çalışmalar binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. . Bir
sinir hücresi ve onun yapay modeli Şekil 1’de
görülebilir. İlk olarak yapay nöron, 1943 yılında Warren
McCulloch isimli bir sinir hekimi ile bir matematikçi olan
Walter Pitts tarafından gerçekleştirilmiştir. 1957 yılında
ise Frank Rosentblatt’ın çalışmaları sonucunda
gerçekleşen Perseptron (Perceptron) ile yapay sinir
ağları alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır. Burada
konusu geçen Perseptron, tek katmanlı eğitilebilen,
beyin işlevlerini modelleyebilmek amacıyla keşfedilen,
tek bir çıkışa sahip yapay sinir ağıdır. Şekil 2’de Yapay
sinir ağı Perseptron bileşenleri gösterilmiştir.

3.1 Genel Bilgi
Cat 6A Data Kablosu, 1 Gbps ve üstü veri taşıma ve
iletim kapasitesine sahiptir. Cat 6 Data Kablosu bant
genişliğinin, iki katını destekler niteliktedir. Bant
genişliği 500 MHz’e kadar çıkmaktadır. Cat 6A U/FTP
kablonun fotoğrafı ve kesiti sırasıyla Şekil 4 ve 5’te
verilmiştir.

Bir perseptronda X girişler ve W ağırlıklardır;

Şekil 4. Cat 6A U/FTP kablo yapısı [30].
(1)
(2)

Toplama işlevi şu formülle hesaplanır;
(3)
Aktivasyon işlevi;
(4)
Aktivasyon işlevi sonrası fonksiyon çıkışı;
(5)

Data kablo izolesinde en yaygın kullanılan malzeme
katı PE (Polietilen)’dir. Cat 6A kablo tipi üretiminde
“fiziksel köpürtme” teknolojisi kullanılmaktadır. Bu
teknoloji, izolasyon prosesinde ekstruder içerisinde
bulunan PE’nin belirli bir ısıda eriyik hale getirilip,
içerisine gaz enjekte edilerek köpürtülen izolasyondur.
Fiziksel köpürme ile hedef, yüksek ve homojen
köpürmenin sağlanmasıdır. Fiziksel Köpüklü izolasyon
ile; kablonun elektriksel özelliklerini uzun süre
koruyabilmesi, neme karşı dayanıklılık ve su
geçirmezlik, potansiyel olarak daha az yer kaplayan
ince tasarımlı mekanik sağlamlık elde edilmektedir.
Cat 6A U/FTP Data Kablo elektriksel özelliklerinin
belirtildiği Çizelge 1’de verilmiştir.

formülü ile hesaplanır.
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frekans test parametreleri olarak, NEXT, Empedans ve
Return Loss seçilmiştir.
NEXT (Near-end crosstalk); LAN kablolarında bir çiftten
gönderilen işaretin, diğer bükülü tele etki eden sinyal
bozucu etkisidir.
Empedans: Kablo üzerinden geçen akıma karşı koyan
indüktans, kapasitans ve rezistans değerlerinin
eşdeğeridir. Bu değerin 100 Ω olması istenirken, 85 ile
115 Ω aralığında değişkenlik göstermektedir.

Şekil 5. Cat 6A U/FTP dairesel kesit [30].
Çizelge 1. CAT 6A U/FTP kablosu elektriksel özellikler
(20°C) [30].
DC Direnç

max.

74 Ω/km

Direnç Dengesizliği

max.

2%

İzolasyon Direnci

min.

2 G Ω x km

Kapasitans
Kapasite
Dengesizliği
Karakteristik
Empedans
Transfer
Empedansı

nom.

43 pF/m

max.
100
MHz
1/10/30
MHz

1500 pF/km

Kuplaj Zayıflaması

min.

55 dB (Tip 2)

Yayılma Hızı

100 ± 5 Ω
50/100/200
mΩ/m

79%

Yayılma Gecikmesi

nom.

420 ns/100 m

Sinyal Gecikmesi

nom.

7 ns/100 m

Test Gerilimi
Çalışma Gerilimi

RL (Return Loss): İletilen bir verinin, iletim hattı
boyunca bir kısmının geri yansıyarak, sinyalin kayıplara
uğramasının bir ölçüsüdür. Değeri dB cinsinden ölçülür.
Recber Kablo kataloğundan alınıp, Reçber Kablo’nun
izni ile kullanılan NEXT, Empedans ve RL; HF ölçümleri
sırasıyla Şekil 8-10’da verilmiştir [30].

Şekil 7. Network Analyzer test cihazı [30].

1000 V
max.

125 V

3.2 Data Kabloları Elektriksel Parametreleri
3.2.1. Düşük Frekans (LF) Testi Parametreleri
Data kablolarının, 500 Hz ile 2.000 Hz aralığındaki
düşük frekans ölçümleri Şekil 6’da görülen RCKE isimli
test cihazı ile yapılmaktadır. Bu test cihazı kullanılarak,
data kablolarının direnç, direnç dengesizliği, kapasite
ve kapasite dengesizliği gibi düşük frekans test
parametreleri ölçülmektedir.

Şekil 8. Cat 6A U/FTP data kablo NEXT ölçümü
[30].

Şekil 9. Cat 6A U/FTP data kablo giriş empedansı
ölçümü [30].

Şekil 6. RCKE test cihazı.
3.2.2. Yüksek Frekans (HF) Testi Parametreleri
Data kablolarının yüksek frekans ölçümleri Şekil 7’de
gösterilen Network Analyzer isimli test cihazı ile
yapılmaktadır. Data kablolarında, bu test cihazında
ölçülen yüksek frekans test parametreleri NEXT (Nearend
crosstalk),
PS-NEXT
(Power-sum
next),
Empedans, RL (Return Loss), IL (Insertion Loss)
parametreleridir. Bu makalede, kullanılan YSA
modellerinde, çıkış olarak tahmin edilecek yüksek

606

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 10. Cat 6A U/FTP data kablo RL ölçümü [30].
Şekil 14. Örgü makinesi.

4. Data Kablosu Üretim Prosesi
Data kablosu üretim prosesi, Şekil 11’de ve üretimde
kullanılan
makinalar
sırasıyla
Şekil
12-15’te
gösterilmiştir. Data kablosu üretim süreci beş ayrı
proses adımından meydana gelmektedir. Bunlardan ilki
bakırın girdi olarak kullanıldığı İzolasyon prosesidir.
Ardında büküm prosesi gelmektedir. Bükülü yarı mamul
S/FTP ürün tipi için örgü prosesine girerken, teze konu
olan Cat 6A U/FTP ürünü ise kılıf operasyonu ile devam
etmektedir. Kılıfı tamamlanan ürünler müşterinin istediği
metraja (20 m, 100 m vb.) uygun olarak kesimleri
gerçekleşmektedir. Ardından sevke hazır makaralar
sipariş miktarına göre ambalajlanmaktadır.

Şekil 11. Data kablosu üretim ve kalite kontrol prosesi.

Şekil 15. Kılıf makinesi.
Konuya yabancı olan okuyucular için bu kısımda bazı
üretim/makine değişkenleri üzerine bilgi verilmiştir.
Hatve: Büküm adım aralığıdır. Büküm, her bir perin
(çift izole) hatve değerine göre sağlanmaktadır.
Hatvenin fiziksel karşılığı Şekil 16’da gösterilmiştir. Mor
yay kullanılarak bükümlü kablonun gerginliği ayarlanır.
Bu değer yüzde olarak belirtilir. Data büküm makinesi
mor yayı Şekil 17’de gösterilmektedir. Per mühre,
perlenen (çiftlenen) izolelere yönlendirici görevi
görürken, grup mühre ise grup haline gelen perleri bir
noktada tutmak için kullanılır. Data büküm makinesi
mühresi Şekil 18’te gösterilmiştir.

Şekil 12. Data kablosu izolasyon makinesi.
Şekil 16. Data kablo hatve.

Şekil 13. Data kablosu büküm makinesi.
Şekil 17. Data büküm makinesi mor yayı.

607

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 18. Data büküm makinesi mühresi.

5. YSA için Giriş ve Çıkış Değişkenlerinin
Seçimi ve Veri Toplanması

Cat 6A U/FTP ürününde veri toplama işlemi, izolasyon
sürecinden başlayarak, nihai mamul haline gelinceye
kadar olan aşamalarını kapsamaktadır. Bu süreç
kapsamında test ölçüm sonuçları kayıt altına alınmıştır.
Bu makalede firmada Data Büküm Hattı-4 (DBH-4) diye
isimlendirilen
ve
Şekil
19’ta
verilen
büküm
makinesinden toplanılan veriler incelenmiştir. DBH4’ten 99 veri toplanmıştır. DBH-4 makinesi giriş ve çıkış
parametrelerine ait toplanan verilerin bir kısmı Çizelge
3’te verilmiştir. Makale sayfa sınırlamasından dolayı
tüm veriler gösterilememiştir. Datayı sağlayan firmanın
isteği üzerine hatve giriş değişkeni eğitilirken
kullanılmış ama Çizelge 3’te verilmeyerek gizli
tutulmuştur.

Kurulan modelde, tahmin edilmesi hedeflenen yüksek
frekans parametreleri yani çıkış parametreleri ve giriş
olarak kullanılan düşük frekans testi parametreleri ve
bazı makine değişkenleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Fabrikadaki üretilen kabloların ölçüm sonuçlarına ait
veriler düzenli olarak toplanmıştır.
Çizelge 2. Ağın giriş ve çıkış parametreleri.
GİRİŞLER

ÇIKIŞLAR

1

Frekans

NEXT

2

İletken Çapı

1

Mavi Turuncu

3

İzole Çapı

2

Mavi Yeşil

3

Mavi Kahve

4

Turuncu Mavi

5

Turuncu Yeşil

6

Yeşil- Yeşil Beyaz
Kahve- Kahve
Beyaz
Turuncu- Turuncu
Beyaz

6

Turuncu Kahve

7

Mavi- Mavi Beyaz

7

Yeşil Mavi

8

Grup Hatve

8

Yeşil Turuncu

9

Mor yay

9

Yeşil Kahve

10

Grup Mühre

10

Kahve Mavi

11

Per Mühre

11

Kahve Turuncu

DİRENÇ

12

Kahve Yeşil

12

Mavi

EMPEDANS

13

Mavi Beyaz

13

Mavi

14

Turuncu

14

Turuncu

15

Turuncu Beyaz

15

Yeşil

16

Yeşil

16

Kahve

17

Yeşil Beyaz

RETURN LOSS (RL)

18

Kahve

17

Mavi

19 Kahve Beyaz
ORTAK KAPASİTANS
(Per Kapasitansı)

18

Turuncu

19

Yeşil

20

20

Kahve

Girilen Hatve Değerleri
4
5

21

Mavi- Mavi Beyaz
Turuncu- Turuncu
Beyaz

23

Yeşil- Yeşil Beyaz
Kahve- Kahve
Beyaz

24

Ortam Sıcaklığı

22

Şekil 19. İkili büküm (Double Twist) DBH-4 makinesi.

6. YSA Seçimi, Eğitimi ve Sonuçların
Değerlendirilmesi
6.1. YSA Seçimi
Bu bölümde, Cat 6A U/FTP data kablosunun yüksek
frekans parametrelerinin tahmini modelinde, giriş olarak
düşük frekans testi ve bazı makine parametreleri
kullanılarak kurulan YSA modeli üzerine bilgi
verilecektir.
YSA tahmin modeli uygulamasında kolay ve yaygın
kullanımı nedeniyle MATLABTM yazılımına ait NNTool
isimli alet kutusu (paket programı) kullanılmıştır.
YSA modelinde, giriş parametreleri olarak, her bir renk
iletkenin direnci yani 8 farklı direnç değeri kullanılırken,
kapasite için ise her bir per (çift) olarak alınan 4 farklı
kapasite değeri kullanılmıştır.
NNTool
uygulaması
içerisinde,
ağırlıkların
hesaplanması
için
Levenberg-Marquardt
(LM)
algoritması seçilmiştir. Diğer algoritmalara göre eğitimin
hızlı ve kararlı bir şekilde gerçekleşiyor olması, bu
algoritmanın seçiminde tercih sebebi olmuştur. Daha
sonra Input (giriş), Target (gerçekleşen çıktı), verilerin
alım şekli (matrix) gibi bilgiler seçilmiş ve toplanılan
verilerin yüzde kaçının Training (eğitim), Validation
(sınama) ve Testing (test) için kullanılacağı
belirlenmiştir.
Çalışma
esnasında,
bu
oranlar
değiştirilerek daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Tüm çıkış
değişkenleri için Levenberg-Marquardt algoritması
kullanan bir adet gizli katmana sahip ayrı bir yapay sinir
ağı kullanılmıştır. Her bir ağ 24 giriş ve 1 çıkış değerine
sahiptir. Tüm kullanılan Yapay Sinir Ağlarında Transfer
fonksiyonu olarak, gizli katmanda Sigmoid, çıkış
katmanında ise doğrusal fonksiyon kullanılmıştır.
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Çizelge 3. DBH-4 makinesi giriş ve çıkış parametrelerine ait toplanan verilerin bir kısmı (Yer kısıtlamalarından
dolayı sadece bir kısmı verilmiştir).

Çizelge 4. DBH-4 makinesinden elde edilen verinin eğitim Sonuçları.
Ağın Eğitiminde
Kullanılan Bilgiler
MODEL ÇIKIŞ
PARAMETRELERİ

Data Büküm Hattı-4 (DBH-4)
Yüksek Frekans Parametreleri Eğitim Sonuçları

Ortalama
Tüm
Minimum Minimum Maksimum Maksimum
Training Validation Testing Gizli Training Validation Testing
Hata
Hata
Hata
Hata
Hata
Örnek
Örnek
Örnek Nöron Regresyon Regresyon Regresyon Regresyon
Yüzdesi
Değeri
(%)
Değeri
(%)
Dağılımı Dağılımı Dağılımı Sayısı
(%)
(%)
(%)
(%)
(n)

EMPEDANS

Mavi Per Empedans
Turuncu Per Empedans
Yeşil Per Empedans
Kahve Per Empedans

50%
70%
50%
50%

30%
20%
30%
30%

20%
10%
20%
20%

22
25
25
22

0,82
0,78
0,80
0,86

0,71
0,69
0,57
0,74

0,54
0,47
0,53
0,52

0,72
0,75
0,66
0,78

80%
80%
80%
60%

10%
10%
10%
25%

10%
10%
10%
15%

30
22
22
22

0,81
0,77
0,86
0,91

0,83
0,66
0,58
0,66

0,80
0,50
0,51
0,72

0,82
0,74
0,75
0,77

80%
65%
60%
60%
55%
60%
80%
65%
65%
80%
80%
60%

10%
20%
25%
25%
25%
30%
10%
20%
20%
10%
10%
20%

10%
15%
15%
15%
20%
10%
10%
15%
15%
10%
10%
20%

10
22
22
22
15
22
22
22
22
22
22
32

0,85
0,75
0,76
0,72
0,78
0,69
0,70
0,83
0,78
0,74
0,66
0,80

0,83
0,45
0,33
0,52
0,50
0,41
0,56
0,60
0,83
0,56
0,46
0,66

0,58
0,50
0,54
0,55
0,50
0,48
0,77
0,49
0,70
0,72
0,30
0,60

0,81
0,61
0,60
0,60
0,60
0,56
0,71
0,73
0,80
0,70
0,59
0,72

-4,79
-4,91
-4,75
-3,71

4,88%
5,05%
4,76%
3,75%

5,45
5,59
5,83
4,68

4,92%
5,32%
5,62%
4,41%

1,45%
1,24%
1,70%
1,13%

26,93%
30,00%
34,79%
38,47%

12,55
14,61
15,21
16,49

23,60%
28,43%
33,94%
38,65%

7,35%
8,17%
6,62%
8,25%

14,62%
13,44%
12,31%
13,39%
11,79%
20,91%
15,86%
10,12%
12,34%
11,48%
12,53%
13,34%

9,04
10,97
14,68
24,60
12,89
17,44
15,20
12,79
18,38
11,58
15,17
17,35

9,03%
11,02%
13,69%
20,74%
15,15%
16,42%
13,94%
12,08%
15,77%
11,31%
14,28%
17,78%

3,23%
3,55%
3,50%
4,51%
3,73%
4,58%
3,37%
3,07%
3,84%
3,41%
3,59%
4,72%

RETURN LOSS
Mavi Per RL
Turuncu Per RL
Yeşil Per RL
Kahve Per RL

-8,78
-8,61
-14,39
-11,26

NEXT
Mavi-Turuncu NEXT
Mavi- Yeşil NEXT
Mavi-Kahve NEXT
Turuncu- Mavi NEXT
Turuncu-Yeşil NEXT
Turuncu-Kahve NEXT
Yeşil-Mavi NEXT
Yeşil- Turuncu NEXT
Yeşil-Kahve NEXT
Kahve-Mavi NEXT
Kahve-Turuncu NEXT
Kahve-Yeşil NEXT
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-10,16
-11,02
-10,51
-14,80
-13,58
-9,03
-10,49
-9,53
-10,52
-11,67
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Gizli katmandaki nöron sayısı hatayı azaltacak şekilde
seçilmiştir. Şekil 20’de çıkış değişkenlerinden biri için
kullanılan ağ mimarisi ve gizli katman sinir hücresi
sayısı seçimi gösterilmiştir. Veriler eğitim, test ve
doğrulama kümelerine ayrıldıktan sonra, seçilen her bir
YSA, eğitim veri kümesiyle eğitilmiş, ardından
performansı test ve sınama veri kümeleriyle
incelenmiştir. Giriş olarak 24 farklı parametre
kullanılmış olup, tahmini gerçekleşen, 20 adet çıkış
parametresinin her biri için eğitim ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 22. DBH-4 makinesi kahve-beyaz per empedans
değeri için hata histogramı.
6.3 YSA Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Şekil 20. Ağ mimarisi ve gizli katman sinir hücresi
sayısı seçimi.

Elde edilen tahmin sonuçlarının doğruluğunun
ölçümünde,
bazı
tekniklerden
yararlanılmıştır.
Değerlendirmek
için
kullanılan
değişkenlerin
açıklamaları ve formülleri aşağıda sırasıyla verilmiştir;
MAPE (Ortalama Mutlak Yüzde Hata):

6.2 YSA Sonuçları
(6)
DBH-4 makinesinden elde edilen verinin eğitim
Sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir. YSA seçimi; eğitimi ve
eğitim sonrası ağın performansı Şekil 21 ve 22’de RMSE (Hataların Karesinin Ortalamasının Karekökü):
verilmiştir.
Regresyon grafikleri; eğitim, sınama ve test için ayrı
(7)
ayrı sonuç vermektedir. Bu şekilde eğitim, tüm çıkışlar
için ayrı ayrı yapılmıştır. 12 adet NEXT değeri, 4 adet R2 (İlinti, Korelasyon): Modelin doğruluğunu ölçmede
Empedans ve 4 adet RL değeri eğitilmiştir.
kullanılan uyum katsayıdır. Korelasyon/ilinti katsayısı
R’nin karesine eşittir;
Data Büküm Hattı-4 makinesi verilerinin kullanıldığı
modeller arasında, empedans parametresinin en iyi
(8)
tahmin değerini yakalayan kahve-beyaz per (çift)
olmuştur.
(9)
(10)
Lewis, MAPE değeri, %10’un altında olan modelleri
‘çok iyi’, %10 ile %20 arasında olan modelleri ‘iyi’, %20
ile %50 arasında olan modelleri ‘kabul edilebilir’ ve
%50’nin üzerinde olan modelleri ise ‘yanlış ve hatalı’
olarak sınıflandırmıştır [37]. Elde edilen düşük MAPE
değerleri, gerçek ile tahmin arasındaki, sapmanın
küçük olduğunu göstermektedir. DBH-4 makinesinden
elde edilen verilerin tahmin sonuçlarının doğrulukları
Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5. DBH-4 makinesinden elde edilen verilerin
tahmin sonuçlarının doğrulukları

Şekil 21. DBH-4 makinesi kahve-beyaz per empedans
değeri için regresyon grafikleri.
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MODEL ÇIKIŞ
PARAMETRELERİ
EMPEDANS
Mavi Per Empedans

Data Büküm Hattı-4 (DBH-4)
Sonuçların Performansı
MAPE

RMSE

1,45%

1,978

0,503

Turuncu Per Empedans

1,24%

1,689

0,558

Yeşil Per Empedans

1,70%

2,226

0,319

Kahve Per Empedans

1,13%

1,459

0,609

7,35%

3,637

0,668

RETURN LOSS
Mavi Per RL
Turuncu Per RL

8,17%

3,875

0,527

Yeşil Per RL

6,62%

3,965

0,530

Kahve Per RL

8,25%

4,353

0,546

NEXT
Mavi-Turuncu NEXT

3,23%

4,052

0,646

Mavi- Yeşil NEXT

3,55%

4,196

0,360

Mavi-Kahve NEXT

3,50%

4,715

0,344

Turuncu- Mavi NEXT

4,51%

5,931

0,292

Turuncu-Yeşil NEXT

3,73%

4,570

0,218

Turuncu-Kahve NEXT

4,58%

5,662

0,288

Yeşil-Mavi NEXT

3,37%

4,683

0,497

Yeşil- Turuncu NEXT

3,07%

3,672

0,528

Yeşil-Kahve NEXT

3,84%

4,877

0,621

Kahve-Mavi NEXT

3,41%

4,371

0,486

Kahve-Turuncu NEXT

3,59%

4,581

0,330

Kahve-Yeşil NEXT

4,72%

5,538

0,346
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Abstract
1. Giriş

In this study, the variation of structural and magnetic
properties of Sr-hexaferrite magnets produced by
using different stoichiometric ratios of the strontium
carbonate (SrCO3) and the scale (Fe2O3) which is
known as waste material in steel production was
investigated. It is known that the stoichiometric ratio
between the strontium carbonate and the scale is the
most effective parameter in the formation of the
strontium hexaferrite magnet which provides
permanent magnetic properties. For this purpose, the
stoichiometric ratio between SrCO3 and Fe2O3
changed from 1:5.5 to 1: 6.6 at intervals of 0.1. The
vibrating sample magnetometer (VSM) apparatus of 1
T was used in order to reveal how the different
stoichiometric ratios between SrCO3 and Fe2O3
powders affected the magnetic properties. As a result
of the experimental studies, as the stoichiometric ratio
changed from 1: 5.5 to 1: 6.0, the amount of the
SrFe12O19 phase as well as the coercivity values
increased from 1.9 kOe to 3.5 kOe. With increasing
stoichiometric ratio from 1:6.1 to 1: 6.6, the coercivity
values decreased from3.4 kOe to 0.4 kOe.

Hekzagonal ferrit mıknatısların en çok kullanılan alt
grubu M tipi mıknatıslardır. M tipi stronsiyum
hekzaferrit mıknatısları ilk olarak 1950’li yıllarda Philips
laboratuvarlarında sentezlenmiştir. Genel formülleri
MeO.6Fe2O3 olup, kimyasal formülleri ise MeFe12O19
şeklinde ifade edilmektedir. Formüldeki Me elementinin
2+
2+
2+
yerini Ba , Sr veya Pb metallerinden herhangi biri
almaktadır [1]. Stronsiyum hekzaferrit mıknatıslarla
ilgili bilimsel araştırmalar, diğer ferrit mıknatıslara göre
son zamanlarda daha çok ilgi çekmektedir. Yukarıda
belirtildiği üzere, 1950’lerde Philips Society tarafından
ilk olarak keşfedilen stronsiyum hekzaferrit mıknatıslar
[2,3], mikrodalga cihazları, mikrodalga filtrasyonu, kayıt
cihazları,
manyeto-optik
uygulamaları,
telekomünikasyon sektörü, küçük elektrikli motorlar, ev
gereçleri vb. gibi birçok kullanım alanına sahiptir [4].
Bu mıknatıslar üstün manyetik özellikler sergilerler.
Stronsiyum hekzaferrit mıknatısların koersivite (maks.
7 kOe), manyetik doygunluk, kalıcı manyetiklik gibi
özelliklerinin yüksek olmasının başlıca nedeni
hekzagonal yapıda c-ekseni boyunca gerçekleşen
kolay manyetizasyon doğrultusu ile sahip oldukları
yüksek tek eksenli manyetokristalin anizotropi alanıdır
[5,6]. Stronsiyum hekzaferrit (SrM) mıknatısların
manyetik özellikleri kimyasal bileşim, tane boyutu ve
morfolojisi gibi birçok parametreye bağlıdır. Literatürde
yer alan tüm kalıcı mıknatıslarda (Neodyum, AlNiCo,
samaryum-kobalt, ferritler vb.) manyetik özelliklerin
kaynağı olarak tek bir faz gösterilmektedir [7]. Örneğin
Nd-Fe-B mıknatıslar için bu faz Nd2Fe12B intermetalik
fazıdır. Benzer şekilde, çalışılan hekzaferritlerin bir türü
olan stronsiyum hekzaferritlerde manyetik özelliklerin
temel kaynağı olarak SrFe12O19 fazı tanımlanmaktadır.
Stronsiyum hekzaferrit mıknatısın kalıcı manyetik
özellikler
kazanmasını
sağlayan
yapısının
oluşturulmasında stronsiyum ve demir elementleri
arasındaki stokiyometrik oran en etkili parametredir.
Farklı üretim yöntemlerinde (birlikte çöktürme,
kendiliğinden yanma vb.) farklı şekillerde tanımlansa
da temel üretim değişkeni stokiyometri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; yapılan çalışmalar
sonucunda yapıda genellikle iki veya üç farklı fazın
oluştuğu ve bunların oluşumunda Sr/Fe arasındaki
stokiyometrik oranın etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu
fazlar; yapının ferromanyetik yani kalıcı manyetiklik
özelliği kazanmasını sağlayan SrFe12O19 fazı, manyetik
özellik göstermeyen stronsiyumca zengin Sr fazı ve
yumuşak manyetik özelliklere sahip α-Fe2O3 fazıdır. Bu
fazların, mekanokimyasal sentezleme sonrası yapıda
bulunma oranları, nihai ürün olan mıknatısın manyetik
özelliklerini önemli ölçüde belirlemektedir.

Keywords: Hexaferrite, Hard magnet, SrM

Özet

Bu çalışmada, çelik üretiminde atık madde olarak
bilinen tufal (Fe2O3) ve stronsiyum heksaferrit (SrCO3)
farklı stokiyometrik oranları kullanılarak üretilen Srheksaferit
mıknatısların
yapısal
ve
manyetik
özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Stronsiyum
karbonat ve tufal arasındaki stokiyometrik oranın, kalıcı
manyetik özellikler sağlayan stronsiyum heksaferit
mıknatısın oluşumundaki en etkili parametre olduğu
bilinmektedir. Bu amaçla, SrCO3 ve Fe2O3 arasındaki
stokiyometrik oran 0,1 aralıklarla 1: 5,5'ten 1: 6,6'ya
değişti. SrCO3 ve Fe2O3 tozları arasındaki farklı
stokiyometrik oranların manyetik özellikleri nasıl
etkilediğini ortaya çıkarmak için 1 T'lık titreşimli
numune manyetometre (VSM) cihazı kullanılmıştır.
Deneysel çalışmaların sonucu olarak, stokiyometrik
oran 1: 5.5'ten 1: 6.0'a değiştiği için, SrFe12O19 fazının
miktarı ile koarsivite değerleri 1.9 kOe'den 3.5 kOe'ye
yükselmiştir. Stokiometrik oranın 1: 6.1'den 1: 6.6'ya
yükselmesiyle birlikte koarsivite değerleri 3.4 kOe'den
0.4 kOe'ye düşmüştür.
Anahtar Kelimler: Hekzaferritler, Sert mıknatıslar,
SrM
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Bu çalışmada, yukarıda belirtilen fazların manyetik
özellikler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla ticari
olarak temin edilen stronsiyum karbonat (SrCO3) ve
tufal (Fe2O3) kullanılarak farklı stokiyometrilerde
(SrCO3:Fe2O3) hazırlanmış harmanlar kullanılarak
mekanokimyasal sentezleme işlemi ile stronsiyum
hekzaferrit mıknatıslar üretilmiştir.

belirlenmesi ve optimum harman karışımının
belirlenmesi amacıyla X ışını kırınım cihazında
ölçümler yapılmıştır. Farklı stokiyometrik oranların
XRD kırınım desenleri Şekil 1’de gösterilmektedir. Elde
edilen XRD kırınım desenlerinin HighScore Plus
yazılımı kullanılarak yapılan analizde sert manyetik
özelliklere sahip SrFe12O19 fazı ve yumuşak manyetik
özelliklere sahip α-Fe2O3 fazı, tespit edilmiştir. Şekil 1’
de verilen 12 adet kırınım desenine ait temel fark bu
fazlara ait piklerin şiddetlerinin farklı olmasıdır. Bu da
faz oranlarının stokiyometriye bağlı olarak değiştiğini
göstermektedir
[9].
Stronsiyum
hekzaferrit
mıknatısların sert manyetik özelliklerini geliştiren ve
özellikle koersivitenin artmasını sağlayan SrFe12O19
fazının karakteristik olan pikleri sırasıyla 2θ = 32,5° ve
34,2° açılarında tespit edilmiştir. Yumuşak manyetik
özelliklere
sahip
ve
stronsiyum
hekzaferrit
mıknatısların yapısında bulunması istenmeyen αFe2O3 fazının karakteristik pikleri ise iki temel
SrFe12O19 pikinin arasında 33°’de ve 36° civarında
görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar üzerinden
yapılan Rietvelt Refinement analizlerinden SrFe12O19
faz oranları %70 ile %85 arasında değişmektedir.
Maksimum SrFe12O19 fazı SrCO3:Fe2O3 kimyasal
oranın 1:6 olduğunda elde edilmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışma kapsamında tufal ve stronsiyum karbonat
(SrCO3) kullanılarak stronsiyum hekzaferrit mıknatıslar
mekanokimyasal sentezleme yöntemi ile üretilmiştir.
Kullanılan tufal sıcak dövme alaşımsız çelik tufali olup
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş
tarafından temin edilmiştir. Kullanılan stronsiyum
karbonat ise %99,9 saflıktadır. Mekanokimyasal
sentezleme prosesine başlamadan önce kullanılacak
olan tufale temizleme, boyutlandırma ve indirgeme
işlemi
uygulanmıştır.
Tufalin
kirliliklerden
ve
safsızlıklardan temizlenmesi suyla yıkama ve yıkama
sonrası arındırılmamış kirliliklerin uzaklaştırılması için
yakma adımlarından oluşmaktadır.
Temizlenmiş
tufalin stronsiyum karbonat ile aynı boyutlara gelmesi
için çubuklu değirmende 100 devir/ dakika hızda çeşitli
çaplardaki çubuklar kullanılarak öğütme işlemi
uygulanmıştır. Öğütülen tufal, saf demirin doğadaki en
kararlı hali olan hematit (Fe2O3) fazının elde edilmesi,
diğer fazların (vustit ve magnetit) uzaklaştırılması için
Elingram diyagramından yararlanılarak belirlenen 900
°C sıcaklıkta 2 saat ısıl işleme tabii tutulmuştur. Isıl
işlem sonrasında sentezlemeye hazır hale getirilen
tufal ve stronsiyum karbonat (SrCO3) farklı
stokiyometrik oranlarda, sabit öğütme hızında (400
devir/dakika) ve sabit öğütme süresinde (20 dakika)
yüksek enerjili bilyalı öğütücüde öğütülmüştür.
Gerçekleştirilen bu çalışmada, SrCO3:Fe2O3 arasındaki
oran 1:6 olsa da pratikte bu stokiyometrik oran sıcaklık,
basınç, ortam şartları gibi ikincil faktörlerin de devreye
girmesi sonucu geçerli olmayabilir. Bu bilgiden
hareketle 0,1 artışla SrCO3:Fe2O3 arasındaki oran
1:5,5 ile 1:6,6 arasında değiştirilerek SrCO3:Fe2O3
arasındaki stokiyometrik oranın manyetik özellikler
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Stokiyometrik oranlar
eşitlik 1’de belirtilen reaksiyona göre belirlenmiştir.
SrCO3+6Fe2O3→SrFe12O19+CO2

Şekil 1. Farklı stokiyometrik oranlarda mekanokimyasal
sentezleme işlemine tabi tutulmuş ve sonrasında 975
°C’de 1 saat tavlanan tozlara ait XRD kırınım desenleri

(1)

Stokiyometrik oranın manyetik özellikler üzerine
etkisini belirmek amacıyla VSM analizleri 1Teslalık
titreşimli örnek manyetometresinde yapılmış ve elde
edilen sonuçlar Şekil 2 ve Figıre 3’te verilmiştir.
Stokiyometrik oranın 1:5,5-1:6 arasında olduğu
üretimlere
ait
histerezis
eğrileri
(Şekil
2)
incelendiğinde,
eğriler
üzerinde
düzensizlikler
bulunduğu ve oluşan düzensizliğin karışımdaki Fe2O3
oranın artması ile azaldığını tespit edilmiştir.
Histerezis (M-H) eğrilerindeki düzensizlik, Fe2O3
oranın düşük olduğu karışımlarda mekanokimyasal
sentezlenmes ve tavlanma sonucu yapıda 2 farklı
bileşiğin olduğunu göstermektedir. Bu bileşiklerden
birincisi SrFe12O19 fazıdır ve yapıya sert manyetik
özellik kazandırmaktadır. Bu faz, M-H eğrisinin x
eksenini negatif bölgede kesen noktası olarak
tanımlanan koersivitenin (Hc) artmasını sağlamaktadır.
M-H eğrisinin y eksenini pozitif yönde kesen noktası
ise kalıcı mıknatıslık (Mr) olarak tanımlanır [10]. Bu
noktanın koordinat sisteminin ikinci bölgesinde aniden
meydana gelen azalma manyetik özellik göstermeyen
veya soft manyetik özelliklere sahip diğer bir fazın
varlığını
ortaya
koymaktadır.
Mekanokimyasal

Farklı stokiyometrik oranlarda mekanokimyasal
sentezleme sonrası elde edilen stronsiyum hekzaferrit
(SrFe12O19) tozlarına bozulan kristalli yapıyı kararlı
hale getirmek, öğütme işlemi sonrası oluşan gerilmeleri
gidermek amacıyla 975 °C sıcaklıkta 1 saat tavlama
işlemi yapılmıştır.
Tavlama işlemi sonrasında oluşan fazları incelemek
için X ışını kırınım cihazında yapılan ölçümler 25≤2θ
≤60 açı aralığında, CuKα (λ=1,5418) ışınımı
kullanılarak, oda sıcaklığında ve 0,013 derece/saniye
hızında
olacak
şekle
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen diğer bir analiz ise manyetik
özelliklerin incelenmesidir. Bu analiz 1 Teslalık
titreşimli örnek manyetometresinde (VSM) üretilen tüm
tozlar için yapılmıştır.

3. Bulgular ve İrdeleme
Mekanokimyasal sentezleme yöntemi ile stronsiyum
hekzaferrit üretiminde kullanılan demir ve stronsiyum
elementleri arasındaki stokiyometrik oranın, stronsiyum
hekzaferritlere ait manyetik özellikler üzerinde etkisi
olduğu bilinen bir gerçektir [8]. Bu nedenle
stokiyometrinin faz yapısı üzerindeki etkisinin
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sentezleme işlemi öncesi hazırlanan karışımlarda
SrCO3:Fe2O3 arasındaki stokiyometrik oranın 1:5,5’dan
1:6’ya kadar 0,1 aralıklarla artması ile, oluşan
SrFe12O19 fazı oranı %70’den %85’e kadar sürekli
olarak artmasını ve diğer faz oranlarının azalmasıyla
koersivite en düşük 1,9 kOe değerinden 3,5 kOe’e
yükselmesini sağlamıştır . Bununla birlikte, aynı
kompozisyona sahip karışımların manyetik doygunluk
değerleri 24,1 emu/g değerinden 37,4 emu/g değerine
yükselmiştir. Manyetik doygunluğa paralel olarak da
kalıcı manyetizasyon sırasıyla 15,1 emu/g ve 20,8
emu/g olarak ölçülmüştür.

SrCO3:Fe2O3arasındaen uygunstokiyometrik
1:6 olduğu ortaya çıkmıştır.

oranın

Şekil 3 Stokiyometrik oranın manyetik özellikler üzerine
etkisi

4. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında kalıcı (sürekli) manyetik
özelliklere sahip stronsiyum hekzaferrit mıknatıslar
çalışılmıştır. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
sonucunda stronsiyum hekzaferrit mıknatıs başarılı bir
şekilde üretilmiş olup, elde edilen sonuçlar aşağıda
maddeler halinde sunulmuştur.
1. 0,1 aralıkla SrCO3:Fe2O3 arasındaki stokiyometrik
oran 1:5,5 ile 1:6,6 arasında değiştirilerek
gerçekleştirilen
deneyler
sırasında
bilyeli
değirmenin
dönme
hızı,
mekanokimyasal
sentezleme süresi, tavlama sıcaklığı ve süresi,
sırasıyla 400 dev/dk., 20 dk., 975 °C ve 1 saat
olarak sabit tutulmuştur. Bu şartlar altında
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda maksimum
SrFe12O19 fazı SrCO3:Fe2O3 kimyasal oranın 1:6
olduğunda elde edilmiştir.
2. Stokiyometrik oranın 1:5,5’dan 1:6’ya 0,1
aralıklarla artması ile koersivite en düşük 1,9 kOe
değerinden 3,5 kOe’e yükselmiştir.
3. SrCO3:Fe2O3 arasındaki stokiyometrikoranın
1:6,1’dan
1:6,6’ya
artması
sonucunda
sentezlenenstronsiyum
hekzaferrit
tozların
koersivite değerleri sırasıyla 3,4, 2,9, 1,9, 1,4, 1,2,
ve 0,4 kOe olarak ölçülmüştür.
4. Optimum
manyetik
özellikler
açısından
SrCO3:Fe2O3arasında en uygun stokiyometrik
oranın 1:6 olduğu belirlenmiştir.

Şekil 2. Stokiyometrik oranın manyetik özellikler
üzerine etkisi
Şekil 3’te verilen histerezis eğrileri SrCO3:Fe2O3
stokiyometrik oranın 1:6,1ile 1:6,6 arasında değiştiği
toz karışımlarına aittir. Daha düşük stokiyometrik
oranlardaki karışımlara ait histerezis eğrilerinde
görülen literatürde “king” adı verilen düzensizlikler
1:6,1 ile 1:6,6 stokiyometrik oranları arasında da
görülmüştür.
Bunun nedeni, eşitlik 1’e göre
gerçekleşen
reaksiyon
sonucunda
reaksiyona
girmeyen Fe2O3 miktarıdır. Bu durum aynı zamanda
koersivitenin de sürekli olarak azalmasına yol açmıştır.
Stokiyometrik oranın 1:6,1’dan 1:6,6’ya artması
sonucunda sentezlenen stronsiyum hekzaferrit tozların
koersivite değerleri sırasıyla 3,4, 2,9, 1,9, 1,4, 1,2, ve
0,4 kOe olarak ölçülmüştür. Koersivitedeki bu düşüş
yapıda reaksiyona girmeden kalan ve yumuşak
manyetik özelliklere sahip α-Fe2O3 fazı miktarı ile
açıklanabilir. Söz konusu fazın yumuşak manyetik
özellikler sergilemesinden dolayı manyetik doygunluk
ve kalıcı manyetizasyon değeri yükselmiştir. α-Fe2O3
fazının sahip olduğu toplam manyetik momentin
SrFe12O19 fazından yüksek olması bu durumu
doğrulamaktadır. Manyetik doygunluk açısından
bakıldığında, stokiyometrik oranın 1:6,1’dan 1:6,6’ya
değişmesi durumunda manyetik doygunluk 26
emu/g’dan 37 emu/g değerine artmıştır. Kalıcı
manyetizasyon değerleri her ne kadar dalgalanma
gösterse de kompozisyondaki Fe2O3 miktarının
artması ile16 emu/g’dan 21 emu/g’a yükselmiştir.
Yukarıda açıklanan sonuçlar göz önüne alındığında,
optimum
manyetik
özellikler
açısından
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Abstract
WC/Co metal matrix composite materials are very hard
and required cutting forces are very demanding, EDM
is the preferred method for die production. Depending
on geometry and material, wire-EDM and die sinkerEDM are the preferred EDM methods for complex
shaped dies. EDM is based on high-voltage electrical
current passing through an electrode and work piece.
The dielectric fluid enables current to be passed to
work piece after ionization temperature reached and
the resulting spark removes material from the work
piece so that required final shape can be obtained. Due
to high local temperatures originating from high-voltage
sparks, microstructural modifications are introduced
during EDM. One of the widely-known features is the
“recast layer” or “white layer”, which is a µm-sized
layers arising due to re-solidification at the surface of
the materials. Due to re-solidification, tensile residual
stresses are formed and with other inherentlyintroduced features such as binder depletion at the
Keywords: EDM, white layer, recast layer, SEM, surface, thermal grain cracking the performance of as
bending fatigue
EDM’ed WC/Co materials are lowered [2]. Therefore, in
order to minimize the effect of white layer and other
EDM features, multi-pass operation or post-EDM
1. Introduction
operations are encouraged to be applied.
Cold forging is one of the most-widely preferred mass
production techniques particularly in automotive In this study, 1 and 3 pass EDM’ed samples were
industry [1]. Raw materials with various diameters are produced in order to investigate the effect of white
fed into multi-stage machines and final products are layer. WC/Co test samples investigated by SEM to
obtained with plastic deformation introduced by observe the white layer formation. Dynamic 3-point
complex die systems, generally consisting of die insert bending fatigue tests were carried out to observe the
and stress ring (Fig. 1). Depending on the application, effect of white layer under service loading.
various materials are used as die material. Owing to its
high compressive yield strength and hardness, WC/Co 2. Material and Methods
are the most widely preferred die insert material in
forging industry.
In this study, 25wt%Co matrix WC/Co cermet materials
were used. The materials were obtained from
CREATIZIT as the name of CTC50, indicating the
diameter of WC grains were in the range of 2.5-6.0 µm.
The mechanical properties of WC/Co material was
given in Tab. 1. Powders of WC and Co were produced
by sintering after successive mixing, milling and
granulating. Owing to very high compressive strength,
WC/Co cermets are preferred in forging operations as
tools and dies.
In this study, effect of electrical-discharging machining
(EDM) pass on white layer formation was investigated.
25wt%Co matrix WC/Co cermet materials were chosen
as a representative material. Detailed SEM images
were obtained for investigations and experimental
bending fatigue testing was applied. As a result of SEM
investigations, white layer was observed for the
samples cut through one pass. However, there was no
evidence of white layer for the samples obtained by
three passes. Bending fatigue experiments showed
that, fatigue life of the samples prepared by three
passes were about 2.7 times higher compared to the
samples cut by one pass. Therefore, it was concluded
that white layer has detrimental effect on service
performance and formation of white layer can be
suppressed by increasing the number of passes of
EDM for WC/Co cermet materials.

Table 1. Physical and mechanical properties of CTC50
Chemical Composition (wt% Co)

Figure 1. Typical cold forging die system consisting of
insert and stress ring.
Considering production methods, cold forging dies and
tools are produced mainly by conventional machining
and electrical-discharging machining (EDM). Since
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The materials after 1 and 3 pass EDM were analysed
by using SEM The SEM figures were used to reveal
white layer formation. In order to assess the effect of
white layer on performance, three-point bending fatigue
tests were carried out. Zwick / Roell high frequency
fatigue tester was used with custom-designed fixtures
to conduct experiments. The sample configuration for
fatigue testing was given in Fig. 2.

SEM images of the WC/Co samples can be seen in Fig.
4. Non-uniform white or recast layer after EDM cutting
was observed at the outer edge of the sample cut
through one pass. The non-uniformity can be
associated with the pulsed EDM sparks and WC
particle heterogeneity in terms of size and shape. The
SEM image of the sample cut through 3 passes had no
evidence on white layer at the outer edge.

Figure 2. Sample configuration for fatigue testing.
Dimensions are in mm.

3. Results and Discussion
The surface of the samples after EDM cutting can be
seen in Fig. 3. Sample cut in one pass has significant
wire exit artefact observed in EDM cuttings [3]. From
macrographs of the samples, more homogeneous
surface contour variations can be seen for the sample
surface after three passes, as expected. Surface
variations were more significant close-to-edge region of
the sample cut by one pass.

Figure 4. SEM images of WC/Co samples after EDMcutting with (a) one pass and (b) three passes. White
layer can be seen for the one pass EDM’ed sample.
The white layer region obtained after cutting through
one pass can be seen in Fig. 5. The maximum
thickness was obtained around 5.5 µm.

Figure 3. Surfaces of WC/Co samples after EDMcutting with (a) one pass and (b) three passes. The
cross-sectional dimension is 6.50 mm x 5.25 mm.

Figure 5. SEM images of WC/Co sample after EDMcutting through one pass.
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The results of bending fatigue experiments were given
in Fig. 6. The experiments were repeated 4 times for
each configuration to increase confidence. The average
fatigue life of samples produced through one pass and
three passes were 2426 and 6442, respectively. The
reason for the decrease in fatigue performance can be
associated with the tensile residual stresses at the
white layer and hard white layer triggering crack
initiation and propagation [4].

Figure 6. Bending fatigue experiments of WC/Co
samples after EDM-cutting with one pass and three
passes

4. Conclusions
In this study, it was shown that white layer formation
can be prevented by conducting EDM by multiple
passes. This process will increase the manufacturing
time, however, bending fatigue experiments showed
that white layer formation has detrimental effect on
service performance. Therefore, in order to maximize
performance of WC/Co cermet materials in service
loading, multiple pass EDM should be carried out.
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Abstract
Sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC) hydrogels
were prepared for potential use in the growth of
wheatgrass plant (Triticum Aestivum). The water
absorbency and gel content properties were tested.
Water absorbency was reduced with increasing the
content of crosslinker, in contrast with gel content
results. The treatment of hydrogels with soil enhanced
the water retention capacity of soil. The manganese
release behavior of hydrogels in water and soil were
examined and the release values decreased with
crosslinking density. The influence of manganeseloaded hydrogel on the wheatgrass plant performance
were also examined by using pot experiments. The
growth of the wheatgrass was obviously increased by
the use of manganese-loaded hydrogels. The increase
in plant performance by using hydrogels suggests that
prepared hydrogels can be used as a controlled
fertilizer system in agriculture fields.

appear due to the accumulation of manganese dioxide
(MnO2) in leaves and chlorosis occurs around the
spots. Adequate concentrations of manganese for plant
growth vary between 20 and 200 mg kg−1 (dry weight).
The toxicity level is 1000 mg kg−1[2].
The most effective method to make nutritional status
equivalent to plant requirements is; using controlled
release fertilizer to control their release in soil.
Compared to the tradational fertilizer type, controlled
release fertilizers have many advantages such as (1)
provide single easy application (2) minimize nutritional
losses (3) no contamination in groundwater (4)
minimum irrigation addiction and over dosage
application. Controlled release fertilizers can be mainly
seperated into 3 categories based on their coating and
nutrient
composition;
uncoated
nitrogen-based
fertilizers, coated nitrogen-based fertilizers and
polymer-coated or polymer matrix multi-nutrient
fertilizers [3,4].

Keywords: Hydrogel; sodium carboxymethly cellulose,
carrageenan, manganese, wheatgrass
Hydrogels are an important class of polymeric gel/
materials characterized by insoluble in water. In order
for a polymer to exhibit hydrogel properties when
1. Introduction
crosslinked, it must contain hydrophilic groups capable
of forming hydrogen bonds such as hydroxyl, carboxyl,
Plants require at least 17 plant nutrients in order to carbonyl, amine and amide in the main chain or its side
develop optimal growth and development. Plant branches [5].
nutrients are divided into two groups; macronutrients
and micronutrients. Carbon, hydrogen and oxygen Sodium carboxymethyl cellulose (NaCMC) is a
(basic nutrient) are absorbed by plants from air and biodegradable and biocompatibile polysaccharide
by reacting sodium
water. Plants take 14 other nutrient elements directly polymer. It is produced
from the soil. Macronutrients are used more in quantity monochloroacetate with cellulose in alkaline medium. It
by plants, while micronutrients are used less in quantity is also known a polyelectrolyte, and thus this ‘smart’
by plants. The less usage of micro nutrients by plants polymer has sensitivity to pH and ionic strength
does not make them insignificant. A lack of any one of variations. It is easy to form NaCMC hydrogels because
micronutrients in the soil can limit growth, even when all of their hydrophilic groups [6,7].
other nutrients are present in adequate amounts. Iron
(Fe), chlorine (Cl), copper (Cu), manganese (Mn), zinc The aim of this study was to prepare controlled-release
(Zn), molybdenum (Mo), boron (B) and nickel (Ni) are manganese micronutrient fertilizer systems to prevent
excessive use of fertilizers and environmental pollution.
known as microelements [1].
NaCMC polymer was used as a coating material for
Manganese has a fundamental role in the activation of controlled release fertilizer systems. The water
vital enzymes. Decarboxylase, dehydrogenase and absorbency of hydrogels and the water retention
oxidase enzymes are activated by manganese. It is capacities of soil treated with hydrogels were
involved in the structure of superoxide dismutase examined. The manganese release studies were
enzyme. It plays a role in the disintegration of water in performed in water and soil. The effectiveness of
photosynthesis. It is effective in nitrogen metabolism manganese-loaded NaCMC hydrogels on wheatgrass
and assimilation. It plays an important role in the (Triticum Aestivum) plant growth were examined.
absorption of iron, calcium and magnesium. With iron in
the formation of chlorophyll activity. It accelerates the
germination and fruit ripening of the plant seed. In 2. Method
manganese deficiency, chloroplast formation is 2.1. Preparation of NaCMC Hydrogel
disrupted, and the cell becomes smaller. Manganese
deficiency is often caused by calcareous, high pH soils
is seen on. In the manganese excess, brown spots
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NaCMC hydrogel were synthesized by ionic
crosslinking reaction using FeCl3 NaCMC solution (7%)
was dropped into FeCl3 solution by using a 26-gauge
needle [6]. The mixture was stirred with 200 rpm for 3
h. The obtained hydrogels were washed several times
with water to remove unreacted chemicals and dried
under room temperature. The amounts of polymer and
crosslinker were summarized in Table 1

Classic entrapment method was applied for producing
the
manganese-loaded
hydrogel.
Manganese
micronutrient was loaded into hydrogel during the
synthesizing method (5 ppm per hydrogel). Similar to
our hydrogel preparation method explained previously,
the prepared hydrogels were dried first in air and then
in oven at 40°C.
2.5. Release Studies

Table 1 The amounts of polymer and crosslinker
Hydrogel
CMC-1
CMC-2
CMC-3
CMC-4

NaCMC
(%)
7
7
7
7

FeCl3
(%)
4
6
8
10

Manganese release studies were examined using three
different experimental sets:

continuous releasing in water,

intermittent releasing model in water

releasing in soil

Gel content
(%)
93.62 ± 0.52
95.52 ± 0.34
96.43 ± 0.82
97.36± 0.53

In first release method, the manganese-loaded
hydrogel was placed into distilled water (100 ml), and
then it was kept into incubator at 25°C. The aliquots of
2.1. Gel Content (%)
100 µL was drawn from medium at interval time. The
release values were determined by Atomic Absorption
In order to specify the gel content of hydrogels, the Spectrometer (AAS, Perkin Elmer A4000). The
dried hydrogels of known weights were put into distilled measurements were continued until the equilibrium
water at 100°C for 24 hours. Then, they were removed release were observed.
from medium and washed several times with water to
ejected non-gelled part. They were dried in a vacuum In second release method, manganese-loaded
oven at 50 °C and weighed. The gel content was hydrogel was put into distilled water (100 ml) and left
determined gravimetrically from Equation (1) :
into incubator at 25°C. After 15 min, hydrogel was
removed from medium and kept to dry. The release
we
values were determined by AAS. After 24 h, dried
Gel (%) =
x 100
(1) hydrogel was taken into the release medium again and
wi
the release method was repeated. The release value
was measured using Equation 3. The measurements
were proceeded until the equilibrium release were
Where we and wi are dry hydrogel weights after and observed [1,6].
before extraction, respectively.
2.2. Water absorbency
The dried hydrogels of known weights (wd) were
soaked in the distilled water. The swollen hydrogels
were taken from medium at certain times, wiped
tenderly with filtered paper and then weighed (ws). The
measurements were continued until the steady values
were observed. Equation (2) was used to determine
water absorbency.
(ws-wd)
Water absorbency (%) =

x 100
wd

In third release method, the manganese-loaded
hydrogel was placed into permeable chiffon package.
The packages were left into the flowerpots containing 5
L of dry soil at 2.0 cm depth. All pots were irrigated
daily with 100 mL of water. One package was removed
from the pot every day and hydrogel were taken to be
placed into distilled water (100 mL). Micronutrient was
extracted from hydrogels into the water and
micronutrient diffusion was determined by AAS. The
amount of released manganese into the soil were
calculated. This process was continued until the
equilibrium soil release value was reached.

(2)
2.6. Wheatgrass Plant Growth Study

2.3. Water Retention of Soil Mixed with NaCMC The pot experiment was performed to investigate and
compare the effect of both manganese-loaded
Hydrogels
hydrogels on wheatgrass plant growth. Wheatgrass
Hydrogel was buried at depth of 5.0 cm in plastic cup seeds (Triticum Aestivum) were sown into soil at depth
containing 200 g of dry soil. 100 mL of distilled water 3 cm. Control (CRL) contained soil reference without
was added into the cup every day. The cup was any treatment. The manganese-loaded hydrogels
standed at room temperature and weighed daily. The placed into soil at depth 5 cm. 100 mL of water was
weight was measured at interval times (mt). The water added into each sample daily. The plant height was
retention (%) of soil treated with hydrogels (relative to recorded every day until wheatgrass plant growth
the initial weight (mi) of samples) was calculated using halted. At the end of the experiment, fresh and dry
sample mass of each plant were recorded.
Equation (3).
(mi- mt)
Water retention (%) =
x 100
(2)
mt
3. Result and Discussion
2.4. Preparation of Manganese-Loaded Hydrogel

3.1. Gel content (%)
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NaCMC hydrogels were produced as described in the
methods. Gel content (%) was measured with Equation
1 and the result was given in Table 1. The lowest gel
content was found for CMC-1 hydrogel. While FeCl3
percentage was increased from 4% to 10%, the gel
content also increased. The highest value was obtained
for CMC-4 hydrogel. The higher density enhanced the
network binding forces of polymer, which caused the
increament the gel content. It is well known that
polymer and crosslinker amounts promote the gel
content, so the results are convincing.
3.2. Water absorbency (%)
The water absorbency of the different types of
hydrogels were investigated and the values were
plotted as a function of time in Figure 1. The maximum
water absorbency value was observed for CMC-1
sample, whereas the minimum value was obtained for
CMC-4 sample. The water absorbency decreased with
increasing FeCl3.The ionic groups of NaCMC polymer
can be led to the electrostatic repulsion and osmotic
pressure to increase and so the water penetration
enhance as well [8].

Figure 2. Water retention behavior of the soil treated
with NaCMC hydrogels
3.3. Release studies
Figure 3 shows manganese release behavior of
NaCMC in water at room temperature. The sustainable
manganese release continued during 30 h for NaCMC
hydrogels. The results are accordance with the water
absorbency results. The cumulative release values
decreased as FeCl3 percentage was increased. The
minimum release value was observed for CMC-4
hydrogel due to its higher gel content [9,10].

Figure 1. The water absorbency of NaCMC hydrogels
3.3. Water retention (%)
The presence of NaCMC hydrogels increased the water
retention of soil as seen in Figure 2. The water
retention of control group (only soil without hydrogel)
was much lower than soil treated with hydrogels. The
maximum retention was obtained for soil mixed with
CMC-4 hydrogel. The presence of hydrogel caused the
increment of water retention. It can be clearly said that
the water-holding capacity of the soil developed with
hydrogel [1,9].

Figure 3. The continuous manganese release behavior
of hydrogels
A new intermittent release experiment was improved to
be a model for soil release test. Figure 4 displays
manganese intermittent release behavior of NaCMC in
soil at room temperature. At the beginning, the release
values were gradually increased, and standed at the
end of 14 days. The increasing of FeCl3 (%)
decelerated the release rate due to a rise hydrogel
network density. There is a clear difference in
equilibrium release time contrasting to continuous
release study due to the using method [1,11].
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Table 2 The number of hydrogel per pot, the average
total fresh weight and the average total dry weight
Hydrogel

The number
of hydrogel
(per pot)

CRL
CMC-Mn

15

Average
total fresh
weight
(g)
17.6±0.7
23.3±0.4

Average
total dry
weight
(g)
4.4±0.5
6.8±0.5

Table 3 The average number of germinated seed at
14th days and the average plant height at 14th days of
wheatgrass plant
Hydrogel
Figure 4. The manganese intermittent release behavior
of hydrogels
Figure 5 displays the controlled manganese release
behaviors of hydrogels in soil. Soil release results are in
good agreement with intermittent release results. It can
be said that the improved intermittent experiment is an
practicable method to forecast the equilibrium release
time in soil. The equilibrium values were slightly less in
soil release method than that in intermittent experiment.
According to literatures, the releasing of plant nutrients
occurs when hydrogels are swollen into soil. The plant
nutrients diffuse through the pores of hydrogel and
release easily into the soil medium. Therefore, diffusion
of soluble nutrients to soil may be more hard than water
[1,12].

CRL
CMC-Mn

Average the number
of germinated seed
(per pot) at 14th days
190±10
445±23

Average plant
height (cm) at
14th days
20.2±0.5
26.3±0.7

4. GÜN

Figure 6 and Figure 7 display the wheatgrass plant
planted in soil treated with NaCMC hydrogels after 4th
and 10th day planting. From pot experiments, it is clear
that the presence of manganese-loaded NaCMC
enhance considerably the height, the number of
germinated seed, total fresh weight and total dry weight
of wheatgrass plant. It can be concluded that the
manganese-loaded NaCMC hydrogels have potential
for applications in agriculture, especially the growth of
wheatgrass plant [13-15].
Kontrol-1

(N-9)-

4. GÜN

7. GÜN

(N-9)-Zn

Kontrol-1

(N-9)-Mn

Figure 6. The wheatgrass germination in soil at 4th day
after planting: (a) CRL, (b) CMC-Mn
Kontrol-1

(N-9)-C

(N

7. GÜN

Figure 5. The
hydrogels in soil

manganese

release

behavior

of

3.4. Effect of NaCMC hydrogel on wheatgrass plant
growth
The pot experiment has been applied to wheatgrass
plant in order to explain the significance of the effect of
manganese-loaded hydrogels.
The growth of
wheatgrass plant can be determined through the
change in its height and total dry and fresh weight. The
total fresh weight and total dry weight of wheatgrass
planted in soil containing NaCMC hydrogels was
investigated, and the results is given in Table 2 and
Table 3 [1,13,14].

(N-9)-Mn
Kontrol-1

(N-9)-Cu
(N-9)-Zn
(N-9)-Mn

Figure 7. The wheatgrass germination in soil at 10th
day after planting: (a) CRL, (b) CMC-Mn

4. Conclusions
In this study, manganese-loaded NaCMC hydrogels
were synthesized and their possible uses in agricultural
fields were(N-9)-Mn
investigated. The signiﬁcant
difference
(N-9)-Cu
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between the NaCMC hydrogels were the preparation
conditions. The water absorbency and gel content of
hydrogels was related to their crosslinker contents. The
addition of the prepared NaCMC hydrogels in soil
increased the water retention of the soil. Manganese
was loaded in hydrogels by entrapment method. The
manganese release behaviours, both in water and in
soil, were investigated. A new intermittent release
model was also advanced to estimate the release
behaviour in agricultural application. Manganeseloaded hydrogels displayed positive effects on
wheatgrass growth as compared to control group
(without any treatment).
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TRIZ YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİ ÇÖZÜM GELİŞTİRME SÜRECİ
Gökhan BİLGE a
a TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Ar-Ge, gokhan.bilge@tofas.com.tr

Öz

Anahtar Kelimeler

Günümüz pazar dinamikleri çok hızlı bir şekilde değişmekte, müşteriyi anlayan ve
çözüm üreten firmalar bir adım daha öne çıkmaktadır. Rekabetçiliğin
sürdürülebilmesi için; maliyet ve kalite optimizasyonlarıyla ile birlikte yenilikçi ve
müşteri memnuniyeti yaratacak farklı çözümler geliştirmek üzere yeni yöntemler
üzerinde durulmaktadırlar. TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) karşılaşılan
problemin çözümüne yönelik yaklaşım geliştirmede; yenilikçi ve patentlenebilir
fikirlerin ortaya konulması amacıyla kullanılırken, VOC (müşteri sesi) ve KANO
yöntemleri ile müşteri beklentileri ve müşteride heyecan yaratıcı çözümler tespit
edilmiş olur. Bu çalışmada; TRIZ ile yenilikçi çözüm geliştirme metodunun TOFAŞ
Taşıt Entegrasyon Müdürlüğü bünyesinde yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin
sağlanması amacıyla 2018-2019 yılları içerisinde gerçekleştirilen iki pilot
uygulamanın; eğitim yöntemi, uygulama örnekleri ve elde edilen iş sonuçları
incelenecektir.

TRIZ
VOC
KANO
Bardak Tutucu

INNOVATIVE SOLUTION DEVELOPMENT PROCESS THROUGH
TRIZ METHOD
Abstract

Keywords

Today's market dynamics are changing very quickly, and the companies need to
understand customer expectations and create innovative solutions to be one step
ahead. In order to sustain competitiveness; beside cost and quality optimizations,
they focus on new methods to improve innovation and customer-oriented solutions.
TRIZ (Creative Problem-Solving Theory) is used to develop an approach to reach
innovative & patentable solutions while VOC (Voice of Customer) & KANO methods
are used to understand customer expectations & the customer-inspiring solutions.
In this study, two different implementations will be examined in order to extend &
sustain customer expectation based TRIZ approach in TOFAŞ Vehicle Integration
& Validation unit with training strategy, application samples & results of studies
carried out in 2018-2019.
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1. GİRİŞ
Pazar dinamikleri her gün değişirken, bu dinamiklere yön veren şirketler diğerlerine göre daha
büyük bir ivme ile geleceğe koşmaktadırlar. Müşteriyi anlamak ile kalmayıp, müşteriye
heyecan verici çözümlerin sunulduğu ürünler; üreticinin bilinirliğini arttırmakta, rakiplerinin
önüne geçirmekte ve üreticiye prestij kazandırmaktadır. Günümüzde müşteriyi anlamada en
bilindik yöntemlerden birisi olan VOC ve müşteride heyecan verici etkinin tespit edilmesinde
KANO yöntemi üreticiye bu yönde ışık tutmaktadır. TRIZ yöntemi ise bu bağlamda gerek
yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gerekse üretilen ürün ya da teknolojinin gelecekte nasıl bir
evrim geçireceğinin öngörüsü yapılmasında önemli bir avantaj sunmaktadır. Dünyada Arge’
ye büyük pay ayıran öncü birçok şirkette inovatif çözümlerin geliştirilmesinde TRIZ
metodunun kullanıldığı ve inovatif çözüm geliştirmede yapılan iterasyon sayısını en aza
indirerek sağladığı maliyet ve zaman avantajı ile ön plana çıktığı bilinmektedir. Bu çalışmada
TOFAŞ Ar-Ge bünyesinde görev alan mühendis, uzman ve tasarımcıların sadece bir
mühendislik problemi çözmesi dışında, müşteri beklentilerini ve bu beklentilerin ötesinde
müşteride heyecan yaratacak çözümlerin ortaya konulabilmesi için VOC, KANO ve TRIZ
metotlarından faydalanılacaktır. TRIZ metodunun eğitim süreci, uygulamada kullanılan
yöntemlerin temel prensipleri, uygulama örnekleri ile açıklanacak; TOFAŞ Taşıt Entegrasyon
biriminin 2018-2019 yılları arasındaki iki yıllık bir süreç içerinde gerçekleştirdiği iki pilot
çalışmanın sonuçları ve TOFAŞ Ar-Ge bünyesindeki yenilikçi çözüm geliştirme sürecine olan
etkileri incelenecektir. Daha önce TRIZ eğitimi almamış katılımcıların, TRIZ metodu
üzerinde şirket dışında sertifika almış uzman ve uygulayıcı seviyesindeki katılımcılar ile aynı
grupta çalışarak bu metodu benimsemeleri ve gelecekte problem çözme ve inovatif çözümler
geliştirmede kullanmaları, bu sayede şirketin patentlenmiş çözüm sayısında artışın
değerlendirilmesi bir diğer amaçtır.
2. VOC
VOC, iş dünyasında müşteri beklentilerini yakalamak anlamında kullanılan bir yöntemdir ve
bu amaç doğrultusunda yapılan çeşitli anketler ve yerinde yapılan Persona gibi analizlerden
yararlanılarak müşterinin geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da hizmet konusundaki isterleri
belirlenmiş olur. Bu çalışmalar esnasında müşteri isterlerinin, firma jargonu ya da teknik
ifadeler yerine, müşterinin kendi kelimeleriyle raporlanması herhangi bir anlam kaybı
yaşanmaması açısından son derece önemlidir.
VOC’ ile dört temel beklenti karşılanmış olur. Bu beklentiler; müşteri ihtiyaçları, hiyerarşik
bir yapı, öncelikler ve müşteri algı performansı.
VOC çalışmaları, niteliksel ve nicel bir takım market araştırmalarını içerir. Detaylı tasarım
içeriğinin oluşturulmasında ya da bir ürün, hizmet veya proses tasarımı öncesinde müşteri
istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde rehber olarak kullanıldığı gibi KANO yöntemi ile
birlikte yeni ürün tanımı yaparken bir temel girdi niteliğindedir.
VOC süreci ürün geliştirme sürecinde çok önemli yarar ve çıktılar sağlar; Bunlar:
1.
2.
3.
4.

Müşteri ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde belirlenmesi
Ürün geliştirme sürecindeki katılımcılar için ortak bir dilin oluşturulması
Yeni ürün ve/veya hizmet için uygun tasarım özelliklerinin belirlenmesi
İnovatif ürün geliştirmede bir sıçrama tahtası oluşturması
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(Griffin, 1993)
VOC; Kano modeli ile desteklendiğinde, müşteri açısından neyin olmazsa olmaz ya da
heyecan verici olduğu veya tam aksine neyin gerçekte gereksiz ya da rahatsız edici olduğu
ürün geliştirme sürecinde ortaya konulabilir.
3. KANO MODELİ
Müşteri ihtiyaçları VOC çalışması ile tamamlandıktan sonra bu ihtiyaçları tam anlamıyla
analiz ederek, sınıflandırmak amacı ile Kano anketi hazırlanır. Bu ankette üründe bulunan ve
bulunmayan özellikler ile ilgili müşterilere soru çiftleri yöneltilir. Bu sorulardan ilki, özelliğin
üründe bulunması durumunda ne hissedeceği; diğeri ise özelliğin yine bu üründe
bulunmaması durumunda müşterilerin ne hissedeceği yönündedir. Bu anketlerde dikkat
edilmesi gereken başlıca husus, soruların kalite unsuru içermesi gerekliliğidir.
Müşterilerin verdiği cevaplar bir matrise yerleştirilir ve bu cevaplara göre algıladığı kategori
belirlenmiş olur.

Olumlu Soru Cevapları

Müşteri İstekleri

Olumsuz Soruya Verilen Cevaplar

Hoşlanırım

Q

A

O

A

O

Öyle Olmalı

M

I

A

R

Q

Fark Etmez

R

R

I

M

I

Katlanabilirim

R

I

M

I

R

Hoşlanmam

Q

R

A

M

O

Tablo 1 Kano Anketi Değerlendirme Matrisi

Q – Questionable (Şaibeli): Müşterinin soruyu tam olarak anlamadığı anlamına gelir.
A – Attractive (Heyecan verici): Sürpriz kalite unsurunu ifade eder.
O – One Dimensional (Tek yönlü) : Doğrusal kalite sınıfını ifade eder.
R – Reverse (Karşıt): Karşıt özellik anlamındadır.
I – Indifference (Fark Etmez): Müşteri açısından beklentinin nötr olduğu durumlardır
M – Must Be (Mutlaka): Müşteri açısından özelliğin mutlaka olması beklentisi yani temel
kalite unsuru olduğu anlamındadır.
Buna göre ürüne yerleştirilmek istenen bir özellik için,
Memnuniyet Katsayısı: A+O/A+O+M+I
Memnuniyetsizlik Katsayısı: M+O/A+O+M+I
Formülleri ile hesaplanarak 10x10 matris üzerinden konumlandırılır ve bu özelliğin müşteri
açısından önemi saptanmış olur. (Tofaş Akademi, 2019)
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1,0

Heyecan Verici

Doğrusal

Nötr

Temel

0,9

Memnuniyet Katsayısı

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Memnuniyetsizlik Katsayısı
Grafik 1 Kano 10x10 Önemlilik Matrisi

4. TRIZ
TRIZ, Rus mucit ve bilim yazarı Genrich Altshuller (1926-1998) ve meslektaşları tarafından
1946'dan itibaren geliştirilmiştir. Rusça “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamına gelen
“Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (Теория Решения Изобретательских Задач)”
kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Ayrıca literatürde İngilizce “Theory of Inventive
Problems Solving” kelimelerinin baş harflerinden oluşan TIPS kısaltması da kullanılmaktadır
(Duran, 2011).
Genrich Altshuller; dönemin Sovyet ordusunda çalışan bir patent subayı iken kendisine
yöneltilen daha farklı ne yapabiliriz sorularına karşılık bir cevap arayışına girerek, ekibiyle
birlikte dünya çapında yayınlanmış on binlerce patenti analiz eder; bunun sonucu olarak bir
problemin çözümü konusunda sınırsız sayıda ihtimal olmadığını aksine bir problemin çözümü
için sınırlı sayıda ihtimalin olduğunu ve bunun metodolojik olarak öğrenilebilir olduğunu
keşfeder ve TRIZ metodolojisini geliştirilmesine öncülük eder (Kraev & Langevin, 2006).
TRIZ, problemi çelişkiler ve ideal nihai çözümler açısından formüle ederek çözüm
konseptleri metodolojik olarak geliştirir, bu metodoloji ile teknik, fiziksel çelişkilerin ve ideal
nihai çözümlerin ortaya konması sonucu problemlere yeni bir perspektif ile bakmak mümkün
olmaktadır.
TRIZ ile yeni ürün geliştirme sürecinde; patentleştirilebilir fikirler ve önemli yenilikçi
hamleler ortaya konularak; pazar payında artış elde edilebileceği görülmüştür. Yeni ürünlerin
rakiplerin mevcut ürünlerine karşı üstünlüğünün yanı sıra ürün yelpazesindeki mevcut ürün ve
teknolojilerin etrafında bir patent şemsiyesi oluşturarak ürünü alanında rakipsiz kılmak,
teknolojiyi rakipler tarafından ulaşılamaz kılmak, üretilen ürün ve/ veya teknolojinin
gelişimini öngörmek de TRIZ yönteminin sağladığı faydalar arasında sıralanabilir.
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Altshuller, 1960 ve 1970'li yıllarda yapmış olduğu bu çalışmanın sonucunda buluşların
değerlerinin aynı olmadığı sonucuna varmış ve buluşlar için beş farklı seviye olduğunu
gözlemlemiştir.
Seviye
1
2
3
4
5

Seviye Göstergesi
Görünen Çözüm
Küçük Geliştirmeler
Büyük Geliştirmeler
Yeni Teknolojik Geliştirmeler
Çığır Açan Geliştirmeler

Toplam Buluşlar İçindeki %
32
45
18
4
1

Tablo 2 – Buluş Seviyeleri

Tablo 2 ‘de görüldüğü gibi Altshuller ’in patentler üzerinde yapmış olduğu analiz sonrasında
buluşların; %32’ sinin firmanın / buluşçunun kendi bilgi birikiminin yeterli olduğu basit
geliştirmeler, %45’ inin benzer sistem ya da aynı endüstri kolu içerisindeki bilgilerin
kullanımı sonucu ortaya çıkan küçük geliştirmeler, %18’ inin farklı endüstrilerden taşınan ya
da dönüştürülen radikal yeni uygulamalar, %4’ ünün yeni bir çözüm için farklı teknolojilerin
kombinasyonu ile ortaya çıkan çözümler ve ancak %1’ inin yeni bir teknolojik etkinin üzerine
kurulan yeni bir buluş niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Burada anlatılmak istenen buluş
seviyesi arttıkça, buluş için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğudur. (Kraev, 2014)
TRIZ bugünler de Rusya’ da enstitü ve yüksek okullarda ders olarak okutulmakta aynı
zamanda ABD’ de birçok teknik ve mühendislik okulunda seçmeli ders olarak verilmektedir.
TRIZ metodolojisini diğer problem çözme tekniklerinden ayıran en büyük özellik ise deneme
yanılma döngüsünü en aza indirerek ürün geliştirme sürecinde çok büyük maliyet avantajı
sağlıyor oluşudur. Bu nedenle Ford, Chrysler, Samsung, Boeing, NASA, GE ve LG gibi
dünyanın önde gelen şirketleri bu metodu tercih etmektedir. Ülkemizde ise Arçelik, TOFAŞ
ve VIKO gibi Türkiye patent ve inovasyon sıralamasında öncü olan şirketlerce kullanıldığı
bilinmektedir.
TRIZ’ in kullanım alanı çok geniş olmakla beraber kullanılamayacağı kabul edilen 5 alan
mevcuttur. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.

İstatistiksel analiz ve problemler
Numerik ve matematiksel problemler
Çelişki içermeyen basit problemler
Ekonomik anlaşma gerektiren problemler
Bilinen bir malzeme, ölçü ya da birleştirmeye geçiş ile çözümün elde edilebileceği
basit problemler
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TRIZ metodunda problem tanımı aşamasından patentlenebilir bir inovatif ürün çözüm
konsepti haline gelinceye geçirilen süreç en basit haliyle Şekil 1’ de özetlenmektedir.

5. TRIZ METODUNUN FİRMA İÇİ UYGULAMASI VE ÖRNEK PROBLEMİN
TRIZ METODU İLE ÇÖZÜLMESİ
TOFAŞ bünyesinde TRIZ sertifikasyonu üç aşamalı bir eğitim / başarı paketine göre
sınıflandırılmaktadır. İlk eğitim sonrasında Başlangıç seviye sertifikasyon verilir. Bu aşamayı
tamamlayan katılımcı basit ve teknik çelişkiler içeren problemlerin çözümünde kendisi ve ileri seviye
problemlerin çözümünde ikinci ve üçüncü seviye katılımcılar ile birlikte çalışabilir, ikinci eğitim paketi
sonrasında, katılımcı Uygulayıcı sertifikasyonu alır ve daha karmaşık problemlerin çözümünde
katılımcı, fiziksel çelişkiler ve ARIZ yöntemleriyle bireysel olarak TRIZ metodunu uygulayabilir. Üçüncü
seviye eğitim sertifikasyonu sonrasında katılımcı; 76 Standart çözüm konusunda eğitim alır, bunun
yanında DFSS, QFD gibi metodolojiler ve TRIZ arasında nasıl sinerji yakalayabileceğini bilir, şirket içi
eğitim verebilir. Firma bünyesinde daha önce Triz eğitimini Uzman ve Uygulayıcı lisansı ile
tamamlayan katılımcıların; başlangıç seviyesinde eğitim alan ya da alması planlanan personeli bilgi ve
tecrübeleriyle desteklemesi, bu şekilde standard şirket içi eğitim paketi öncesinde ön hazırlık ve süreç
Şekil 1 TRIZ İnovatif Çözüm Geliştirme Süreci

bilgisinin inşa edilmesi, Mevcut iş süreçlerinin yanında bu eğitimi alacak personellerde maksimum
eğitim başarısının sağlanması ve TRIZ metodunun kullanım alışkanlığının elde edilmesi
hedeflenmektedir. Bu çalışmanın 2018 yılındaki ilk uygulamasında; ekipler iki haftalık bir süre
içerisinde çalışmayı tamamlamak üzere aşağıdaki tablodaki gibi görevlendirilecektir.
TRIZ
GRUP
Grup 1
Grup 2

Mentör
Yönetici 1
Yönetici 2

Teknik
Danışman
Uzman 1

Grup Lideri

Grup Üyesi

Grup Üyesi

Grup Üyesi

Grup Üyesi

Uygulayıcı 1
Uygulayıcı 2

Başlangıç 1
Başlangıç 3

Başlangıç 2
Başlangıç 4

İlk katılım 1
İlk katılım 3

İlk katılım 2
İlk katılım 4

Tablo 3- Triz çalışma gruplarının eğitim seviye dağılımı

Mentörlerin rolü; görevi araştırma için gerekli kaynakların çalışma grubuna daha hızlı ulaşabilmesi için
gerekli süreç desteğinin sağlanması ve grup çalışmasının etkin bir şekilde yönetimine destek
olunmasıdır.
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Teknik danışmanın rolü; Triz ile ilgili gerekli eğitimin verilmesi, Triz adımlarının doğru işletilmesi için
ekibi yönlendirmesi ve çözümler için bilgi birikimi ile destek olunmasıdır.
Grup liderinin rolü; grubun verimli bir şekilde çalışabilmesi için ekibin yönetimi, toplantıların organize
edilmesi, çalışma dokümanının editörlüğünü yapmaktır.
Ekip üyeleri, Triz çözüm akışına göre problemin tespiti ve çözümü için yukarıdaki rollerin desteği ile
süreci tamamlamak ile görevlidir.

5.1 Problemin Tespiti
Uygulama örneği 2 no’ lu çalışma grubun üzerinde çalıştığı problem üzerinden verildi.
Türkiye’nin 3 büyük ilinde toplam 11 kişiden oluşan bir topluluk üzerinde VOC çalışması
yapıldı. Çalışmaya katılanların %90’ ı erkek ve %10 kadındır.

Grafik 2- VOC çalışmasına katılan katılımcı yaş aralığı

Katılımcılar çalışmada ticari ve binek araçları aşağıdaki dağılımda incelediler.

İncelenen Araç Tipi
9%
36%

Tüm Tipler

55%

Binek

Ticari

Grafik 3- VOC çalışmasında incelenen araç tipleri
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Katılımcılar arasında yapılan müşteri davranışları araştırması sonucunda;
1. Katılımcıların %85’ i araçlarını şehir içinde kullandığı.
2. Katılımcıların büyük çoğunluğu araçlarında su tüketiyor, ikinci sırada ise kahve
tüketildiği.
3. Ticari araç kullanıcıları çoğunlukla çay tükettiği.
Ortaya çıkmıştır.
Bardak tutucu kullanımı ile ilgili incelenen araçlar üzerinde katılımcılardan alınan yanıtlar ise;
1.
2.
3.
4.

Bardak tutucular çok küçükler
Bardak tutucuların erişimi çok zor
Kullanırken gözümü yoldan ayırmak zorunda kalıyorum
Çay bardağını koyacak yer bulamıyorum

Yapılan VOC çalışması Kano modeli ile değerlendirildiğinde, katılımcılara;
 Bardak tutucunun farklı ölçülerdeki bardaklar için uyumlu olmasını nasıl bulursunuz?
 Bardak tutucunun farklı ölçülerdeki bardaklar için uyumlu olmamasını nasıl
bulursunuz?
Soruları yöneltildi ve alınan cevaplar doğrultusunda; Bardak tutucunun varlığı temel bir
gereksinim olduğu farklı ölçülerdeki bardaklara uyumlu olmasının ve farklı objelerinde bu
alanda tutulabilir olmasının müşteri açısından heyecan verici olduğu ortaya konuldu.
5.2 Triz Uygulaması
5.3 Problem tanımı
Sabit formlu bardak tutucular farklı boyutlardaki bardakların sürüş esnasında tutulması için
kullanışlı olmadığı yapılan VOC ve Kano modeli çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Bu konuda
müşteri memnuniyetini arttıracak aynı zamanda ekonomik ve rekabetçi çözümlerin
geliştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Resim 1 - İncelenen çeşitli bardak tutucular
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5.4 Teknik Çelişkinin Belirlenmesi
Problem tanımı yapılırken; teknik çelişkinin (TC : Technical Contradiction) belirlenmesi
gereklidir. Triz yaklaşımı çelişkilerin çözümüne dayalıdır. Çalışmada üstünde durulan
çelişkiler;
TC1 : Eğer bardak standart bir şekle sahip ise, Bardak tutucu bardağı tutar ancak bardak bütün
içecekler için uygun boyutta değil.
TC2 : Eğer bardak standart olmayan bir şekle sahip ise bardak farklı içecekler için uygun
boyutlarda ancak standart olmayan bardak, bardak tutucuyla uyumlu değil.
Üzerinde durulacak teknik çelişki çalışmada TC2 olarak belirlenmiştir.
Farklı
İçeceklere
uygun

Standart Dışı
Bardak

Bardak Tutucu
Uyumsuz
Şekil 2 Teknik Çelişki şematik gösterimi

5.5 39x39 Çelişki Matrisi ve 40 Yenilikçi Çözüm Uygulaması
Teknik çelişki tanımı yapıldıktan sonra 39x39 Çelişki Matrisi üzerinden uygun çelişki tipleri
seçilir ve sonra çözüm için matrisin yönlendirdiği 40 yenilikçi buluş prensibindeki karşılık
öneriler ile problem için çözüm alternatifleri gerçekleştirilir.
Buna göre; gelişen özellik Şekil, kötüleşen özellik ise Adapte edilebilirlik olarak 39x39
çelişki matrisi üzerinde seçildi. Matrisin üzerinde iyileşen ve kötüleşen özelliklerin kesişimi
ile 40 yenilikçi buluş prensiplerinden 1,15 ve 29 no’ lu prensiplere ulaşıldı. Bu yenilikçi
prensipler;
Prensip No:
1
15
29

YENILIKÇİ PRENSİP
Bölümleme
Dinamiklik
Pnömatik / Hidrolik

ISTER
Sistemi parçalara ayırmak
Sistemi adapte edilebilir, esnek ve hareketli kılmak
Sistemdeki rijit yapıyı hava veya sıvı ile değiştirmek

Tablo 4 39x39 matris üzerinden elde edilen yenilikçi çözüm önerileri

5.6 Çözüm Önerileri
Arge biriminde Triz ile inovatif çözümlerin geliştirilmesine yönelik bir iç çalışma olarak
gerçekleştirilen bu uygulamada toplam 16 adet çözüm önerisi türetildi. Bulunan öneriler
Maliyet, Patentlene bilirlik ve Üretile bilirlik kriterlerine göre tasniflenerek şirket fikri haklar

633

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

kuruluna sunuldu. Bu önerilerden ikisi şirketin patent ve fikri haklar kurulunda yapılan
değerlendirmeler sonrasında patent başvurusu yapılmak üzere ilerletildi. Bu önerilerden
bazıları çözüm yöntemlerinin gösterilesi amacıyla aşağıda açıklandı.
Hidrolik / Pnömatik yenilikçi çözüm önerisi incelendiğinde otomobilin kabin alanında
Pnömatik bir sistemin gürültü faktörü ve sistemin karmaşıklığı nedeniyle olası bir uygun
çözüm olarak değerlendirilemeyeceği düşünüldü. Aynı şekilde Hidrolik bir sistemde yine
kaplayacağı paketleme hacmi, maliyet ve karmaşıklık anlamında değerlendirildiğinde uygun
bir çözüm olarak değerlendirilmedi.

5.6.1

Çözüm Önerisi – 1

İlk çözüm önerisi Bölümleme prensibinden faydalanarak ortaya çıkan; üzerine konulacak
objenin yüzey alan genişliği kadar ki bir alanda aşağı doğru hareket eden çubuklar ve son
konumda objenin hareket etmeyen diğer çubuklar ile yanal olarak desteklendiği bir tutucu
mekanizmadır. Sadece bir bardak tutucu olarak değil aynı zamanda gözlük kutusu, anahtarlık
vb. objeler için de alternatif eşya koyma gözü vasfı taşımaktadır. Çubukların alacağı form
tamamen kullanıcının inisiyatifinde, bir başka deyişle müşteri tarafından özelleştirilebilir
olduğu için aynı zamanda kullanıcıya farklı kombinasyonlarda eşya yerleşimi yapma
özgürlüğü sunmaktadır. İstendiğinde tekrar başlangıç konumuna kullanıcı tarafından geri
alınabilmekte ve yeni eşya yerleşimi için hazır hale getirilebilmektedir.

Resim 2 Elde edilen çözüm önerisi – Örnek 1

5.6.2 Çözüm önerisi – 2
Ayarlanabilir bardak tutucu çözümü dinamikleştir prensibinden yararlanılarak geliştirilmiştir,
bardak tutucu yanal ve dikey yönlerde farklı ebatlardaki bardak ya da herhangi bir sıvı kabı
için ayarlanabilirdir. Bu şekilde kullanıcı açısından erişim ve kullanım güvenliği açısından
büyük avantaj sağlayacaktır. Yanal ve dikey hareketler şekil hafızalı metallerden imal edilen
mekanizmalar (actuator) kullanılarak sağlanacaktır, bu şekilde aracın paketlenmesi açısından
en az alan kullanımı ve çevre parçalar için minimum risk yaratılarak ile gerekli hareket elde
edilecektir. Kullanıcı istenilen yönde hareketi bardak tutucunun yanında konumlandırılacak
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üzerinde +/- işaretleri bulunan bir buton ile kumanda edecektir. Bardak formuna göre
kullanıcı tarafından ayarlanan sistem algoritması ve tabana yerleştirilecek bir algılayıcı
sayesinde, bardak kullanıcı tarafından kaldırıldığında yanal dayanaklar maksimum açıklığa
tekrar hareket edecek, bardak yerleştirildiğinde ise kişiselleştirilmiş bardak tutucu ayarına
otomatik olarak geri dönecektir. Bu sayede kullanıcının yoldan gözünü en az şekilde ayırması
hedeflenmiştir. Sistem için gerekli enerji aracın elektrik sisteminden sağlanacaktır, bu şekilde
ek enerji kaynağı gereksinimi duyulmaksızın sistemin kendi içindeki bir enerji kaynağından
yararlanılmış olacak ve sistemin maliyeti optimize edilmiş olacaktır.

Resim 3 Elde edilen çözüm önerisi- Örnek 2

5.6.3 Çözüm Önerisi – 3
Dinamikleştir önerisinden faydalanılarak, üzerine uygulanan kuvvet kalktığında tekrar ilk
şekline geri dönen bir sünger bazlı malzeme kullanılarak, farklı ölçülerdeki bardaklar ve sıvı
kapları için gerekli yastıklama işlevi gerçekleştirilmesi öngörüldü. Sünger malzemenin
dışında ise kabin alanında kullanılan plastik malzemeye uyumlu rijit bir dış kap kullanılarak
gerekli estetik ve mukavim yapı sağlandı. Sünger yapının içi sıvı ambalajlarının
yerleştirilebilmesi için formlandırıldı. Geliştirilen çözüm herhangi bir enerji ihtiyacı
duymadığı için maliyet açısından avantajlıdır. Burada önemli olan kullanılacak yastıklama
malzemesinin kolayca şekil alacak kadar esnek, bardağı ya da kabı stabil olarak tutmaya
yetecek kadar dirençli bir yapıya sahip olması gerekliliğidir.

Resim 4 Elde edilen çözüm önerisi - Örnek 3
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6. SONUÇ
2018 yılında TOFAŞ Taşıt Entegrasyon Müdürlüğü bünyesinde, 2 farklı çalışma grubu ile
müşteri odaklı problemlerin çözümünün üzerinde durulduğu birer uygulama gerçekleştirildi.
Triz çalışması; VOC ve KANO çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan teknik çelişkiler içeren
problemlerin çözümü üzerine kurgulandı. Ve katılımcılardan iki haftalık bir süre içerisinde
çözümlerinin sunulması istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında iki haftalık süreç içerisinde
gruplar sinerji yaratarak 35 adet yenilikçi çözüm önerisi geliştirdiler. Bu sayı 2018 yılı
içerisinde Taşıt entegrasyon müdürlüğü içerisinde geliştirilen toplam yenilikçi buluş
bildirimlerinin %68’ ini oluşturmuştur. Patent başvurularına olan katkı ise yine aynı müdürlük
içerisindeki sayının %66,7’ sini karşılamıştır. Geliştirilen çözüm önerilerinin yanında;
Uygulayıcı ve Uzman seviyesi katılımcılar ile birlikte süreç içinde yer alarak aktif rol alan
Başlangıç seviyesi eğitim almış ve yeni katılımcılara, metodolojinin gündelik iş yaşamında da
kullanılabilmesi açısından deneyim ve özgüven kazandırılmıştır. Başlangıç seviyesindeki ve
yeni katılımcılar çalışma sonunda problemlerin çözümünde TRIZ metodolojisini
kullanabileceklerini teyid etmişlerdir.
2019 yılında birimde, 2018 yılındaki Triz ile yenilikçi çözüm geliştirmedeki ve birim
içerisindeki katılımcılar üzerindeki başarısı üzerine, bu çalışma gruplarında başlangıç eğitimi
alan çalışanların grup liderliklerini üstlendikleri; toplam 54 kişiden oluşan 9 farklı çalışma
grubu oluşturuldu. Her grup farklı bir proje problemini seçerek çalışmalarını yine iki haftalık
bir süreç içerisinde sonuçlandırdı. 2019 yılındaki Triz ile yenilikçi çözüm geliştirme çalışma
grupları toplam 132 adet yenilikçi buluş bildirimi ile katkı sağlamıştır. Bu bildirimlerin Ar-Ge
fikri haklar kurulu tarafından %70 oranında değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan patent
başvuru adedi 15’ e ulaşmıştır. Bu rakamlar ile TOFAŞ Ar-Ge bünyesinde gerçekleştirilen
yenilikçi buluş bildirimi adetleri ve patent başvuru adetleri içerisinde büyük bir paydaya sahip
olmuştur.
2019 yılında elde edilen sonuçlar incelendiğinde iki yıllık bir süreç içerisinde birimde
gerçekleştirilen pilot uygulamanın sonucu olarak, birimin toplam buluş bildirim adetlerinde ve
patentleştirilebilir öneri adetlerinde çok ciddi bir artış yakalanmıştır. Elde edilen en önemli
başarılardan bir diğeri ise birimin Triz ile yenilikçi çözüm geliştirme yetkinliğine sahip
personel sayısındaki artış %21’ den %91’ e ulaşmış olmasıdır, 2018 yılı içerisinde VOC ve
KANO metotlarının uygulanması sonucunda elde edilen problemlerin çözümünde görev alan
ekip üyelerinin 2019 yılındaki çalışmada, problem seçimi serbest bırakıldığında müşteri
memnuniyetini arttırmaya yönelik olarak VOC & KANO uygulaması yapılan problem
havuzundan konularını belirlemeye devam ettikleri, yenilikçi çözümleri geliştirmede;
rekabetçiliğin ve müşterinin ürün üzerindeki pozitif algısının arttırılmasının öneminin
anlaşıldığı gözlemlenmiştir. İlgili Ar-ge biriminde görev alan personelin çözüm geliştirmede
müşteri isterlerinin nasıl tespit edileceği ve nasıl yorumlanarak üzerinde çalışılacak bir proje
problemine dönüştürüleceği konusunda Ar-Ge bünyesinde, Tasarım Bütünlüğü (Design
Integrity) eğitimleri verilmiş bu kapsamında VOC, KANO ve QFD vb. metotlarının uygulama
örnekleri ile yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda birimin Triz ile yenilikçi
çözüm geliştirme sürecini; standart bir yıllık hedef olarak belirlemesi ile Şirketin ve Ülkenin
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patentli, katma değeri yüksek ürün ve çözüm sayısında artış sağlamaya devam etmesi
hedeflenmektedir. Eğitim ve uygulama alanında kendi iç kaynaklarının kullanımına devam
ederek yeni sistemin sürdürülmesi ile dışa bağımlılığın en aza indirilmesi de bir diğer hedef
olarak belirlenmiştir.
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Özet

makine için uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. Uygun
olan makineye kalıp bağlandıktan sonraki adım ise
Plastik enjeksiyon kalıplama teknolojisi endüstriyel parametre ayarlarıdır.
alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüz de bir
ürünün imalatı için gerekli süreyi azaltmak ve bu sayede İşleme parametreleri plastik enjeksiyon kalıplama için
maliyeti düşürmek büyük önem taşımaktadır. Akış analizi büyük öneme sahiptir. İşlemin verimliliğini, çevrim süresini
programları imalat sırasında karşılaşılabilecek hataları ve enerji tüketimini etkiler. Ürünün kalitesinin belirlenmesi
önceden tespit edip değerlendirme fırsatı sunar. Bu sayede ile yakından ilişkilidir.[1-2] Kalıplanabilirlikde; sıcaklık,
tasarım ve imalat sırasında oluşabilecek zaman kayıpları basınç (ütüleme-enjeksiyon), zaman, hız (enjeksiyon hızı,
vida devri) olmak üzere dört temel işleme parametresi
ortadan kalmış olur.
dikkate alınmalıdır [3]. Plastik enjeksiyon kalıplama ile
Bu çalışmada farklı üretim parametreleri için, enjeksiyon parça üretiminde İşleme parametreleri, parça tasarımı ve
hızının kayma oranı, kayma gerilmesi ve basınç kalıp tasarımını bir arada değerlendirmek gerekmektedir.
sonuçlarına etkisi ile ütüleme basıncının çökme izleri ve
hacimsel çekmeye etkisi değerlendirilmiştir. Analiz Moldflow akış analizi programı ile işleme parametreleri,
sonuçları doğrultusunda parça kalıplanabilirlik yönünden kalıp göz sayısı, soğutma kanalları, yollukların
ele alınmıştır. Bu amaçla üç farklı enjeksiyon süresi ve üç konumlandırılması gibi pek çok faktör kalıp imalatı
farklı ütüleme basıncı değeri girilerek moldflow programı gerçekleşmeden değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda
yardımıyla akış analizleri yapılmıştır. Malzeme olarak %30 üretim sırasında karşılaşılabilecek hataların önceden tespit
cam elyaf takviyeli Poliamid ve katkısız Poliamid edilip önlem alınabilmesi zamanın verimli kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. [4-5-6] Son yıllarda Moldflow akış
kullanılmıştır.
analizi kullanım oranının artması bu konuda yapılan
Anahtar kelimeler: Moldflow, Ütüleme Basıncı, Enjeksiyon çalışmaların artmasının ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Hızı, Enjeksiyonla Kalıplama
Melih Ziya Yakut 2014 yılındaki çalışmasında, Autodesk
moldflow programı ile bir bardağın dolum analizini
Abstract
yapmıştır. Analiz sonucunda tam dolum olup olmadığı,
sıcaklık, baskı süresi, yoğunluk ve basınç değerlerini
Plastic injection molding process is widely used in industrial yorumlamıştır. Polistriren malzeme için yapılmış çalışmada,
fields. Nowadays, it is very important to reduce the time enjeksiyon basıncının maksimum değere yakın olduğu ve
required to manufacture a product. Flow analysis programs ürünün çok kısa zamanda dolabildiğini belirtmiştir. Sıcaklık,
provide the opportunity to detect and evaluate the defects yoğunluk ve basınç yönünden incelendiğinde enjeksiyon
that may be encountered during manufacturing before noktasına en uzak bölgelerde düşük görüldüğü ve bu
production. In this way, time losses during design and nedenle bu bölgelerde çarpılma ve deformasyon oluşumu
manufacturing can be prevented.
olasılığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır [7]
In this study the effect of Flow rate on shear rate, shear
stress and pressure results and the effect of packing
pressure on sink marks and volumetric shrinkage were
investigated.According to the results of the analysis, the
part was also examined for moldability. For this purpose,
three different injection times and three different packing
pressure values were entered and flow analysis was
performed with the help of autodesk moldflow insight
program. 30% glass fiber filled polyamide and unfilled
polyamide were used as materials.

Onuralp ULUER 2008 yılında yapmış olduğu çalışmasında,
enjeksiyon hızı, ergiyik sıcaklığı ve kalıp sıcaklığı
parametrelerinin katılaşan katman oluşumuna etkisini
moldflow akış programı yardımıyla incelemiştir. Çalışma
sonunda, enjeksiyon hızı, kalıp sıcaklığı ve ergiyik
sıcaklığındaki yükselişin katılaşan katman oluşumunu
azalttığını belirtmiştir [8]

HU Guang-hong ve CUI Zhen-shan 2010 yılındaki
çalışmalarında, yolluk çapı, ütüleme basıncı ve ütüleme
süresinin çekme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma
Keywords: Moldflow, Packing Pressure, Flow Rate, sonunda yolluk giriş yeri ölçüsünün ütüleme süresini
Injection Molding Process
etkilediği,
uygun ütüleme süresi verildiğinde ütüleme
basıncı arttıkça çekme miktarının azalacağı ve ütüleme
1. Giriş
basıncının sadece çekme miktarını değil çekmenin düzenli
Plastik enjeksiyon prosesinde ilk olarak enjeksiyon olup olmamasını da etkilediğini belirtmişlerdir.[9]
makinasına bağlanacak olan kalıbın bağlanmadan önce
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Bu Çalışmada ise ütüleme basıncına üç farklı parametre hacimsel çekme ve çökme izlerine etkisi incelenmiştir.
değeri verilerek basıncın hacimsel çekme ve çökme Analiz sonuçları Tablo 6 ve 7‘de verilmiştir.
izlerine etkisi ve aynı şekilde enjeksiyon hızı için üç farklı
parametre değeri verilerek enjeksiyon hızının kayma oranı, Tablo 2. Farklı Enjeksiyon süreleri için parametre değerleri
kayma gerilmesi ve basınca etkisi değerlendirilmiştir.
Enj.
Ütüleme
Ütüleme
Kalıp
Eriyik
Verilen işleme parametrelerinin uygunluğu analiz sonuçları
Süresi
Basıncı
Süresi
Sıcaklığı
Sıcaklığı
doğrultusunda yorumlanmıştır.
0.3 sn
35 mpa
10 sn
70°C
295°C

2. Analiz Çalışması

2.2 sn

35 mpa

10 sn

70°C

295°C

5 sn

35 mpa

10 sn

70°C

295°C

2.1. Malzeme
Analiz işleminde kullanılan malzemeler ve tavsiye edilen
işleme şartları Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 3. Farklı ütüleme basıncı için parametre değerleri
Enj.
Süresi

Ütüleme
Basıncı

Ütüleme
Süresi

Kalıp
Sıcaklığı

Eriyik
Sıcaklığı

POLYAMIDES

2.2 sn
2.2 sn

35 mpa
20 mpa

10 sn
10 sn

70°C
70°C

295°C
295°C

Cam Elyaf

2.2 sn

10 mpa

10 sn

70°C

295°C

Tablo 1. PA 66 malzemesi ve tavsiye edilen işleme şartları
Malzeme Adı

POLYAMIDES

Katkı Maddesi
Katkı
Maddesi
Oranı
Malzeme Ticari
Adı

-

%30

Malzeme Yapısı

Kristalli

Zytel 70G30HSL
BK039B
Kristalli

İmalatçı Firma

Dupont

Dupont

Zytel 101F NC010

3. Bulgular Ve Tartışmalar
Sonuçlarda enjeksiyon noktasındaki basıncın her iki
malzeme içinde enjeksiyon hızı yükseldiğinde arttığı
görülmektedir. Bu durum gerekli makine gereksinimlerini
oldukça yukarıya taşımakta, makinenin enerji sarfiyatını
arttırmaktadır. Parça kalitesi açısından çapaklanma
ihtimalini yükseltmektedir.

Tavsiye edilen İşleme Şartları
Kalıp Sıcaklığı
Eriyik Sıcaklığı
Eriyik
Sıcaklık
Aralığı
Kalıp
Sıcaklık
Aralığı
Enjeksiyon
Sıcaklığı
Maksimum
Kayma Gerilmesi
Maksimum
Kayma Oranı

70°C

110°C

295°C

295°C

280-305°C

285-305°C

40-95°C

65-120°C

190°C

220°C

0,5 MPA

0,5MPA

Enjeksiyon hızının artması parçanın dolum aşamasında
üzerinde oluşan kayma gerilmesini arttırmıştır. Malzeme
limiti olan 0,5 değeri 0,3 saniye enjeksiyon süresinde
geçilmiş görülmektedir. Kayma gerilmesi malzeme limitinin
aşılması
malzemede
bozulma
ihtimalini
oldukça
yükseltmektedir.[10]

Enjeksiyon hızının artmasıyla kayma oranında da artış
görülmüştür. Kayma oranında iki malzeme içinde limitin
aşılmamasına rağmen 2,2 ve 5 saniyede düşük olduğunu
2.2 Metot
görmekteyiz. 0,3 saniyede ise kayma oranı limitlerde
olmakla birlikte kayma gerilmesi konusunda limitin
Akış analizleri için çekme çubuğu parçası kullanılmıştır. üstündedir.
Parça ve yolluk tasarımı Şekil 1’de verilmiştir.
60000 1/s

60000 1/s

Ütüleme basıncının etkisi incelendiğinde
basıncının artması çökme derinliğini azaltmıştır.

ütüleme

Hacimsel çekme sonuçlarında ise ütüleme basıncındaki
artışın çekme yüzdesini düşürdüğünü görmekteyiz.

4. Sonuçlar
Şekil 1. Parça ve Yolluk Tasarımı
İlk çalışmada üç farklı enjeksiyon süresi değeri girilmiş
(Tablo 2), diğer parametre değerleri sabit tutulmuştur. Elde
edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak enjeksiyon hızının
kayma oranı, kayma gerilmesi ve basınca etkisi
incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 4 ve 5 ‘da verilmiştir.
Verilen enjeksiyon süresi değerleri ise Tablo 3’de
verilmiştir.

Akış analizi programları parçanın üretimine geçilmeden
önce optimum çalışma şartlarının belirlenmesinde büyük
öneme sahiptir. Böylece zamandan ve fazla malzeme
israfından büyük oranda tasarruf edilebilmektedir.
Enjeksiyon hızı yükseldiğinde kayma gerilmesi, kayma
oranı ve enjeksiyon noktasındaki basınç değerinin de
yükseldiği gözlemlenmiştir.
Ütüleme Basıncının artmasının hacimsel çekme ve çökme
izlerini azalttığı görülmüştür.

İkinci çalışmada üç farklı ütüleme basıncı değeri girilmiş
(Tablo 3), diğer parametre değerleri sabit tutulmuştur Elde
edilen analiz sonuçları karşılaştırılarak ütüleme basıncının
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Tablo 4. Katkısız PA66 analiz sonuçları(değişken enjeksiyon hızı)
Enjeksiyon Süresi 0.3
Katkısız PA66

Enjeksiyon Süresi 2,2
Katkısız PA66

Enjeksiyon Süresi 5
Katkısız PA66

Enjeksiyon
Noktasındak
i Basınç

Kayma
Gerilmesi

Kayma
Oranı

Tablo 5.%30 Cam elyaf takviyeli PA66 analiz sonuçları(değişken enjeksiyon hızı)
Enjeksiyon Süresi 0.3
%30 Cam elyaf takviyeli PA66

Enjeksiyon Süresi 2,2
%30 Cam elyaf takviyeli PA66

Enjeksiyon
Noktasında
ki Basınç

Kayma
Gerilmesi

Kayma
Oranı
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Enjeksiyon Süresi 5
%30 Cam elyaf takviyeli PA66
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Tablo 6. Katkısız PA66 analiz sonuçları (değişken ütüleme basıncı)
Ütüleme Basıncı 10
Katkısız PA66

Ütüleme Basıncı 20
Katkısız PA66

Ütüleme Basıncı 35
Katkısız PA66

Hacimsel
Çekme

Çöküntü
İzleri

Tablo 7. %30 Cam elyaf Takviyeli PA66 analiz sonuçları (değişken ütüleme basıncı)
Ütüleme Basıncı 10
%30 Cam elyaf takviyeli
PA66

Ütüleme Basıncı 20
%30 Cam elyaf takviyeli
PA66

Ütüleme Basıncı 35
%30 Cam elyaf takviyeli PA66

Hacimsel
Çekme

Çöküntü İzleri
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Abstract
2. Materials and Methods
In this study, Al / Al2O3 / B4C hybrid composites were
produced by adding Al2O3 and B4C particles as
reinforcements in different ratios to pure Al powders.
Hot press method was chosen as production method.
The average particle size of all matrix and reinforcing
powders was determined as 40 µm. After mixing the
powders homogeneously, they were pressed under a
pressure of 350ºC, 100 MPa for 30 minutes and
allowed to cool to room temperature. Hardness
measurements, density measurements, microstructures
and compressive strengths of hybrid composites were
determined and evaluated.

Al which used as matrix material is 99% pure and has
an average grain size of 40 µm. Reinforced ceramic
materials, B4C and Al2O3 have an average grain size of
40 µm. In this study, 8 hybrid composite samples with
different weight ratios were produced by using hot
press. After homogeneous mixing of the powders, they
were pressed for 30 minutes at 350ºC, 100 MPa under
an argon gas atmosphere.

The density values of the composites produced by hot
press were determined according to the archimedes
principle. Hardness measurements were measured at
five different points under 1000 g load for 15 seconds
Keywords: Powder metallurgy(P/M), Metal marix on the Zwick/Roell tester. Compression tests were
composite, Hybrid composite, particle reinforcement
performed on Zwick/Roell tester according to ASTM E9
standard.

1. Introduction
3. Experimental
Hybrid composites are engineering materials whose
main material properties are improved by combining
two or more types of materials [1]. Aluminum matrix
composites are preferred in the industry due to their low
density, high formability and partly low cost [2]. B4C
which is used as reinforcement is preferred because of
its high strength, low density and high hardness [3].
Al2O3 is used as reinforcement phase in metal matrix
composites due to its high hardness and chemical
inertness [4]. Hybrid composites are generally
produced using stir casting, infiltration and powder
metallurgy methods. Powder metallurgy is preferred
due to the absence of unwanted reaction products and
homogeneous reinforcement distribution [5].

3.1. Densitiy
The density of the hybrid composite materials was
measured by the archimedes principle. Density values
of all samples are given in Table 1.

A.Baradeswaran et al. reported that they produced 10%
wt B4C and 5% wt graphite reinforcements to Al6061
and Al7075 alloys by using liquid casting method. They
examined the wear behavior of the composites and
determined that the wear resistance was increased
compared to the raw material by the addition of 10% wt
B4C and 5% wt graphite particles [3].
R.Zheng et al. fabricated hybrid Al2024 / B4C material
using powder metallurgy. As a result of compression
tests and microstructure investigations, they found an
important effect of hybrid structure on composite
material fracture mechanics [6].
In the present investigation, Al /Al2O3 /B4C composites
were successfully produced by powder metallurgy
using B4C and Al2O3 ceramic reinforcements at
different
weight
ratio. Density,
microstructure
examinations, hardness and compression tests were
performed and the results were given comparatively.
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Table 1 Detailed contents of composite samples
Sample
Number

Composition

Density
3
(g/cm )

S1

Al unreinforced

2.709

S2

Al- 5 wt.% Al2O3

2.748

S3

Al- 5 wt.% B4C

2.688

S4

Al- 5 wt.% Al2O35 wt.% B4C

2.734

S5

Al- 5 wt.% Al2O310 wt.% B4C

2.727

S6

Al- 5 wt.% Al2O315 wt.% B4C

2.715

S7

Al- 5 wt.% Al2O320 wt.% B4C

2.708

S8

Al- 5 wt.% Al2O325 wt.% B4C

2.695
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According to the results, the density decreased with
increasing wt% B4C value in the composite materials
and the density values increased with the presence of
wt% Al2O3. This is due to the fact that the Al2O3 density
3
(d: 3.95 g/cm ) is higher than the Al density (d: 2.70
3
g/cm ) which used as the matrix material, while the B4C
3
density (d: 2.52 g/cm ) is lower than the matrix material.

3.2.Microstructure
The microstructure images of the samples are shown in
Figure 1. It is seen that the reinforcement phases are
generally homogeneous in the microstructure. As the
amount of reinforcement increased in the composites,
the tendency of cluster formation in the structure
increased partly. In the literature, this has been shown
to be the cause of an inadequate mixture of powders.

S1 Al unreinforced

S2 Al- 5 wt.% Al2O3

S3 Al- 5 wt.% B4C

S4 Al- 5 wt.% Al2O3-5 wt.% B4C

S5 Al- 5 wt.% Al2O3-10 wt.% B4C

S6 Al- 5 wt.% Al2O3-15 wt.% B4C

S7 Al- 5 wt.% Al2O3-20 wt.% B4C

S8 Al- 5 wt.% Al2O3-25 wt.% B4C

Figure 1. The microstructure images of the samples
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3.3 Hardness

4. Conclusions

The hardness values of the composites were measured
as Vickers hardness. The measured values are shown
in Figure 2. According to the results, it was determined
that composite hardness increased with increasing
ceramic reinforcement ratio and the effect of B4C on
hardness was more than Al2O3.

In present study, mechanical behaviour of of
AI/Al2O3/B4C hybrid composites produced by P/M was
investigated.
1- AI/Al2O3/B4C composites was properly fabricated by
using hot press.
2- The most important contribution to the density of the
composites was determined by adding Al2O3. The
addition of B4C reduced the composite density.
3- The hardness of the hybrid composites increased
significantly compared to the matrix material Al. In the
study, the highest hardness value (85.6 HV) was
obtained
from
the
Al-5wt.%Al2O3-25wt.%B4C
composite.
4- It has been observed that the ceramic reinforcement
phases are mostly homogeneously dispersed within the
matrix material.

Figure 2. Vickers hardness values of composites

3.4 Compression test

Compression tests were performed according to ASTM
E9 standard. Compression tests were conducted at
cross speed of 0.5 mm/min. The compression diagrams
of the eight composite materials produced in Figure 3
are shown. When examining Figure 3, the maximum
plasticity was determined in the non-reinforced Al
material. As the weight ratio of B4C reinforcement by
increases, the compressive strength increases to the
optimum point and then decreases. In the literature[7]
They suggested that this is the heterogeneity of the
structure with the increase of the reinforcement phase
ratio in the matrix phase.

5- Maximum compressive strength was obtained from
Al - 5 wt.% Al2O3 - 5 wt.% B4C composite. The addition
of ceramic reinforcements to the matrix phase
contributed positively to the compressive strength up to
optimum point.
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Abstract
In this study, Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al heterojunction device
was fabricated by DC sputtering of CdS and ZnO thin
films onto a p-Si semiconductor. Ag metal was used as
front and Al metal was used as back contact to the
device. The formation of ZnO and CdS thin films were
confirmed by XRD data of the films on glass. The
current-voltage measurements of Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al
device were performed in dark and a solar simulator
with AM1.5 Global filter. It was seen that the structure
had excellent rectification property in the dark. In
addition, it was seen that the light intensity had a strong
influence on photoelectrical properties of the junction
and the device had photodiode properties.
Keywords: CdS, ZnO, heterojunction, photoelectrical
properties

1. Introduction
Due to its optical and electrical properties,
metal oxide semiconductors have been extensively
studied in recent years and are of great interest. Zinc
oxide (ZnO) one of the most important transition metal
oxides. The ZnO compound crystallizes in hexagonal
structure. ZnO is a semiconductor of the group II-VI.
ZnO has a high electrical conductivity and has a
forbidden energy range of about 3.37 eV with direct
band gap at room temperature [1]. ZnO semiconductor
thin films with excitatory bonding energy of
approximately 60 meV are suitable materials for
electronic and optical devices. Devices manufactured
using a wide-band material have high breaking voltage
and low noise. In addition, these devices can be
operated at high temperatures and high powers. ZnO
has been used in the fabrication of many applications
including solar cells, field effect transistor and light
emitting diodes [2,3].
Zinc oxide is of great interest as a transparent
conductive material because it is transparent in the
visible wavelength region. The ZnO compound has an
optical transparency of about 80% -90% in the visible
−3
+2
region and an electrical resistance of 10 - 10 Ωcm.
ZnO has an n-type structure due to its nature. n-type
conductivity is caused by deviation from stoichiometry.
Oxygen and zinc deficiencies can create possible levels
of receptors, whereas free charge carriers, oxygen
gaps and defects are caused by donor levels in
connection with zinc.
In recent years, cadmium sulfide (CdS), which
is among the II-VI group metal chalcogenide

semiconductor metals for applications, has a high
transparency because of its direct optical band range
between 2.2 eV and 2.42 eV [4].
CdS shows high transparent in the visible region
and high reflection in the infrared region. CdS is a
semiconductor with n-type conductivity and direct band
gap due to sulfur gaps in its crystal structure.
CdS film is an important semiconductor which is
widely used as window material in photovoltaic solar
cells. One of the important features of the window
material is its high optical transparancy. CdS films are
widely used in CdTe, Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) and
CuZnSnS based solar cells and high efficiency is
obtained [5].
Many methods have been used for the deposition of
CdS and ZnO thin films including spin coating,
ultrasonic spray and sputtering. The magnetron
sputtering in a unique method to obtain homogeneous
thin films for large area applications.
In this study, Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al structure was
obtained by sputtering of CdS and ZnO thin films and
evaporation of Ag and Al metals. The dark and
illuminated electrical properties were analyzed by
means of current-voltage measurements in dark and
under a solar simulator.

2. Experimental
In this study, a p-type Si wafer with (100) orientation
and 1-10 Ωcm resistivity, high purity CdS and ZnO
targets and high purity Ag and Al metal pellets were
used for the fabrication of the devices. The Si wafer
was cleaned by putting it in boiling trichloroethylene for
5 min and ultrasonically vibrated in acetone and ethanol
for 5 min. The wafer was immersed into diluted HF
solution to remove native oxide layer on the surfaces.
Between each step the wafer washed with deionized
water. Before formation of ohmic contact to p-Si wafer,
it is dried under N2 atmosphere. Al metal was
evaporated on unpolished side of the wafer in high
vacuum and annealed at 570 °C for 3 min in N2
atmosphere. Before fabrication of the device, the
thickness of the CdS and ZnO thin films calibrated by
scanning electron microscopy. Then 50 nm CdS and
200 nm ZnO thin films were deposited on p-Si/Al
substrates by DC sputtering technique. After formation
of CdS and ZnO thin films, Ag metal was evaporated
using a shadow mask with 1.5 mm diameter. The
electrical properties of the diode were analyzed using
current-voltage measurements by Keithley 2400 source
meter in dark and under a solar simulator with AM1.5
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global filter. In addition, the capacitance-voltage (C-V)
measurements of the device were measured by Agilent
4294A impedance analyzer in dark.
.3.

Results and discussion

The
current-voltage
measurements
of
Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al device in dark and under a solar
simulator with AM1.5 global filter is presented in Figure
1. As seen from the figure, the structure had a rectifying
behavior. It means while the reverse current nearly
constant, the forward bias current increases with the
increase in applied voltage. According to Neaman, the
current-voltage properties of heterojunctions can be
evaluated using thermionic emission theory (TET) like
MS contact [6]. When TET take into account, the
relationship between applied voltage and current can
be written as

 q(V − IRS ) 
I = I 0 exp

nkT



1

where I0 is the saturation current which is expressed as

 qφ 
I 0 = SA*T 2 exp b 
 kT 

n=

q dV
kT d ln(I )

3

The ideality and barrier heights of the
Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al junction were calculated as 2.2
and 0.738 eV. Ocak [7] obtained Al/ZnO/p-Si
heterojunction by sputtering of ZnO on p-Si wafer. In
that study, the The ideality and barrier heights of the
Al/ZnO/p-Si heterojunction were calculated as 1.35 and
0.76 eV.
I-V measurements of the device were also repeated
under a solar simulator at various light intensities (402
100 mW/cm ). The results were also plotted in Figure 1.
As seen from the figure, the reverse bias current
increased with the increase in light intensity. It can be
named as photocurrent caused by the increase of
incident photons at the interface. The short circuit
currents (ISC) of the device were reported as 70, 106,
2
133 and 153 mA under 40, 60, 80 and 100 mW/cm the
light intensities. In addition, the open circuit voltages
(VOC) of the device were reported as 286, 346, 355 and
2
365 mV under 40, 60, 80 and 100 mW/cm the light
intensities. It means all photoelectrical parameters are
strongly depending on the light intensity.

2

Furthermore, the capacitance-voltage (C-V)
measurements at various frequencies (between 100
q is the electronic charge, RS is the series resistance, n kHz and 10 MHz) were taken in dark and given in
is the ideality factor, k is the Boltzmann constant and T Figure 2. As seen from the figure the capacitance at
is the absolute temperature. S is the diode area, A* is positive voltages decreases with increasing frequency.
Richardson constant and φb is the barrier height. The
ideality factor values of a MS diode the can be
calculated using the slope values of lnI-V plots by the
help of the equation

Figure 1. Dark and illuminated I-V measurements of the Figure 2 . Frequency dependent C-V measurements of
Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al heterojunction
junction
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It shows the influence of the interface states on C-V
characteristics of Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al. When the
frequency increases the interface states cannot follow
the applied a.c. signals.

3. Conclusion
Electrical
properties
of
Ag/ZnO/CdS/p-Si/Al
heterojunction device fabricated by DC sputtering of
CdS and ZnO thin films onto a p-Si semiconductor were
analyzed by current-voltage and capacitance-voltage
measurements in dark and under a solar simulator. The
results showed that the structure had excellent
rectifying heterojunction characteristics and the device
behave as a photodiode.
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Abstract

Mohs hardness scale does not suffice for many
hardener inorganic abrasives used and therefore Knoop
Hardness measurement values are used to indicate the
resistance of a material to abrasion or scratching.
These fillers are thermally stable, resistant to high
curing temperatures required for binder and
fluoropolymer resins to form the final product. They can
be homogeneously dispersed in aqueous systems
without dissolution. Knoop hardness value should be at
least 1200 kgmm2 as an example of inorganic abrasive
fillers; zirconium (1200), aluminum nitrite (1225);
beryllium (1300); zirconium nitrite (1510); zirconium
boride (1560); titanium nitride (1770); tungsten carbide
(1880); aluminum (2025); zirconium carbide (2150);
titanium carbide (2470); silicon carbide (2500);
aluminum boride (2500), titanium boride (3000); boron
carbide (3400) [4,5].

In this present work abrasion resistance and hardness
of polytetrafluoroethylene (PTFE) coating is improved
by boron carbide, titanium boride, silicon carbide.
Coating formulations were developed with these three
compounds in different compositions (3%, 6%, 9%) with
using three different particle sizes (d50: 21±1,5, d50:
17±1,5, d50: 12±1,5) and sprayed onto sandblasted
1050 alloy aluminum surface. The mechanical
properties such as abrasion resistance (BS
Norm:7069:1988), pencil hardness (ASTM D3363) and
cross-cut adhesion (ASTM D3359) were examined.
Surface hydrophobicity characterizated by contact angle
(ASTM D7334) measurements. Samples were
visualized by scanning electron microscopy (SEM).
Distribution of the elements (boron, titanium, silicon)
were
evaluate
by
energy dispersive
X-Ray
spectroscopy (EDS). When results are compared at
same particle size, boron carbide containing
formulations show higher abrasion resistance and
hardness. And also it has been determined that
formulations include boron carbide with different particle
sizes, abrasion resistance of coating have been
improved.
Keywords: Non-stick coatings, PTFE,
resistance, knoop hardness, boron carbide

In this paper coating formulations were comprised of
base and top coats. Base coat was adhered to the
substrate and provided abrasion resistance, hardness,
adhesion properties of the coating. Top coat was
adhered to base coat and it was controlled the non-stick
property of the coating. Different base coat formulations
and one top coat formulation was prepared. The
prepared coatings were characterized by the analysis of
various properties such as abrasion resistance, pencil
hardness and contact angle.

abrasion

1. Introduction

2. Experimental

Fluoropolymer resins have low friction forces and low
surface energies due to their chemical structure. They
have hydrophobic and dirt/stain retention properties and
therefore they are used as non-stick coatings at
cookware, bakeware equipments and many other
areas. In addition, high corrosion resistance and
chemical resistance cause it to be used as a coating
material [1,2]. In addition to these advantages, the
weakness of abrasion resistance, hardness, scratch
resistance of fluoropolymer resins are major
disadvantage as it weakens the service life of the
coating [3]. And after the abrasion occurs, the non-stick
property of the coating decreases over time. For this
reason, it is important to develop a fluoropolymeric
coating composition with long-term abrasion resistance.
Abrasion is defined as the loss of material due to
rupture or separation of parts from a surface. Abrasion
resistant coatings are an economical solution to the
damage caused by friction and operation of two parts
working with each other. In order to increase the
abrasion resistance, inorganic abrasive fillers are used
in the coating compositions. These inorganic abrasive
materials have Mohs Hardness degrees or Knopp
Hardness values. The Mohs hardness is numbered to
be the softest 1 and the hardest 10; talc (1), gypsum
(2), calcite (3), quartz (7), diamond (10). However, the

2.1 Materials
Three different particle size of boron carbide abrasives
(d50: 21±1,5, d50: 17±1,5, d50: 12±1,5) were produced
from Futong Industry, China. And other three different
particle size of silicon carbide abrasives (d50: 21±1,5,
d50: 17±1,5, d50: 12±1,5) were purchased from Saint
Gobain. Titanium boride (d50: 21±1,5) was procured
from Merck, USA Sandblasted 1050 aluminum sheets
were used as substrates in all coatings. 7447 scouring
pad was purchased from 3M, USA.
2.2. Preparation of Formulations
Formulations were prepared by mixing components
under
high
speed
disperser
until
obtained
homogeneous mixture. Six different base coat
formulations, only inorganic abrasive fillers kind and
their weight percentages were changed to obtain the
effect
of
abrasive
fillers
on
abrasion
resistance/hardness properties of coatings. General
composition of base and top coat formulations are given
in Table 1 and Table 2. Six different composition of
formulations are given in Table 3
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under 120°C for five minutes in drying oven. After it was
cooled at room temperature and measured dry film
thickness. Above base coated substrate, top layer was
applied by same application method with dry film
thickness 15-20 microns. It was cured under 430°C for
5 minutes in drying oven. Again it was cooled at room
temperature.

Table 1: General composition of base coat formulation
% By
Ingredients
Weight
Binder

7

Water

54,7

Surfactant
Rheology
Modiefier

1,5

Solvent

7,1

Pigment

6

2.4. Analysis and Test Methods

1

Anti-foam agent

0,1

Ptfe

22,3

Ph control agent

0,3

Total

100

Microscopic properties was performed with scanning
electron microscopy (SEM) and with energy dispersive
X-Ray spectroscopy (EDS) distribution of the mixture
was observed by JEOL JSM 6060LV instrument.
Scoth brite abrasion test measures coating’s resistance
to a constant scrubbing with an abrasive scouring pad
according
to
the
British
Standart
Institute
norms:7069:1988. The vertical load on the scouring pad
was set to 3,5 kg and the scouring pad was changed
every 500 strokes. The number of cycles that are
required to leave ten percent of the coated area is
recorded to gauge the abrasion resistance of the nonstick coating system.

Table 2: General composition of top coat formulation
%
By
Ingredients
Weight
PTFE
41,5
Water

47,84

Surfactant

3,06

Reology Modiefier

0,05

Solvent

3,5

Pigment

0,5

Levelling Agent

0,37

Acrylic Resin

3,18

Total

Cross-cut adhesions were performed to determine the
degree of adhesion of the coating to the metal surface
Tests were examined by ASTM D3359. In this test, two
groups of lines are drawn at ninety degrees to each
other on the coating and the amount of paint removed
from the surface is compared by applying tape to the
surface. It is classified between 5B and 0B which
corresponds to the non-spillage to the spills.
Contact angle measurements (ASTM D7334) were
carried out with a contact angle meter (KSV Attension
Theta Lite), equipped with camera. Analysis was
conducted at room temperature by means of the sessile drop technique. For each sample, at least three
measurements were made and the average was taken.
The measuring liquid was distilled water.

100

Table 3: Compositions of six top coat formulations
Samples

Abrasive
Filler

D50
(micron)

Weight
%

F1

B4C

21±1,5

3

F2

TiB2

21±1,5

3

F3

SiC

21±1,5

3

F4

B4C

27±1,5

6

F5

B4C

17±1,5

9

B4C

21±1,5

1

B4C

17±1,5

1

B4C

12±1,5

1

F6

The pencil hardness of the cured films were determined
by ASTM D 3363. Pencil hardness test was applied on
coated aluminum plates.

3. Results and Discussion
3.1. SEM/EDS Results
Images of B4C/TiB2/SiC abrasive materials in the
coating were visualized by SEM. In addition, the
compositions of the mixture were confirmed by EDS
analysis belongs to the fillers. In figure 1, 2, 3; boron
carbide, titanium boride and silicon carbide can be seen
by SEM in matrix. In figure 4 three different particle size
of boron carbide was observed by SEM in matrix
system. Also in figure 1, 2, 3 boron, titanium and silicon
elements were determined in matrix system by EDS
analysis.

2.3. Preparation of Films
Fistly sandblasted aluminum substrates (100 mm × 200
mm × 2 mm) were coated with base coat by spray
application method with dry film thickness 10-13
microns. Coating applications were applied under 4,55,0 bar pressure by spray gun which has nozzle
diameter 1.0 mm. Then coated substrate was dried
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was showed the highest abrasion resistance. The
results were showed that, increasing abrasive fillers’
knoop hardness coated samples abrasion resistance
were enhanced. When comparing F1, F4, F5
formulations were gave us effect amount of abrasive
fillers to resistance. Formulations have same grain of
B4C at %3, %6, %9 weights. The higher amount of filler
was showed the most abrasion resistance. In F6
abrasion resistance was have high stroke number and
this result was showed us small and large particle sizes
were caused abrasion resistance positively because of
penetrating effect of different particle sizes. Between
base and top coat layers interface, if we can provide
strong abrasive filler interaction (with using different
particle size of fillers), we will have good abrasion
resistance. To obtain high abrasion resistance abrasive
fillers must be passed to the top coat from base coat.

Figure 1: SEM and EDS analysis of base coat with B4C

Table 4: Cycle numbers at 10% of area removed from
the coating.

Figure 2: SEM and EDS analysis of base coat with
TiB2

Stroke

Stroke

F1

25000

F1

19000

F2

22000

F4

30000

F3

19000

F5

35000

Stroke

F6

32000

On the other hand stability is the most important issue
for the coating material. Because when settling occurs
in coating materials due to the solid particles such as
fillers, coating material will lose its stability. Settling
seperates two forms; soft and hard settling. If hard
settling occurs in waiting time, the coating material can’t
be used. But if soft settling occurs, the material can be
used after mixture. So for stability of coating material
soft settling is very important in waiting period. To
prevent hard settling and provide the stability, solid
content must be controlled in the formulation. To control
solid content small percentage weight of fillers are
important in coating formulations. When compared F1F6 formulations it observed that with the highest knoop
hardness value F6 has less solid content but high
abrasion resistance. Another point is comparing specific
gravities of fillers. Specific gravitiy of boron carbide is
2,52 g/cm3, silicon carbide is 3,2 g/cm3 [4]. In order to
get stable coating material and long time for soft
settling, it is important to use low specific gravity
products. The use of boron carbide as a abrasion
resistant material is seemed appropriate in this respect.

Figure 3: SEM and EDS analysis of base coat with SiC

Figure 4: SEM analysis of three different particle size of
B4C.
3.2. Measuring Adhesion By Tape Test Method
For all six formulations degree of the adhesion test
results were 5B. The edges cuts were completely
smooth, there was no spill from the coatings.

3.4. Pencil Hardness Tests
Hardness measurements are a quick reliable means of
quantifying the mechanical properties and performance
of coatings. The hardness of coating is significant factor
affecting the abrasion resistance. With increasing knoop
hardness values, hardness of coatings were increased.

Figure 5: Adhesion test result of coated material
3.3. Scoth Brite Abrasion Test
Abrasion test results showed abrasion resistance of
coatings improved with abrasive fillers. In table 4; F1,
F2, F3 formulations include same grains of B4C, TiB2,
SiC abrasive fillers at %3 weight. It is observed that
containing B4C (knoop hardness 3400 kgmm2 ) coating
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[4]R. Komanduri, S. Iyengar. Conventional and Super
Abrasive Materials. Encyclopedia of Materials: Science
and Technology, 2001, 1629-1652
[5]W. McKEEN L. Fluorinated Coatings and Finishes
Handbook:The Definitive User’s Guide and Databook,
William Andrew Publishing, 2006

Table 5: Pencil hardness result
Samples
Pencil
Hardness
F1
B
F2
HB
F3
2B
F4
H
F5
2H
F6
2H

3.5. Contact Angle Measurements
In figure 6 contact angle meaurements were above 90 °,
so all formulations were showed hydrobhobic character.

105

Contact Angle °

100
95
90
F1
F2
F3
F4
F5
F6

85
80
0

2

4

6

8

10

time [s]

Figure 6: Contact angle results

4. Conclusion
In this study three diffrent particle size of boron carbide,
titaniumboride and silicon carbide materials were used
in six base coat formulations. These base coat
formulations were applied onto aluminum panels with
same top coat. Quantitative and qualitative analysis was
done with SEM/EDS analysis. Formulations with same
particle sizes, when increasing knoop hardness,
abrasion resistance was directly getting high. Particle
sizes and amount of abrasive fillers were affected
abrasion resistance of PTFE coatings. Also importance
of the stability and lifetime of coating material, boron
carbide may be true selective abrasive filler due to its
low specific gravity beside its knoop hardness.
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Abstract
In this study, 3 different ternary nanocomposite
systems (rGO/RuO2/PVK, rGO/TiO2/PEDOT, and
rGO/MnO2/PTTh) were synthesized. Our aim is to
obtain a higher electrochemical performance of
supercapacitor device due to the combination of both
pseudocapacitor and electric double layer capacitors
(EDLCs). In literature, carbon based materials such as
multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), fullerenes,
graphenes have higher surface areas and accumulate
more charges on the substrate. Metal oxides such as
Ruthenium oxide (RuO2), Titanium (IV) oxide (TiO2) and
manganese (IV) oxide (MnO2) and conducting polymers
(polyvinylcarbazole
(PVK),
poly(3,4ethylenedioxythiophene
(PEDOT),
and
polyterthiophene
(PTTh)
have
pseudocapacitor
behaviors. In our previous studies, characterization and
electrochemical performances of devices. In this study,
we show the performances of devices. We compare the
commercial supercapacitors via specific capacitances
(Csp), energy and power density values to our
designed supercapacitors.

mechanical, electrical, and morphological properties of
materials [15].
Conducting
polymers
are
used
in
supercapacitor applications due to their conductivity,
and electroactivity [16]. They are used for the past few
decades fort he review of electrical conductivity, optical
properties etc [17].

2. Materials Methods

Graphite (% 99), sodium bor hidride (% 99),
NaNO3 (≥ %99), ethanol (≥ %99,8), H2SO4 (%95-97),
KMnO4 (≥ %99), ruthenium (III) chloride (% 45-55),
amonium persulfate (%9 8,5), H2O2 ( %30), acetonitril
(≥ %99,9), amonium hydroxide (% 99,99), , methanol (≥
%99,8), NH4F (≥ %99,9), 2’2:5’2” terthiophene (≥ %99),
9-vinyl carbazole (% 98), 3,4-ethylenedioxythiophene
(EDOT, C6H6O2S, >97%), anyhydrous FeCI3 (≥ %99)
amonium serium nitrate (% 99), Titanium (IV) butoxide
chemicals were provided from Sigma-Aldrich,
chloroform (%99-99,4), Hydrochloric acid (37%),
dodecylbenzenesulfonic
acid
(C12H25C6H4SO3H),
acetone (C3H6O), sodium hydroxide (NaOH, >98.0%)
were obtained from Merck company. All chemicals
Keywords: Electric circuit, LED diod, supercapacitor, were analytical grade and provided commercially. In
addition, stainless steel (SS, Trinity Brand Ind., USA),
ionic liquid, DC voltage.
membrane (Celgard 3501) and Kapton tape were
bought from Sigma-Aldrich company.
1. Introduction
The conversion and storage of energy and its
related technology is the crucial importance in the
World [1-4]. There are many different names of
supercapacitors (SCs) that are ultracapacitors,
electrochemical capacitorz (ECs) or electrical double
layer capacitors (EDLCs). They are used in many
instruments such as automotive applications, electronic
devices, etc due to their high power density, fast
charge/discharge capability and long stability [5, 6].
In this study, reduced graphene oxide (rGO)
can be used for supercapacitor applications.In practical
application, there are some problems for agglomeration
or restacking due to Van der Waals interactions.
Graphene is a single atomic layered nanosheets of
carbon, which has been used due to its outstanding
electrical, mechanical, and thermal properties [7]. It can
be used in touch screens, light panels, solar cells, field
emission devices, energy storage systems, drug
delivery, gas sensors etc [8-10].
Carbon based materials especially porous
carbon materials have many advantages, such as large
surface area, good polarization etc. It can be used in
supercapacitor applications [11, 12]. Carbon based
materials have been used as reinforcement in the field
of nanocomposites [13, 14].

3. Results and Discussion
3a.Symmetric
Supercapacitor
Fabrication

Device

We
have
designed
a
symmetrical
supercapacitor device which includes stainless steel
(SS, Trinity Brand Industries, USA), membrane
separator
(Celgard
3501,
Charlotte,
USA),
rGO/TiO2/PEDOT,
and
rGO/RuO2/PVK,
rGO/MnO2/PTTh nanocomposites and Kapton tape
(Torrance, CA, USA). Two identical electroactive
materials were put on the SS electrode. A membrane
was divided into anode and cathode compartments and
syringed dropwise in 1 M sulphuric acid solution. No
binders or conducting carbon were used for the
electrodes.

3b. Electrochemical performances
Supercapacitor devives

of

rGO/PEDOT
and
rGO/TiO2/PEDOT
nanocomposites at [rGO]o/[TiO2]o/[EDOT]o= 1:1:1; 1:1:2
and 1:1:5 were taken in EIS measurements of
frequency range between 10 mHz to100 kHz at 10 mV
amplitude value (Fig.1).

The development of new composite materials
design is important to reduce costs and improve
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rGO/TiO2/PEDOT nanocomposite, e) low resistance, f)
high resistance LED lamp.

Figure 4. For a real circuit evaluations, a) nonresistance, b) low and high resistance of electrical
circuit model.

4. Conclusion
Ternary
nanocomposites
of
rGO/TiO2/PEDOT,
rGO/MnO2/PTTh and rGO/RuO2/PVK nanocomposites
were synthesized for each components and reduced by
microwave assisted method. Electroactive materials
were characterized by FTIR-ATR, SEM-EDX, Raman,
XRD, TEM, TGA-DTA, BET, CV, GCD, EIS analysis.
Simulation programme was used to interpret EIS data
for some electrochemical circuit models. And a real
electrical circuit was set up and used for our
supercapacitor devices. LED lamp (1.8 V) was used to
these electrical circuits. All of the nanocomposites
3c. A Real Circuit Evaluations
successfully can be used for supercapacitor devices.
The theoretical and experiental data were
GO, metal oxides, and conducting polymers play key
used in the simulation equivalent circuit model, which is
role in enhancing the specific capacitances of the
nearly 90 circuit models, were tested for
nanocomposites for supercapacitor applications.
((R(C(R(Q(RW))))(CR) and other circuits [18, 19].

Figure
1.
EIS
results
of
rGO/TiO2/PEDOT
nanocomposites, a) Nyquist b) Bode-magnitute c)
Bode-phase d) Admittance plots.
The specific capacitance of rGO/PEDOT
nanocomposite was obtained at Csp= 0.861 F/g. In
addition, the Csp values of rGO/TiO2/PEDOT
nanocomposites at [rGO]o/[TiO2]o/[EDOT]o= 1:1:1; 1:1:2
and 1:1:5 were obtained as Csp= 0.303, 0.925, and
0.201 F/g, respectively.
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EFFECT OF HOMOGENIZATION TREATMENT ON GRAIN SIZE AND
BETA PHASE IN COPPER BERYLLIUM ALLOYS
BAKIR BERİLYUM ALAŞIMLARINDA HOMOJENİZASYON İŞLEMİNİN
TANE BOYUTU VE BETA FAZINA ETKİSİ
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Özet

1. GİRİŞ

Bakırın içerisine ağırlıkça %2 oranında berilyum ilavesi
alaşımın mekanik özelliklerinde önemli gelişmeler
sağlamaktadır. %2 berilyum ilave edilmiş bakır berilyum
alaşımları, diğer bakır alaşımlarına kıyasla yüksek
mukavemet ve sertlik özellikleriyle ön plana çıkmakta
ve elektronik, otomotiv, savunma ve havacılık
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu
çalışmada, yaklaşık %2 berilyum içeren bakır berilyum
alaşımının döküm – homojenizasyon – sıcak dövme –
çözeltiye alma – su verme- yaşlandırma (üretim rotası
1) ve döküm– sıcak dövme – çözeltiye alma – su verme
yaşlandırma (üretim rotası 2) olmak üzere 2 farklı
koşulda mekanik ve elektriksel özellikleri, tane boyutları
ve içerdikleri % β fazı oranları karşılaştırılmıştır.
Sonuçta, belli bir sıcaklık ve sürede yapılmış
homojenizasyon işleminin, bakır berilyum alaşımının
tane boyutunu yaklaşık 7μm büyüttüğü, % β fazı
değerini ise % 90 oranında azalttığı belirlenmiştir.

Bakır berilyum alaşımları (Cu-Be), yüksek mukavemet,
iyi elektriksel ve ısıl iletkenlik yönleriyle uçak iniş takımı
parçalarında burç, plastik kalıplarında hızlı soğuması
gereken bölgelerde geçme, plastik şişelerinde taban
pleytleri ve boğaz ringleri, sıcak yolluk sistemlerinde
nozul, alın kaynağında elektrot olarak (jant kaynağı,
zincir kaynağı) ve manyetik olmadığı, kıvılcım
çıkarmadığı için güvenlik gereçlerinde kullanılmaktadır
[1]. Cu-Be alaşımlarının mekanik ve fiziksel özellikleri,
bileşiminde bulunan berilyum elementinin doğası gereği
diğer alaşımlardan oldukça farklıdır. Bu alaşımların
mekanik ve fiziksel özellikleri içerdikleri berilyum
miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir [2]. Bu
alaşımlardan en önemlisi UNS birim sisteminde
C17200 ile gösterilen ve bileşiminde ağırlıkça %1.8-2.0
berilyum içeren alaşımdır [5]. Berilyumun varlığı
nedeniyle alaşımın mekanik özelikleri ısıl işlem ile
geliştirilebilir. Isıl işlem; belli bir sıcaklıkta çözeltiye
alma, su verme ve yaşlandırma adımlarından oluşur [2].
Düşük çözeltiye alma sıcaklığı ince tane yapısı ile
sonuçlanır. Fakat çözeltiye alma sıcaklığı çok düşük
seçilirse yaşlanmanın etkisi olumsuz olur ve ince tane
boyutundan elde edilen faydalar etkisiz hale gelir. Ticari
Cu-Be alaşımlarında ürüne bağlı olarak çözeltiye
alınmış malzemenin tane boyutu 15-60 mikron
aralığında değişecektir. Çözeltiye alma sıcaklıkları 775800⁰C aralığında değişmektedir. Yaşlandırma sıcaklığı
yaklaşık 350⁰C ve yaşlandırma süresi 3-5 saat
aralığında olabilir. Berilyum miktarı, yaşlandırma
sıcaklığı ve süresi uygun olduğunda yaklaşık 40-45
sertlik değerine ulaşılabilir [4].

Anahtar kelimeler: Berilyum bronzu, döküm, dövme,
tane boyutu, beta fazı

Abstract
The addition of 2% beryllium into copper provides
significant improvements in the mechanical properties
of the alloy. Copper beryllium alloys containing 2%
beryllium are distinguished by their high strength and
hardness compared to other copper alloys and are
widely used in electronics, automotive, defense and
aerospace industries. In this study, mechanical and
electrical properties, grain sizes and beta phase ratios
of copper beryllium alloy containing approximately 2%
beryllium which was produced by casting homogenization - hot forging - solution treatment quenching - aging (production route 1) and casting - hot
forging - solution treatment - quenching - aging
(production route 2) were compared. As a result,
homogenization at a certain temperature and time has
been determined to increase the grain size of copper
beryllium alloy by approximately 7μm and reduce the β
phase ratio by 90%.

Homojenizasyon bazı alaşımlarda katılaşmanın doğal
bir sonucu olarak ortaya çıkan genellikle çekirdeklenme
olarak bilinen kimyasal ve metalurjik segregasyonu
azaltmak için alaşımı uzun süreli yüksek sıcaklıkta
tutma
işlemidir.
Homojenizasyon
işlemi
bakır
alaşımlarına haddeleme prosesi için kütük dökümlerin
sıcak ve soğuk sünekliğini geliştirmek ve bazen
belirtilen sertliği, sünekliği veya tokluk gereksinimlerini
karşılamak için dökümlere uygulanır. Homojenizasyon,
kalay bronzları, bakır nikeller, silisyum bronzları ve
bakır berilyum alaşımlarına uygulanır. Homojenizasyon
Keywords: Beryllium bronze, casting, forging, grain işlemi için gereken süre ve sıcaklık, alaşıma, döküm
tane boyutuna ve istenen homojenizasyon derecesine
size, beta phase
göre değişir. Tipik tavlama süreleri 3-10 saat
aralığındadır. Normalde homojenizasyon sıcaklığı,
katılaşma sıcaklığının 50⁰C içerisinde üst tavlama
aralığının üzerindedir [4].
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Ticari Cu-Be alaşımları yapılarında kobalt ve/veya nikel
içerirler. Bu alaşım elementleri sıvı metalde çözelti
içerisinde bulunmaktadır ve berilyuma karşı güçlü
afiniteleri olduğu için katılaşma sırasında berilyum ile
yaklaşık 10μm uzunluğunda berilit olarak adlandırılan
partiküller oluşturarak ayrışırlar. Sonraki aşamalarda
uygulanan termomekanik işlemler ile birlikte berilitler bir
miktar kırılırlar. Fakat çözeltiye alma esnasında katı
çözelti içerisinde dağıtılmazlar [5]. Yaşlandırma
işleminin ise çökeltilerin türü, miktarı, büyüklüğü ve
dağılımı Cu-Be alaşımının mekanik ve elektriksel
özellikleri üzerinde büyük etkiye sahiptir [6].

yapılmamış ingotlardan alınan numuneler çözeltiye
alma ve yaşlandırma ısıl işlem çalışmaları için
50mmx50mm kesitlerinde sıcak dövülerek döküm
yapısının
iyileştirilmesi
sağlanmıştır.
Dövülmüş
alaşımdan örnekler 800⁰C‘ de 45 dakika boyunca
çözeltiye alınmış ve ardından su verilmiştir. Su verilmiş
alaşımlar 345⁰C 6 saat boyunca yaşlandırılmıştır. Isıl
işlem koşulları Çizelge 2.’de verilmiştir.
Çizelge 1. CuBe2 alaşımının kimyasal bileşimi

Katılaşma sırasında ortaya çıkan birincil berilit fazı en
iyi olarak, parlatılmış konumda mavi-gri renkte çin
yazısına benzer şeklide görülür. Ana fazın katılaşması
sonrasında ortaya çıkan ikincil berilit fazı ise, matrikste
belirli bir kristalografik oryantasyonda, plaka vari
morfolojide, mavi-gri küresel partiküller şeklinde
görülürler. Sıvı metalden peritektik dönüşümle oluşan β
fazı,
yüksek
mukavemetli
alaşımların
döküm
mikroyapılarında, bakırca zengin birincil α fazını
çevreleyen interdendritik ağlar şeklinde bulunur ve
ötektoid olarak α ve γ fazına dönüştüğü için oda
sıcaklığında bulunmaz. Dönüşmüş β fazı parlatılmış
konumda beyaz açısal yamalar şeklinde görülür.
Deformasyon konumunda %1.8-2 berilyum içeren
alaşımlarda,
sıcak
işlemeden
önce
yetersiz
homojenizasyon
nedeniyle
α-Bakır
matriksinde,
dönüşmüş uzun β fazları bulunabilir [5].
Cu-Be alaşımları çoğu durumda çeşitli şiddette aşınma
koşulları altında çalışır. Düşük sertlik ve düşük aşınma
direnci bu alaşımın kullanım yerinde ömrünü daha
erken tamamlamasına neden olur [3]. Havacılık
sektöründe kullanılan C17200 alaşımının ideal mekanik
özellikleri, ideal tane boyutu ve içeriğinde maximum
bulunması gereken β fazı değeri AMS 4533 Havacılık
Malzeme Şartnamesinde belirtilmektedir. Özellikle uçak
iniş takımı parçalarında burç olarak kullanılan Cu-Be
alaşımları (AMS 4533 - C17200), yüksek mekanik
özelliklerin yanı sıra paralel yüzeyler arasındaki
mesafenin 38.1mm - 50.8mm aralığında olduğu
koşulda, tane boyutlarının, 100μm’den küçük β fazı
içeriğinin % 6’ dan daha düşük olması beklenmektedir.
Bu çalışmada %1.8-2 aralığında berilyum içeren bakır
alaşımına döküm sonrası uygulanan homojenizasyon
ısıl işleminin alaşımın mekanik ve elektriksel
özelliklerine, tane boyutu ve β fazına etkisi incelenmiş
ve AMS 4533 Havacılık Malzeme Şartnamesi ile
karşılaştırılmıştır.

Cu%

Be%

Ni%

Co%

Fe%

97,4

1,84

0,259

0,282

0,038

Çizelge 2. CuBe2 alaşımına uygulanan ısıl işlem
koşulları
Isıl İşlem Koşulları

Üretim rotası

(1)
Döküm
Homojenizasyon
Dövme
Isıl İşlem
(2)
Döküm
Dövme
Isıl İşlem

Homojeniza Çözeltiye Yaşlandır
syon (⁰C)
alma (⁰C) ma (⁰C)

800 ⁰C-4
saat

800 ⁰C 45
dakika

345 ⁰C-6
saat

-

800 ⁰C 45
dakika

345 ⁰C-6
saat

Metalografik inceleme için yaşlandırılmış numunelerin
yüzeyleri 120, 320, 600, 1000, 2500 ve 4000 mesh SiC
esaslı zımparalar kullanılarak mekanik olarak işlenmiş
olup 3 ve 1 µm’luk elmas pasta ile parlatılmıştır.
Malzemeler kimyasal olarak dağlandıktan sonra
aydınlık alan kontrastlama ile ışık mikroskobunda
(Olympus BX41M-LED) karakterize edilmiştir. ASTM E
112 standartına göre tane boyutu ve ASTM E 3
standartına göre beta fazı ölçümleri yapılmıştır.
Standart gereği çoklu görüntülemeler sonrası görüntü
analiz çalışmaları yapılmış olup malzemelerin tane
boyutu ve beta faz dağılımları aritmetik ortalama ve
standart sapma verileri hesaplanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Malzemelerin Bulut Makina marka cihaz ile Rockwell C
cinsinden sertlik değerleri ölçülmüştür. Elektriksel
Bu çalışmada, berilyum içeren bir alaşım kokil bir kalıba iletkenlik ölçümleri ise GE Inspection Tech Auto Sigma
dökülmüş olup döküm sonrası SpektroMax marka 3000 cihazı kullanılarak yapılmıştır. ASTM E8 /E8M
spektral analiz cihazı ile kimyasal bileşim değerleri standartına göre çekme testleri yapılmıştır.
belirlenmiştir (Çizelge 1). Kalıptan çıkarılan ingotun
yolluk kısmı kesilerek, tornalama işlemi ile yüzey 3. BULGULAR & TARTIŞMA
kısımları işlenmiştir. Döküm sonrası ingotların bir
kısmına 800⁰C’ de 4 saat homojenizasyon işlemi
3.1. Mekanik ve Elektriksel Özellikler
yapılmış ve havada soğutulmuştur. Burada amaç
homojenizasyon yapılmış ve yapılmamış ingotların,
sıcak dövme, çözeltiye alma ve yaşlandırma sonrası, Çizelge 3. ve Çizelge 4.’te malzemelerin mekanik ve
mekanik
ve
mikroyapı
özellikleri
yönleriyle elektriksel iletkenlik ölçümleri verilmiştir.
karşılaştırılmasıdır. Homojenizasyon yapılmış ve
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Çizelge 3. CuBe2 alaşımının sertlik ve elektrik
iletkenliğine homojenizasyon işleminin etkisi
Üretim
rotası

Sertlik (HRC)

Elektrik iletkenliği
(MS/m)

1

40,5

17,5

2

40,5

17,6

Homojenizasyon işleminin sertlik ve iletkenlik değerine
bir etkisi olmadığı görülmüş her iki üretim koşulunda da
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çekme testi
sonuçlarına bakıldığında çekme ve akma dayanımının
ve % uzama değerlerinin etkilendiği görülmektedir.
Homojenizasyon işlemi özellikle % uzama değerini yarı
yarıya düşürmüştür. Bu durumun homojenizasyon
yapılmış alaşımda tane boyutunun daha büyük
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

a)

Çizelge 4. CuBe2 alaşımının mekanik test sonuçlarına
homojenizasyon ısıl işleminin etkisi
Çekme testi sonuçları
Üretim
rotası

Ortalama çekme
mukavemeti
(MPa)

Ortalama
akma
mukavemeti
(MPa)

%
uzama

1

1215,7

1102,3

4,6

2

1246,7

1118,9

8

b)
Şekil 1. CuBe2 alaşımının yaşlandırma sonrası
parlatılmış konumlarına ait mikroyapıları; (a) (üretim
rotası 1), (b) (üretim rotası 2)

3.2. Mikroyapısal Karakterizasyon
Şekil 1’ de yaşlandırma sonrası parlatılmış konumda
bakır esaslı malzemelerin dövme doğrultusuna ait
mikroyapıları verilmiştir. Matriks içerisinde çoğunlukla
gri-mavi kontrastlı bir ikincil fazın dağılımı tespit
edilmiştir. Bu ikincil fazlar, Cu-Be alaşımlarının
katılaşması
sırasında
sıvı
fazdan
doğrudan
kristallenebilen ve çoğunlukla Çin yazısı benzeri
görünümlü “birincil berilit” olarak bilinir. Bu tür bir berilit
yapısı dövme koşullarında kırılıp matriks içerisine
dağılır.

Şekil 2’ de ve Şekil 3’ de bakır esaslı malzemelerin
kimyasal dağlanmış konumlarına ait mikroyapılar
verilmiştir. Şekil 2’de verilen görüntüler malzemelerin
ince bir tane boyut dağılımına sahip olduğunu
göstermektedir. Cu-Be alaşımlarının oda sıcaklığı
yapılarında var olan bir diğer faz ise “beta” fazıdır. Bu
faz peritektik bir reaksiyonla sıvıdan oluşur ve
katılaşma
yapısında
çoğunlukla
interdendritik
bölgelerde ağsı bir yapıda gözlenir. Cu-Be
alaşımlarında katılaşmayı takiben bu beta fazının
ötektoid bir reaksiyonla dönüşümü beklenir. Bu yapı
bakır matriksinin dağlanmış konumunda Şekil 3’ de
gösterildiği üzere aydınlık bir kontrastta yama benzeri
bir görünümde dağılım gösterir.
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b)

a)

Şekil 3. CuBe2 alaşımının beta faz dağılımlarını
gösteren mikroyapılar; (a) (üretim rotası 1), (b) (üretim
rotası 2)

3.3. Tane Boyutu ve Beta Fazı Analizi

b)

Çizelge 5 ve 6’ da görüntü analiz çalışmaları sonrası
elde edilen ortalama tane boyutu (µm) ve matriks içi
beta faz dağılımı (%) sırası ile verilmiştir. (1) nolu
alaşımda homojenizasyon işleminin etkisi ile tane
kabalaşması meydana gelmiş ve tane boyutu
homojenizasyon yapılmayan malzemelere göre daha
büyük ölçülmüştür. Beta fazı oranlarına bakıldığında ise
homojenizasyon işlemi beta fazını yaklaşık %90
azaltmış ve daha homojen bir yapının oluşmasını
sağlamıştır.

Şekil 2. CuBe2 alaşımının dağlama sonrası
konumlarına ait tane boyut dağılımlarını gösteren
mikroyapılar; (a) (üretim rotası 1 ), (b) (üretim rotası 2)

Çizelge 5. CuBe2 alaşımına ait ortalama tane boyutu
değerleri
Üretim
rotası

Ortalama tane
boyutu, (µm)

Standart sapma, ±

1

40,17

4,09

2

33,8

3,46

Çizelge 6. CuBe2 alaşımına ait matriks içi beta fazı
dağılım değerleri

a)

Üretim rotası

Ortalama beta
faz dağılımı, %

Standart sapma,
±

1

0,18

0,1

2

1,65

0,8

4.SONUÇLAR
Malzemelerde yapılan, mekanik, elektriksel ve
mikroyapı incelemeleri ve görüntü analiz çalışmaları
kapsamında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
-Homojenizasyon işlemi, alaşımın sertlik ve iletkenlik
değerini değiştirmemiş benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Çekme ve akma değeri düşük bir miktar azalmış, %
uzama değerinde ise yaklaşık % 50 azalma meydana
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gelmiştir.
%
uzama
değerindeki
bu
kaybın
nedenlerinden birinin tane kabalaşması olabileceği
düşünülmektedir.
-Malzemelerin yapısı, bakır esaslı matriks içerisinde
dağılım göstermiş birincil berilit ve beta faz yapısı
içermektedir.
-Malzemelerin tane yapısı oldukça ince olup
homojenizasyon yapılmış alaşım daha iri bir tane
boyutu vermiştir.
-Malzemeler ASTM E 3 standartına göre % 6’dan daha
az beta fazı dağılımına sahiptir. Homojenizasyon işlemi
% β fazını yaklaşık %90 azaltmıştır.
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Abstract
Supercapacitors or electrochemical capacitors are used
to be the mostly supercapacitor devices to gain a
higher electrochemical performances [1-3]. Many
electroactive materials such as carbon based materials,
metal oxides, conducting polymers can be used as a
hybrid supercapacitor device in symmetric and
asymmetric cell design. A lot of parameters can affect
the specific capacitance, energy and power densities,
such as used electrodes, type of electrolyte, potential
windows, and used electroactive materials. Recently,
many scientists have been devoted to designing hybrid
supercapacitors
which
can
combine
both
electrochemical double layer capacitance and
pseudocapacitance. The main aim is to meet the Figure 1. Equivalent circuit model analysis of
nanocomposites
at
requirements of high energy density, high power rGO/TiO2/PEDOT
[rGO]o/[TiO2]o/[EDOT]o= 1:0:1; 1:1:1; 1:2:1 and 1:5:1
density, and high cyclability [4-6].
using ZSimpWin programme.
Keywords: Nanocomposite, supercapacitor, EDLC
systems, pseudocapacitance, energy density.

1. Introduction
TiO2/graphene
nanocomposites
showed
enhanced photocatalytic and photovoltaic properties, as
compared with TiO2 nanoparticles, for the degradation
of azo-dyes, and for use in dye-sensitized solar cells
[7].
Graphene has high specific surface area, good
conductivity, low-mass density, and elegant flexibility [8,
9]. Mezgebe et al have presented rGO/Fe3O4/PANI
nanocomposite for supercapacitor applications [10].
Figure 2. SEM images of rGO/MnO2 nanocomposites,
Graphite (% 99), sodium bor hidride (% 99), a) 1 µm, b) 2 µm, and c) 4 µm.
NaNO3 (≥ %99), ethanol (≥ %99,8), H2SO4 (%95-97),
KMnO4 (≥ %99), ruthenium (III) chloride (% 45-55),
amonium persulfate (%9 8,5), H2O2 ( %30), acetonitril
(≥ %99,9), amonium hydroxide (% 99,99), , methanol (≥
%99,8), NH4F (≥ %99,9), 2’2:5’2” terthiophene (≥ %99),
9-vinyl carbazole (% 98), 3,4-ethylenedioxythiophene
(EDOT, C6H6O2S, >97%), anyhydrous FeCI3 (≥ %99)
amonium serium nitrate (% 99), Titanium (IV) butoxide
chemicals were provided from Sigma-Aldrich,
chloroform (%99-99,4), Hydrochloric acid (37%),
dodecylbenzenesulfonic
acid
(C12H25C6H4SO3H),
acetone (C3H6O), sodium hydroxide (NaOH, >98.0%)
were obtained from Merck company. All chemicals
were analytical grade and provided commercially. In
addition, stainless steel (SS, Trinity Brand Ind., USA),
membrane (Celgard 3501) and Kapton tape were
bought from Sigma-Aldrich company.

2. Materials Methods

3. Results and Discussion
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Figure 3. SEM images of rGO/MnO2/PTTh
nanocomposite in different scales, a) 2 µm b) 5 µm c)
10 µm for [GO]o/[MnO2]o/[TTh]o = 1/1/1, d) 2 µm e) 5 µm
f) 10 µm for [GO]o/[MnO2]o/[TTh]o = 1/1/2, g) 2 µm h) 5
µm ı) 10 µm for [GO]o/[MnO2]o/[TTh]o = 1/1/3, i) 2 µm j)
5 µm k) 10 µm for [GO]o/[MnO2]o/[TTh]o = 1/1/5.

was divided into anode and cathode compartments and
syringed dropwise in 1 M sulphuric acid solution. No
binders or conducting carbon were used for the
electrodes.

3b. A Real Circuit Evaluations

Figure 4. FTIR-ATR spectrum of rGO/MnO2/PTTh
nanocomposites.

3a. Symmetric
Fabrication

Supercapacitor

Device

We
have
designed
a
symmetrical
supercapacitor device which includes stainless steel
(SS, Trinity Brand Industries, USA), membrane Figure 6. Picture
separator
(Celgard
3501,
Charlotte,
USA), supercapacitor.
rGO/TiO2/PEDOT,
and
rGO/RuO2/PVK,
rGO/MnO2/PTTh nanocomposites and Kapton tape
(Torrance, CA, USA). Two identical electroactive
materials were put on the SS electrode. A membrane

Figure
5.
EIS
analysis
of
rGO/RuO2/PVK
nanocompositesi a) Nyquist b) Bode-magnitute c)
Admittance d) Bode-phase plots.

of

electric

circuit

to

work

Figure 7. After charge process, a) non-resistance, b)
low-resistance, c) high resistance lamp pictures.

rGO/RuO2
nanocomposite
and
rGO/RuO2/PVK
nanocomposites at [rGO]o/[RuO2]o/[VK]o= 1:1:1; 1:1:3,
and 1:!:5 were taken in EIS measurements in the
frequency range between 10 mHz to 100 kHz at 10 mV
amplitude.
The specific capacitance results were presented
as Csp= 3.51F/g for rGO/RuO2 nanocomposite and Csp=
243.66, 68.35, and 7.23 F/g for [rGO]o/[RuO2]o/[VK]o=
1:1:1; 1:1:3and 1:1:5, respectively (Fig.3).
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supercapacitor electrode materials, Electrochim. Acta,
Vol 55, p. 3904-3908, 2010.
[7] Peining, Z., Nair, A.S., Shengjie, P., Shengyuan, Y.,
Ramakrishna, S., Facile fabrication of TiO2-graphene
composite
with
enhanced
photovoltaic
and
photocatalytic properties by electrospinning, ACS Appl.
Mater. Interfaces, Vol 4, p. 581-585, 2012.
[8] Low, Q.X., Ho, G.W., Facile structural runing and
compositing of iron oxide-graphene anode towards
enhanced supercapacitive performances, Nano Energy,
Vol 5, p. 28-35, 2014.
[9] Yilmaz, G., Lu, X., Ho, G.W., Cross-linker mediated
formation of sülfür-functionalized V2O5/graphene
aerogels and their enhanced pseudocapacitive
performance, Nanoscale, Vol 9, p. 802-811, 2017.
[10] Mezgebe, M.M., Yan, Z., Wei, G., Gong, S., Zhang,
Figure 8. EIS analysis of rGO/MnO2/PTTh
F., Guang, S., Xu, H., 3D graphene-Fe3O4-polyaniline,
nanocomposites, a) Nyquist b) Bode-magnitute c)
a novel ternary composite for supercapacitor electrodes
Admittance d) Bode-phase plots.
with improved electrochemical properties, Materials
Today Energy, Vol 5, p. 164-172, 2017.

4. Conclusion

Elexctroactive materials of different nanocomposites
were synthesized for each components and reduced by
microwave assisted method. Electroactive materials
were characterized by FTIR-ATR, SEM-EDX, Raman,
XRD, TEM, TGA-DTA, BET, CV, GCD, EIS analysis.
Simulation programme was used to interpret EIS data
for
some
electrochemical
circuit
models.
Electrochemical measurements have shown that
different types of nanocomposites can be promising
candidate material for supercapacitor applications.
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Özet
Bu çalışmada AISI 1040 çeliğinin ticari EKabor 2 tozu
ve deoksidan toz olan EKrit tozu kullanılarak kutu
borlama tekniğiyle 950°C’de 2, 4 ve 6 saatlik bekleme
sürelerinde borlanması sonucu malzemenin sertlik
değerinde ve içyapısında oluşan değişimlerin
incelemesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında
numunelerin bir kısmı borik asit çözeltisinde bekletilerek
borik asit katkısının etkileri incelenmiştir. Borlama
işleminden sonra çelik numuneler yüzey incelemesi için
reçine ile kalıplanarak parlatma ve yüzey dağlama
işlemleri uygulanmıştır. Tabaka kalınlıkları optik
mikroskop ile belirlenen numunelerin, mineralojik yapısı
XRD ve içyapısı SEM ile karakterize edilmiştir. Sertlik
değerleri mikro sertlik yöntemiyle ölçülmüş ve elde
edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: AISI 1040 Çeliği, Borlama, Borik
asit, Sertlik

Abstract
The objective of this study was to investigate the
micostructural modifications and hardness values of
AISI 1040 steels following a pack boronizing treatment
by using commercial EKabor 2 powder with EKrit as a
deoxidant powder. The boronozing treatment was
performed at 950°C for a time duraton of 2, 4, and 6
hours. Some of the steel samples were treated with
boric acid solution to determine its effects as additive
on material structure and properties. After boronizing,
steel samples were molded with resin for surface
analysis following etching and polishing processes.
Layer
thickness,
mineralogical
structure,
and
microstructure of the samples were determined by
optical microscope, XRD, and SEM, respectively. Micro
hardness values were measured and evaluated in
comparison.

malzemenin süneklik, sertlik ve yorulma gibi mekanik
özellikleri, aşınma ve sürtünme gibi tribolojik özellikleri
ile oksidasyon özellikleri ve korozyon özellikleri
geliştirilmektedir [1-3]. Yurdumuzda son yıllarda demir
esaslı alaşımlar üzerine bor kaplama konusunda
çalışmalar yapılmaktadır. Borun; titanyum, zirkonyum,
mobilden, tungsten, krom ve demir gibi elementlerle
yaptığı bileşiklerin oldukça yüksek ergime sıcaklığı ve
sertlik ile yüksek korozyon ve aşınma direncine sahip
olduğu bilinmektedir [4].
Esas itibariyle bir yayınma işlemi olan borlama,
karbürleme ve nitrürlemeye benzer. Difüzyon yöntemi
olan borlama termokimyasal bir işlemdir. Uygun işlem
sıcaklıklarında metal malzemenin yüzeyine yayınan
bor, metal ile bir ve birkaç intermetalik fazdan meydana
gelen bir tabaka oluştururlar. Bu işlemin esası borla
metalin bir arada bulunduğu bor verici ortamda
kimyasal veya elektro-kimyasal reaksiyonlar sonucunda
borun metal yüzeyine yayınması olayıdır. Borlama
ortamı ise, borkaynağı (bor veya bileşikleri), aktivatör,
dolgu veya deoksidontlardan oluşur. Aktivatörler
tabakanın düzenli büyümesine ve oluşumuna etki
ederler. Dolgu ve de oksidantlar ise borlama
sıcaklığında oksijeni tutarak redükleyici bir ortam
oluştururlar ve ayrıca borlama maddelerinin ana
malzemeye yapışmalarını önlerler. Borlama sonucu
oluşan
borür
tabakasının
özelliklerini
şöyle
sıralayabiliriz [5].
•Çok yüksek sertlik
•Yüksek ısınma direnci
•Alt yüzeye iyi tutunma özelliği
•Yüksek sıcaklık dayanımı
•Yüksek ısılarda sertliğini koruma özelliği
•Demir malzemelerinkine uygun genleşme kat sayısı
Borlama Yöntemleri;

Katı (Toz) Ortamda Borlama
Pasta Borlama
Keywords: AISI 1040 Steel, Boronizing, Boric Acid, Sıvı Ortamda Borlama
Hardness.
Daldırma Yöntemi
Elektroliz Yöntemi
1. Giriş
Derişik Çözeltide Borlama
Gaz Ortamında Borlama
Malzemelerin performansı kullanımları açısından çok Plazma (iyon) Borlama [6]
önemlidir. Genel olarak malzeme performansı
malzemenin kütle ve yüzey özelliklerine bağlıdır.
Malzemenin kullanım esnasında çevreyle olan
etkileşimi yüzeyini etkilemektedir. Yüzey işlemleriyle 1.1. Demir Esaslı Malzemelerin Borlanması
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Elementlerin demirde çözünme kabiliyetleri, çözücü ve
çözünen
atomların
izafi
büyüklükleri
ile
belirlenmektedir. Borun atom çapı, demirin atom
çapından yaklaşık %27 oranında küçüktür. Bu yüzden,
çok sınırlı da olsa katı çözeltiler oluşabilmektedir ([7].
Demir esaslı malzemelerin borlama işlemi sonucunda,
esas olarak Fe2B ve FeB olmak üzere iki borür
oluşmaktadır ve tabakanın özelliklerim büyük ölçüde bu
iki borür belirlemektedir. Oluşan bu borürlere ait bazı
fiziksel özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.
Şekil 2. Borür tabaka tipi
Çizelge 1 Demir Borürlerin Bazı Fiziksel Özellikleri ([8]
Faz
Bor içeriği % ağ
Isıl
genleşme
-1
katsayısı (°C )
Kristal yapısı
Kafes
parametreleri (Å)
Erime noktası (°C)
3
Yoğunluk (g/cm )
Elastik
modülü
(GPa)

FeB
16,23
-6
23.10

Fe2B
8,83
-6
7,85.10

Ortorombik
a=4,053
b=5,495
c=2,946
1540
6,75
590

Tetragonal
a=5,078
c=4,249

2. Materyal ve Metod
Deneysel çalışma 3 aşamadan meydana gelmektedir.
Birinci aşamada AISI 1040 çeliğinin (Çizelge 2) ticari
EKabor2 tozu ile 2, 4, 6 saatlik sürelerde borlama işlemi
yapılmıştır. İkinci aşamada ise 24 saat süreyle borikasit
çözeltisinde bekletilmiş AISI 1040 çeliğinin 2, 4, 6
saatlik sürelerde borlama işlemi yapılmıştır. Üçüncü
aşamada ise bu numunelerin karakterizasyonu
yapılmıştır. Deneyde uygulanan işlemler Şekil 3’deki
akım şemasında verilmiştir.

1390
7,43
285-295

Çizelge 2. AISI 1040 Çeliği Kompozisyonu.

Fe-B sisteminde borun atom çapı, demire kıyasla %27
daha küçük olması sebebiyle, bu elementle katı eriyik
yapabilmektedir. Fe-B faz diyagramı Şekil 1’de
verilmiştir.

Element

% Ağırlık

C

0.37 – 0.44

Mn

0.60 – 0.90

P

0.04 (max)

S

0.05 (max)

Şekil 1. Fe-B Faz diyagramı.[9]
Literatürdeki çalışmalarda, borlama sırasında borür
tabakasının oluşumu konusunda genel olarak
savunulan nokta, işlemin difüzyon kontrollü olmasıdır
[6]. Çok fazlı borür tabakalarından FeB, Fe2B ye
nazaran daha sert bir yapıda olup, Fe2B sünek
karakterlidir [10]. Şekil 2’de çok fazlı borür tabakası tipi
verilmiştir.
Şekil 3. Deney akım şeması.
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AISI 1040 çelikleri öncelikle 1x1cm boyutlarında
kestirilmiştir (Şekil 4). Daha sonra elde edilen
numuneler 180, 240, 320, 400, 600 ve 800 ‘lük zımpara
kâğıtları kullanılarak Forcipol 2V adlı makinede
zımparalanmıştır.

Sertlik ve optik görüntüleri için numuneler MetacutM250’de tam ortadan ikiye ayrılmıştır. Kesilen yüzey
tabana gelecek şekilde bakalite alınmıştır. Daha sonra
elde edilen numuneler 180, 240, 320, 400, 600 ve 800
‘lük zımpara kâğıtları kullanılarak Forcipol 2V adlı
makinede zımparalanmıştır. Alümina pasta kullanarak
Bütün numunelerin zımparalama işlemi bitince çuha üzerinde parlatılmıştır. Parlatılan numuneler
numuneler saf su ile yıkama işlemine tabi tutulmuş ve yıkanıp, alkolden geçirilip kurutulmuştur. Olympos
ardından üzerine hava tutularak kurutulmuştur.
BX60 cihazında tabaka kalınlığı incelenmiş ve sertlik
cihazında ise vickers uçla sertliği ölçülmüştür.
XRD analizleri kimya laboratuarında Shimadzu marka
XRD-6000 model cihazda Cu K-α ışıması kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Numunelerin SEM görüntülerini
alabilmek için öncelikle iletkenliğini sağlamak amacıyla
BAL-TEC SCD 005 marka kaplama cihazıyla
kaplanmıştır. Sonra LEO 1430 VP marka SEM
cihazında numunelerin SEM görüntüleri alınmıştır.
Şekil 4. Hazırlanan çelik numuneler.

3. Sonuçlar

2.1. Borlama İşlemi

Numunelerin XRD analizi Şekil 6’da verilmiştir.

Çelik malzemeden hazırlanmış olan borlamada
kullanılacak olan haznenin içine EKabor 2 tozundan bir
miktar konulmuş ve iki adet numune içine yerleştirilip,
üzeri tekrar EKabor 2 tozuyla doldurulmuştur. Hava
geçişini önlemek için deoksidan toz olan EKrit eklenmiş
ve kapağı kapatılarak fırına girecek duruma getirilmiştir
(Şekil 5). Bu şekilde katkısız işlem görecek numuneler
hazırlanmaktadır.

Şekil 6. Numunelerin XRD analizi.
Standard numunenin XRD sonuçlarındaki pikler tam net
olarak Fe elementini göstermektedir. Borik asit katkılı
ve katkısız borlama sonucu elde edilen numunelerin
XRD sonuçları ise piklerin FeB ya da Fe2B
olabileceğini göstermiştir. Benzer AISI 1040 çeliğiyle
Şekil 5. Kutu Borlama düzeneği.
yapılan borlama çalışmalarına bakıldığında onlarda da
aynı piklerin elde edildiği görülmüştür. Dolayısıyla
Borik asit katkılı üretim yapabilmek için öncelikle bir kap
beklenen durum elde edilmiştir [11].
içinde %56’lık borik asit çözeltisi hazırlanmış ve
numuneler 24 saat boyunca içinde bekletilmiştir.
Farklı parametrelerdeki SEM görüntüleri Şekil 7 ve 8’de
Ardından yıkama işlemine tabi tutulup kurutulmuştur.
verilmiştir. Görüntülere 1.00 KX ‘de bakılmıştır.
Daha sonra fırına konulmak üzere kutu içine katkısız
numuneler gibi yerleştirilmiştir.
Hem katkılı hem de katkısız numuneler 2, 4, 6 saatlik
sürelerde 950°C’de kamara fırınında ısıl işleme tabi
tutulmuştur.
Soğuduktan sonra fırından alınan numuneler yine saf
suyla yüzey yıkama işlemine tabi tutulmuş ardından
kurutulmuştur. Borik asit katkılı, katkısız ve hiç ısıl işlem
görmemiş 3 numune XRD işlemine tabi tutulmuştur.
Boş numune, borik asit katkılı ve katkısız 2, 4, 6 saat
ısıl işlem görmüş birer numune SEM analizine
alınmıştır.
Şekil 7. Katkısız numunelerin yüzey SEM görüntüleri.
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Katkısız ve borik asit katkılı numunenin 1.00 KX
büyütmedeki görüntüleri incelendiğinde yüzey parlatma
işleminin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Diğer
görüntülerde
optik
görüntüleriyle
kıyaslanarak
incelendiğinde istenilen bor tabakalarının elde edildiği
ancak porozitelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Şekil 9. Numunelerin optik mikroskop görüntüleri.
Şekil 9’da matris ve kaplamanın kolonsal bir yapı
Şekil 8. Borik asit katkılı numunelerin yüzey SEM sergilediği ve belirgin bir şekilde birbirinden ayrıldığı
görülmektedir. Kaplama tabakasının homojen ve düz
görüntüleri.
bir yapıda oluştuğu, literatürle uyum gösterdiği
Sertlik ölçümleri numune yanlamasına kesilip, reçineye anlaşılmaktadır [12].
alındıktan sonra yapılmıştır. Bu yüzden yaklaşık olarak
140 μm civarı bir alanda sertlik ölçümü yapılmıştır. Kaynaklar
Ölçüm sonuçları Çizelge 3’de görülmektedir.
Çizelge 3. Numunelerin sertlik ölçüm sonuçları.
Numune Adı
Katkısız

Borik asit katkılı

Zaman
(Saat)
2

Tabaka
Kalınlığı
100 μm

Sertlik Ortalaması
(HV)
1126

4

150 μm

1369

6

190 μm

1466

2

110 μm

1659

4

100 μm

1764

6

160 μm

1914
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Abstract
In this study, TiAlZrN coating films with different bias
voltage were applied on nitreded AISI H13 steel surface
by using closed field unbalanced magnetron sputtering
technique to investigate the wear properties for sliding
tribopairs working at vacuum conditions. Wear behavior
of these coatings were examined with a ball on disc
-3
tribometer under 5x10 mbar vacuum conditions. The
worn surfaces were analyzed by using 3D optical
profilometer. The results showed that the bias voltage
which is used as variable parameter for coating
processes affected the wear characteristics. TiAlZrN
coating which was produced by using highest bias
voltage showed the highest wear resistance.
Keywords: TiAlZrN, bias voltage, AISI H13, wear,
vacuum conditions

After that the samples with these dimensions were
grounded with SiC papers and polished with diamond
suspension to average roughness (Ra) of 0,05µm.
Lastly the samples were cleaned ultrasonically with
isoproponal for 15 minutes prior to the deposition
process. The closed field unbalanced magnetron
sputtering method which was shown in Figure 1 was
used for coating the substrate surface.

1. Introduction
Friction and wear are important factars in terms of the
working systematic of surfaces in contact with each
other [1,2,3]. Therefore, studies of reducing friction and
wear from past to present are continuing by
researchers [4,5]. As a result of these studies,
previously, liquid lubricants were used to reduce friction
and wear on the mechanical parts. However, it was
seen that liquid lubricants are inadequate at very high
and very low temperatures, under vacuum conditions,
under high contact pressure [6]. In these unfavorable
situations, the use of coatings which allow the
modification of the surface properties of the materials to
reduce friction and wear is an alternative method [7].
Studies have shown that materials used in many
industrial areas have improved their wear resistance
considerably by identifying suitable coating methods
and layers [8,9]. Among these coating layers, nitride
based coatings stand out as the most commonly used
coating layers [10,11]. In addition, in literature studies, it
was found that the wear and mechanical properties of
innovative 4-layer coatings were better than other
coatings [12,13]. TiAlZrN coatings, which have been
the inspiration for this work, are distinguished by their
superior mechanical and tribological properties. In our
previous studies, it was emphasized that TiAlZrN
coatings significantly increased the wear resistance of
the base material at room temrature and dry conditions.
However, no studies have been conducted on the
usability of these coatings (TiAlZrN on machine
elements of spacecraft, componenets of electron
microscopes or aerospace systems. So this study aims
to investigate wear behaviors of thin TiAlZrN 4-layer
coatings for mechanical systems, which run under
vacuum conditions.

Figure 1. Magnetron sputtering system
In the deposition process, Ti, Al, Zr pure target disks
(%99,5) were used, also nitrogen and argon were used
as a reactive gas and sputtering gas. Firstly Ti layer
was coated for 5 minutes for increasing the oxidation
resistance and decreasing residual stresses at the
substrate with the coating interface [tezden al]. After
that, TiN was coated for 15 minutes to decrease the
thermal stresses, and finally TiAlN and TiAlZrN was
coated 20 minutes. All deposition processes were
carried out at the same substrate temperature and
deposition duration. And also frequency,
working
pressure and Zr taget current were chosen as a
constant deposition parameter, only bias voltage was
used as a variable deposition parameter as shown in
Table 1.
Table 1. Deposition Parameters
Variable Deposition Parameter and Level
Coating Number

Bias Voltage (V)

Zr1

50

2. Experimental Methods

Zr2

75

AISI H13 steel was used as a substrate material for
these deposition processes. Steel samples were
prepared to a size of 25mm diameter x 4mm thickness.

Zr3

100
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Wear tests of the coatings were performed with ball on
disc tribometer at 5x10-3 mbar vacuum condition. For
this goal, DUCOM tribometer with vacuum chamber
and rotary pump was used to set vacuum pressure.
These wear test parameters are shown in Table 2.
Table 2. Wear tests parameters
Normal Load (N)
Track Diameter (mm)
Sliding Speed (mm/sn)
Ambient Pressure
(mbar)
Counter Body

5
5
60
5x10-3

Figure 2. Optical profilometer images and profiles of
worn surfaces a) Zr1 b) Zr2 c) Zr3

Al2O3

3. Results and Discussions
The wear volume of coatings were investigated by
using optical profilometer and are given in Table 3.
Figure 2 shows the optical profilometer images of
TiAlZrN coatings. Table 3 showes that the lowest wear
volume was attained from Zr3 sample which has the
highest bias voltage. Also the highest wear volume was
attained for Zr1 which has the lowest bias voltage.
Increasing bias voltage enhanced the wear resistance
by providing a more dense microstructure in the
TiAlZrN coating.
The optical microscope of worn surfaces of the TiAlZrN
coatings are given in Figure 3. As shown in Figure 3
(a), deep abrasive scratches and deterioration of the
coatings were observed in Zr1 which has the lowest
bias voltage. It is seen that the coating layer removed
from the substrate material and collected on the edges.
As seen in Figure 3 (c) smooth worn surfaces and very
thin abrasive scratches were determined in Zr3 which
has the highest wear resistance.
Table 3. The wear volume of TiAlZrN coatings
Samples

Wear volume (µm3)

Zr1

2,25

Zr2

1,88

Zr3

1,25

Figure 3. Optical microscope images and profiles of
worn surfaces a) Zr1 b) Zr2 c) Zr3

4. Conclucions
In this study, the wear properties of TiAlZrN which
produced with various bias voltage under vacuum
conditions were investigated. Conclucions are given
below;
•Highest wear resistance was attained with the highest
bias voltage conditions.
•TiAlZrN which has the lowest bias voltage showed the
highest wear volume amount.
•Abrasive wear is the main wear mechanism for all
coatings. Abrasive wear mechanism increased with
decraeasing bias voltage.
•If high wear resistance is required in the vacuum
environment, the coatings can be produced with a bias
voltage of 100V.
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Abstract
and thiurea were used as Cu, Zn, Sn and S sources.
The salts and thiurea solved in deionized water and
Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films have been considered as stirred for 12 hours. The CZTS thin films were
-2
an alternative absorber layer for thin film solar cells. deposited on SLG substrates at 250 °C. 40 ml of (10
Cu2ZnSnS4 is nontoxic and low cost materials
compared to Cu(In,Ge)Se2 (CIGS) thin films. Many
methods have been used to deposit CZTS thin films. In
this study, CZTS thin films were deposited on glass
substrates by ultrasonic spray deposition system. The
influence of annealing condition on electrical
parameters of the films was analyzed by means of Hall
Effect Measurement System.

Keywords: CZTS, thin film, electrical properties

1. Introduction
The demand for energy increases all over the World.
The traditional energy sources (fuels) decreases and
cause severe pollution problems. Therefore, renewable
energy sources should be effectively used. Solar
energy accepted as a main energy source to supply
this increasing energy demand.
The Si based solar cells dominate the market. But
alternative materials should be used to decrease the
price of the solar cells and make it easier to produce.
For this Cu(In,Ge)Se2 (CIGS) thin films have been used
to fabricate solar cells. But the price and toxicity of
CIGS materials, alternative compound have been
studied. CZTS is an alternative material to obtain low
cost and high efficient solar cells [1].

Figure 1. Ultrasonic spray deposition system

M) solution was used for the formation of the films. The
films were deposited using Sono-Tek Exacta Coat
ultrasonic spray system with 125 kHz nozzle. High
purity (4N) N2 was sent to the spray system during the
deposition. After the deposition, the films were
annealed in H2S atmosphere at 400 and 550 °C. The
electrical properties of the film were determined by
Many methods have been used to obtain CZTS thin
using HMS 3000 Hall Effect Measurement System.
films including spin coating, sputtering and thermal
evaporation [1-4]. The highest efficiency of the solar
cells obtained using CZTS absorber layers was 3. Results and discussion
reported as 12.6 % [2]. In this study hydrazine was
Before the study on electrical properties of CZTS
used as the solution and spin coating method was used
thin
films, Raman spectra of the annealed samples
as deposition method.
were examined. Figure 3 shows Raman spectra of
In this study, CZTS thin films were deposited on soda CZTS thin films annealed at 400 and 550 °C. As seen
-1
lime glasses (SLGs) by ultrasonic spray deposition from the figure both films had a strong peak at 338 cm
which
is
related
to
the
kesterite
phase
of
CZTS
thin
technique and the influence of annealing condition on
films [5].
electrical properties of the films determined.
The electrical parameters of as grown and annealed
CZTS thin films were determined by Hall Effect
2. Experimental
measurement technique. The semiconductor type,
mobility and carrier densities of the film are given in
High purity metal salts (copper(II) chloride, zinc
Table 1. As seen from the table, electrical properties of
chloride, tin chloride (SnCl2) and cadmium(II) acetate)
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means of Hall Effect measurement method. It was seen
that while the electrical properties of as grown films
could not be measured, the electrical properties of the
films annealed at 550 °C is more suitable than the films
annealed at 400 °C.
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was reported as 5.2x1014 cm−3 for the films annealed at
550 °C. The electrical measurement results show that
the films deposited at 250 °C and annealed at 550 °C is
suitable for the fabrication of CZTS based solar cells.
Table 1. Electrical parameters of CZTS thin films
Sample
Conductivity
Carrier
Mobility
type
Density
(cm2/Vs)
−3
(cm )
As grown

-

-

-

Annealed
at 400 °C

P

5.2x1014

10.47

Annealed
at 550 °C

P

2.1x1016

1.51

4. Conclusion
CZTS thin films were deposited on SLGs by
ultrasonic spray deposition method. The films were
annealed at 400 and 550 °C for an hour. The Raman
spectra of annealed thin films shows the formation of
kesterite phase CZTS tin films. The electrical properties
of as grown and annealed thin films were analyzed by
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Abstract
Heterojunction devices presents the possibility taking
advantages of two various materials in a same
structure. In this study, V2O5 thin films were deposited
on n type SiC by reactive sputtering technique and
evaporated Ag metal on V2O5 thin films to obtain
Ag/V2O5/SiC heterojunction device. The electrical
properties of Ag/V2O5/SiC structure were analyzed by
means of its current-voltage (I-V) measurements. The
results showed that the structure had an excellent
rectification ratio and behaves as a rectifying
heterojunction. The main electrical parameters were
obtained using its I-V data. The photodiode properties
of the junction were also studied.

Keywords:
properties

V2O5,

SiC,

Heterojunction,

electrical

1. Introduction
V2O5 is a semiconductor with a band gap of 2.2 eV and
−6
has specific conductivities ranging from 10 S/cm to
almost 1 S/cm [1, 2]. Moreover, V2O5 is very suitable for
device application due to its high temperature
coefficient of resistance at room temperature and its
relatively low noise properties [3]. This has brought
becomes increasing attention to V2O5. In the aspect of
homogeneity, V2O5 is nanowires deserve to be
considered due to their uniform geometric cross section
of 1.5 nm × 10 nm. The lengths of the wires do not
seem to change significantly, which is quite desirable
for the control of nanowires [4]. Depending on the aging
time of the synthesizing solution, the lengths of the
V2O5 nanowires can be controlled. The length of V2O5
nanowires increased at a speed of 0.13 µm/day at the
early stage before 3 days and at 0.03 µm/day on the
average up to 100 days [4,5]. The synthesis of V2O5
nanowires relies on a simple solution process, which is
adequate for mass production of nanowires [6].
Because an elaborate control of the geometry is one of
the most important factors required, the vertical
configuration on the substrate has drawn much interest
[7].

switching. Bipolar transistors
currently developed

and

thyristors

are

In this study V2O5 thin films were deposited on SiC
substrates by reactive sputtering of V metal. Ag metal
was evaporated as front contact on V2O5 thin films.
Electrical properties of the films were analyzed by
means of current-voltage measurements in dark and
under a solar simulator.
2. Experimental
In this study, SiC wafer, V metal target, high purity
oxygen and Argon gases were used for the fabrication
of the devices. The SiC wafer was cleaned by putting it
in boiling trichloroethylene for 5 min and ultrasonically
vibrated in acetone and ethanol for 5 min. The wafer
was immersed into diluted HF solution to remove native
oxide layer on the surfaces. Between each step the
wafer washed with deionized water. Before formation of
ohmic contact to SiC wafer, it is dried under N2
atmosphere. In metal was evaporated on unpolished
side of the wafer in high vacuum and annealed at 800
°C for 3 min in N2 atmosphere. V metal target was
sputtered on SiC substrates by DC sputtering technique
using a shadow mask with 1.5 mm diameter. During the
deposition oxygen gas was used as reactive gas. The
electrical properties of the diode were analyzed using
current-voltage measurements by Keithley 2400 source
meter.

Silicon carbide (SiC) is a semiconductor in research
and early mass production providing advantages for
fast, high-temperature and/or high-voltage devices. The
first devices available were Schottky diodes, followed Figure 1. The shematic presentation of Ag/V2O5/SiC
by junction-gate FETs and MOSFETs for high-power device
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3. Results and discussion
Current-voltage
(I-V)
measurements
of
Ag/V2O5/SiC contact is presented in Figure 2. As seen
from the figure, the device had excellent rectification
property. When a heterojunction contact is considered
the I-V relationship can be written as [8]

 q(V − IRS ) 
I = I 0 exp

nkT



1

where I0 is the saturation current which is expressed as

 qφ 
I 0 = SA*T 2 exp b 
 kT 

the diode should be unity. The ideality of the
Ag/V2O5/SiC junction deviated from unity. This
deviation from ideality can be attributed the fabrication
induced native oxide layer on n-SiC substrate and
interface states between V2O5 and n-SiC.
In addition, the I-V measurements were repeated
under a solar simulator with AM1.5 global filter and 100
2
mW/cm light intensity. During the measurements the
voltage fixed to -4 V. The photodiode properties of the
junction were examined by lighting on and off the
junction. It was seen that the junction had a photodiode
property. It means that when the light on the reverse
bias current increases and the light off the reverse bias
current decreases.

2

q is the electronic charge, RS is the series resistance, n
is the ideality factor, k is the Boltzmann constant and T
is the absolute temperature. S is the diode area, A* is
Richardson constant and φb is the barrier height. The

Figure 3. Time dependent I-V measurements of
Ag/V2O5/SiC diode.

4. Conclusion
Mo/n-Si structure was obtained by DC sputtering of
Mo metal target on polished side of n-Si semiconductor.
Temperature dependent electrical properties of Mo/n-Si
Schottky barrier diode were examined using the I-V
ideality factor values of a heterojunction diode the can measurements between 77 and 300 K. .
be calculated using the slope values of lnI-V plots by
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Abstract
Schottky diodes are one of the most important parts of
modern electronic industry. Analysis of influence of
environmental conditions on electrical properties of
devices has a great importance. In this study, Mo/n-Si
Schottky diodes were fabricated to understand the
temperature dependent electrical properties of Mo/n-Si
Schottky contacts. For this by sputtering of Mo target
was deposited on n-Si semiconductor by DC sputtering
technique. The temperature dependence of electrical
properties of Mo/n-Si diode was analyzed by using
current-voltage measurements between 77 and 500 K
in dark. It was seen that while the barrier height value
increased the ideality factor and series resistance
values of the diode decreased with the increase in
temperature.

Keywords: Schottky diode,
dependence, electrical properties

1. Introduction

Mo,

include grain boundaries, multiple phases, defects,
facets and mixtures of different phases at the metal
semiconductor (MS) interface. it is a function of the
atomic structure and atomic inhomogeneities of the
interface it causes [1, 16].

Contamination of undesirable reaction products and
particles at the metal semiconductor interface generally
results from routine processing methods used in the
semiconductor electronics industry. These impurities
may act as direct inhomogeneity or may help to
generate inhomogeneities through the occurrence of
defects [11,16]. It has been argued that the non-ideal
behavior of SBDs can be explained by accepting the
presence of specific distributions of small interface
regions in the nanometer range with a lower barrier
than the actual barrier height of the joint. The current
flowing through the metal contact (MS) is greatly
temperature influenced by the presence of SBH inhomogeneity [17,
18]. Tung et al. (1992) accepted lateral changes in
barrier height to form a model of non-ideal Schottky
contacts and found that effective barrier height
decreased and ideality factors increased when
increasing the inhomogeneity of the obstacles.

Metal-semiconductor contacts play an important
role in integrated circuit technology [1,2]. In the
electronics industry, metal semiconductor rectifier
contacts are the most commonly used [3,4]. The
current-voltage (I-V) characteristics of the MS contacts
generally deviate from the ideal thermionic emission
current model [5, 6, 7]. To date, there are numerous
experimental studies on the characteristic parameters
of MS contacts such as barrier height and ideality factor
[8,9,10] Analysis of the I-V characteristics of Schottky
barrier diodes at room temperature does not only
provide detailed information about their transmission
mechanism, but also provides information about the
nature of the barrier at the metal-semiconductor
interface [11,12,13]. However, the lack of a full
description of the transfer of load carriers along the MS
contact remains a major problem. According to the
thermionic emission theory, the I-V characteristics of
SBDs show an abnormal decrease in barrier height
(Φb) with decreasing temperature and an increase in
ideal factor [14]. In some studies [15,16], the formation
of a reduction in barrier height and an increase in
ideality factor has been successfully explained by the
inhomogeneous Schottky contact structure of the
thermionic emission theory. Obstacle height may

2. Experimental
In this study, an n-type Si wafer with (100) orientation
and 1-10 Ωcm resistivity, high purity Mo target and high
purity Au metal pellet were used for the fabrication of
the devices. The Si wafer was cleaned by putting it in
boiling trichloroethylene for 5 min and ultrasonically
vibrated in acetone and ethanol for 5 min. The wafer
was immersed into diluted HF solution to remove native
oxide layer on the surfaces. Between each step the
wafer washed with deionized water. Before formation of
ohmic contact to n-Si wafer, it is dried under N2
atmosphere. Au metal was evaporated on unpolished
side of the wafer in high vacuum and annealed at 420
°C for 3 min in N2 atmosphere. Mo metal target was
sputtered on p-Si/Al substrates by DC sputtering
technique using a shadow mask with 1.5 mm diameter.
The electrical properties of the diode were analyzed
using current-voltage measurements by Keithley 2400
source meter and a Janis cryostat with Lakeshore
temperature controller.
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.3.

while ideality factor decreases, the barrier height
increases with the increase in temperature.

Results and discussion

The current-voltage measurements of Mo/n-Si MS
contact between 77 and 300 K in Figure 1. As seen
from the figure, the structure had a rectifying behavior.
It means while the reverse current nearly constant, the
forward bias current increases with the increase in
applied voltage for MS contacts, the relationship
between applied voltage and current can be written as
[17]

The deviation from linearity at forward bias
current-voltage plot is caused by the series resistance
effect. There are several methods to calculate series
resistance of the junctions. In this study, the Norde
method was used to calculate series resistance of the
junction. Norde functions can be expressed as (Norde
1979)

F (V ) =

V

γ

−

kT  I (V ) 


q  SAT 2 

4

Where the F(V0) and V0 are defined as the minimum of
Norde function and corresponding voltage values. The
Norde plots are presented in Figure 2. To calculate
barrier height values of the structure, the minimum
values of each F(V) vs. V plot should be determined.
The barrier heights can be determined through the
relation

F (V0 ) +
ϕ=
b

V0

γ

−

kT
q

5

where γ is the first integer greater than ideality factor
and I (V ) is the current executed from current-voltage
measurements. The series resistance values of the
diode are defined using the equation

RS =

Figure 1. Temperature dependent I-V measurements of
Mo/n-Si Schottky diodes

 q(V − IRS ) 
I = I 0 exp

nkT



1

kT (γ − n)
qI min

6

where Imin the corresponding current value at V0. The
barrier height and the series resistance values were
obtained using Norde functions and given also in Table
1. As seen from the table the series resistance values
of the diode decreased with temperature. In addition,
there is a difference barrier height values obtained
between I-V and Norde methods. This difference can
be attributed the differences of the method. While in I-V
method only linear part of the plot is used, in Norde
Method whole forward bias region is taken into account.

where I0 is the saturation current which is expressed as

 qφ 
I 0 = SA*T 2 exp b 
 kT 

2

q is the electronic charge, RS is the series resistance, n
is the ideality factor, k is the Boltzmann constant and T
is the absolute temperature. S is the diode area, A* is
Richardson constant and φb is the barrier height. The
ideality factor values of a MS diode the can be
calculated using the slope values of lnI-V plots by the
help of the equation

n=

q dV
kT d ln(I )

3

The ideality and barrier heights of the Mo/n-Si
diode are presented in Table 1. As seen from the table
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Table 1. Some electrical parameters of Mo/n-Si [9] Kumar, S., Katharria, Y.S., Kumar, S., Kanjilal, D.
2006. Temperaturedependent barrier characteristics of
Schottky diode
swift heavy ion irradiated Au∕n-Si Schottky structure,
Journal of Applied Physics 100, 113723.
InI-V
Norde
Temperature
[10 ]Yakuphanoglu, F. 2007. The current–voltage
Φb
Φb
(K)
characteristics and inhomogeneousbarrier analysis of
n
RS (Ω)
(eV) (eV)
ddq/p-type Si/Al diode with interfacial layer, Physica B,
389, 306.
77
2.70 0.208 0.224 14270
[11] Song, Y.P., Van Meirhaeghe, R.L., Laflére, W.H.,
100
2.54 0.251 0.263 13030
Cardon, F. 1986. On the difference in apparent barrier
height as obtained from capacitance-voltage and
140
1.94 0.354 0.377 8239
current-voltage-temperature measurements on Al/p-InP
Schottky barriers, Solid-State Electronics 29, 633.
180
1.66 0.440 0.452 3523
[12] Werner, J.H., Güttler H.H. 1991. Barrier
220
1.44 0.535 0.538 1216
inhomogeneities at Schottky contacts, Journal of
Applied Physics, 69, 1522.
260
1.10 0.615 0.627
231
[13] Chand, S., Kumar, J. 1997. Electron transport and
300
1.04 0.649 0.657
91
barrier inhomogeneities in palladium silicide Schottky
diodes. Applied Physics A,65, 497.
[14] Zhu, S., Van Meirhaeghe, R.L. Forment, S., Ru, G.
Li, B. 2004. Effects of the annealing temperature on Ni
.
silicide/n-Si 100 Schottky contacts, Solid-State
Elecronics 48, 29.
4. Conclusion
[15 ]Wang, K., Ye, M. 2009. Parameter determination of
Mo/n-Si structure was obtained by DC sputtering of Schottky-barrier diode model using differential
Mo metal target on polished side of n-Si semiconductor. evolution, Solid-State Electronics 53, 234.
Temperature dependent electrical properties of Mo/n-Si [16] Tung, R.T. 1992. Electron transport of
Schottky barrier diode were examined using the I-V inhomogeneous Schottky barriers, Applied Physics
Letters, 58, 2821-23.
measurements between 77 and 300 K.
[17 ]Rhoderick, E.H., Williams, R.H. 1988. MetalSemiconductor Contacts, 2 ndedn. Clerendon, Oxford,
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Özet

1. Giriş

Ülkemizde yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım
depremlerinden sonra, sağlam ve kaliteli inşaat kavramı
günlük hayatımıza fazlası ile girmiştir. Her zaman çok
önemli olan bu kavramın bir deprem ile hayatımıza
girmesi üzücüdür.2019 yılın TSE tarafından değişiklik
yapılan TS 708 standardı gereği yapı çeliği üreticilerinin
tempcore prosesini hayata geçirilmesi konusu bir
zorunluluk haline getirilmiştir. Tempcore bu sayede
Türk sanayicileri için önemli bir yere sahip olmaktadır.
Kontrollü sulu soğutma sistemi ile sıcak haddelenen
inşaat çeliğinin, üretimden çıktıktan hemen sonra su
vermek ve daha sonrasında iç ısısı ile temperlemektir.
Tempcore prosesinde haddeleme hızı, suyun sıcaklığı
ve su debisi nervürlü inşaat çeliğinin mekanik
özelliklerini etkilemektedir. Bu çalışmada nervürlü
inşaat çeliğinin yorulması, korozyon direnci, mikro yapı
incelemesi ve mekanik testleri yapılmıştır. Su debisi
artarken özelliklerde iyileşme gözlemlenmiştir.

Deprem ülkesi olmamız nedeniyle 1999 yılında
yaşanılan acı tecrübeler sonucunda inşaat sektöründe
çeliğin önemi ayrı bir konuma gelmiştir.
Bu acıların tekrardan yaşanılmasını engellemek
amacıyla yüksek akma dayanımı, kaynaklanabilirlik,
süneklik ve iyi eğme sonuçları istenmektedir.
Geleneksel üretim yöntemleri ile istenilen sonuçları
almak çok maliyetli ve zaman kaybına neden
olmaktadır. Bu duruma engel olmak için “Tempcore”
prosesi geliştirilmiştir.
2019 yılında TS 708 standardında yapılan değişiklik
sonucunda nervürlü yüzeye sahip bu çeliklerin
sağlaması gereken mekanik özellikleri çizelge 1’de
verilmektedir.
Çizelge 1. TS 708-2010 standardına göre S420 sınıfı
çeliklerin sağlaması gerekli mekanik özellikler [1].

Anahtar kelimeler: Tempcore, Haddeleme, Nervürlü,
Korozyon, Yorulma

Abstract
After the 17 August and 12 November earthquakes in
our country, the concept of solid and high quality
construction has entered our daily life with more. It is a
pity that this concept, which is always very important,
has entered our lives with an earthquake.
In
accordance with the TS 708 standard amended by TSE
in 2019, it has become a necessity to implement the
tempcore process of structural steel producers. Thus,
Tempcore has an important place for Turkish
industrialists. Controlled aqueous cooling system, hot
rolled construction steel, immediately after production
to give water and then tempered with internal heat. In
the Tempcore process, the rolling speed, water
temperature and water flow affect the mechanical
properties of the ribbed construction steel. In this study,
fatigue,
corrosion
resistance,
microstructure
examination and mechanical tests of ribbed
construction steel were performed. Improvement in
properties was observed while water flow increased.

Çelik sınıfı

Minimum
Akma
Mukavemeti
(N/mm2)

Minimum
Çekme
Mukavemeti
(N/mm2)

Minimum Çekme
dayanımı /Akma
dayanımı Oranı

Deneysel akma
dayanımı/karakteristik
akma dayanımı oranı
en fazla

Minimum
Kopma Uzaması
(%)

S420

420

500

1,15

1,3

10

Sıcak haddelenen yüzeylerde işlenen nervürlü finish
merdanesinden geçtikten sonra, soğutma sisteminden
geçirilir. Bu sayede yüzeyde oluşan soğuma ile
çekirdekten tekrar ısınarak temperleme oluşmaktadır.
Çelik yüzeyde martensit bir tabaka oluştuğu
görülmektedir. Bu sayede yüzeyde temperlenmiş
martensit bir yapı, çekirdek bölgesinde ise ferrit-perlit
veya beynit-ferrit bir yapı görülmektedir. [3]

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
tarafından temin edilen nervürlü inşaat çeliğin farklı su
debilerinde çekme deneyi, mikro yapı ve sertlikleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir (Şekil 1).

Keywords: Tempcore, Rolling, Ribbed, Corrosion,
Fatigue

Şekil 1. Ø8 mm nervürlü
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Çizelge 3. Çekme deneyi sonucu meydana gelen
Çekme numuneleri 230 debide ve 260 debide su akma, çekme ve uzama oranları
verilmiş numunelerden Ø8 mm çapında 400 mm
% Uzama
genişliğinde kesilip, kafalara 50 mm diş açılmıştır. Su Debisi m 3 /h Akma Mukavemeti Çekme Mukavemeti
230
453
542
34
Zwıck/Roell
Z600
çekme-basma-eğme
testleri
260
473
572
26
cihazında oda sıcaklığında test gerçekleştirilmiştir.
Mikro yapı analizi için 230 debide ve 230 debide su
verilmiş numunelere standart metalografik işlemler
yapılıp, %3 Nital ile dağlandıktan sonra Nikon Eclipse
200 model ışık metal mikroskopta mikro yapı
görüntüleri alınmıştır.
Sertlik ölçümleri 230 debide ve 260 debide su verilmiş
numunelerden SHIMADZU marka cihazla 10 kg yük
altında 6’er ölçüm alınarak ortalamaları hesaplanmıştır
(Şekil 2).

Şekil 3. Su debisine göre akma ve çekme mukavemeti
Tempcore prosesi ile üretin çeliklerin merkezden dış
yüzeye doğru sertlik deneyinde sertlik sonuçları dış
yüzeyden içe doğru azaldığı tespit edilmiştir. Ø8 mm
çapında nervürlü çubuğun yüzeye yakın kısımlarında ki
temperlenmiş martenzit bakarak düşük sertlik değeri,
merkeze yakın kısımlarında ferrit ve perlit yapısının
bulunduğu kısımlara karşılık gelmektedir (Şekil 4).

Şekil 2. Sertlik değerlerinin alındığı bölgeler.

3. Sonuçlar ve Tartışma
Bu deneyde, kimyasal kompozisyonları Çizelge 2.’de
verilen, (zımparalanıp martenzit tabakaları incelenen
numunelerin kimyasalları verilmiştir) standardı TS 780
olan, tempcore prosesi ile üretilmiş 8 mm çapında 2
adet farklı parametrelere ait numune kullanıldı. Bu
numunelerin tempcore ile üretim aşamasında maruz
kaldığı işlemler Çizelge 3.’de verilmiştir.
Çizelge 2. Deneyde kullanılan numunelerin kimyasal
analizleri (%)

C
0,2

Si
0,16

Kimyasal Kompozisyon(%)
Mn
P
S
Cr
Mo
0,5 5E-04 0,008 0,07 0,01

Ni
0,1

Şekil 4. Ø 8 mm çaptaki numunenin derinlik-sertlik
grafiği.

Fe
98,9

Tempcore prosesine göre üretilen nervürlü çelik
çubuğun dış yüzeyinde temperlenmiş martensit mikro
yapısı (Şekil 5.a) mevcuttur. Burada temperlenmiş
Hadde Su Verme
martensit yapısı homojen ve ince taneli bir yapı olup,
Numune Su Debisi
Hızı
Mesafesi
malzemenin yüksek akma ve çekme dayanımına sahip
Numarası (m3/h)
olmasını sağlayan en sert bölgesidir [2]. Şekil 5.b’ de
(m/sn)
(m)
gösterildiği gibi Tempcore prosesine göre üretilmiş
1
230
8
11
numunenin merkez bölgesinde ise tamamen ferrit2
260
8
11
perlitten oluşan yapıya genelde ferrit mikro yapısının
hâkim olduğu görülmektedir. Tüm ısısını dış yüzeye
Çekme deneyi sonucunda elde edilen akma, çekme ve
vererek yapıda bulunan östenitin tamamen ferrit ve
uzama sonuçları Çizelge 4.’de ve Şekil 3.’de verilmiştir.
perlit yapısına dönüştüğü, tane sınırlarının çok açık ve
homojen bir tane oluşumunun gözlendiği bu yapının
Çizelge 3. Numunelerin üretim verisi
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malzemenin mükemmel süneklik özelliği gösteren en
yumuşak ve en geniş alana sahip olan bölgesidir [2].

Şekil 5.a. Tempcore işlemine tabi tutulmuş S 420 kalite
nervürlü çeliğin dış yüzey (10X) mikroyapısı.

Şekil 5.b. Tempcore işlemine tabi tutulmuş S 420 kalite
nervürlü çeliğin merkez bölgesinin (20X) mikroyapısı.
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Özet
Polimer beton, makine yatakları, elektronik yalıtım
parçaları ve inşaat ve inşaat bileşenleri gibi makine
parçaları için kullanılır. Bu tip polimer malzeme tatmin
edici elastikiyet modülü ve sıkıştırma kuvveti, ancak
yetersiz gerilme ve eğilme kuvveti sergiler. Bu nedenle
uzay endüstrisi, otomotiv ve kimya endüstrisi gibi birçok
alanda kullanılmaktadır. Ayrıca, dişli, kam, tekerlek,
fren ve debriyaj balataları, yataklar, aşınmaya maruz
kalabilecek muylu gibi malzemelerin üretimi daha
yaygın hale gelmektedir. Bu çalışmada, cam elyaf
takviyeli polimer matriks kompozitlerin ve çelik kalite
numunelerinin aşınma davranışları incelenmiştir.
Polimer matris kompozitinin aşınma direnci, çeliğe
kıyasla, dokuz kat iyileşme göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Modern malzemeler, CFTP
kompozitler, Fiberler, Polimerler, GCFTP, Korozif
Aşınma.

malzemelerin
güçlendirilmesi
için
çalışmalar
yapılmasına neden olmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi
amacıyla
1950’lerde
polimer
esaslı
kompozit
malzemeler geliştirilmiş ve değişik türde matris ve
takviye elemanı kullanılarak farklı yapıda kompozitler
üretilmiştir [4,5]. Cam elyaf takviyeli kompozitleri (CTP),
cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel mukavemet
değerleri arttırılmış doymamış polyesterden oluşan
kompozit bir malzemedir. Cam Elyaf Takviyeli Plastikler
(CTP) temel olarak kalıp görevi gören reçine içine
gömülmüş sürekli veya kırpılmış cam elyaflardan
oluşmaktadır. Profil çekme ve/veya püskürtme yöntemi
ile üretilen CTP’ler, özellikle inşaat sektöründe hem ana
malzeme hem de tamamlayıcı malzeme olarak profil
türündeki ürünlerin yapımında [5,6,] ve sürtünmeye
maruz kalan uygulamalar için tercih edilmektedir. Bu
çalışmada izofitelik polyester reçine matrise püskürtme
yöntemi ile kısa E-camı ilave edilmiş kompozit
malzemelerin mekanik özelliklerinin ve korozif aşınma
davranışının çelikler kıyaslanması gerçekleştirilmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar

Abstract
Polymer concrete is used for machine parts such as
machine beds, electronic insulating parts, and
components for building and construction. The
material exhibits satisfactory elasticity modulus and
compression strength, but insufficient tensile and
flexural strength. Therefore, it has been used in many
fields such as space industry, automotive and chemical
industry. In addition, the production of such materials
such as gear, cam, wheel, brake and clutch pads,
bearings, trunnions that may be exposed to wear is
becoming more common. In this study, corrosive wear
behavior of glass fiber reinforced polymer matrix
composites and steel quality samples was investigated.
Corrosive wear resistance of the polimer matrix
composite was carried out to nine fold improved.

Bu çalışmada PULTECH Kompozit Yapı ve
Teknolojileri İmalat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından temin
edilen izofitelik polyester reçine matrisli kısa E-cam
fiber takviyeli kompozitlerin (CFTP) darbe, çekme,
eğme ve korozif aşınma davranışı, S355JR kalite çelik
ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kullanılan CFTP,
3 mm et kalınlığında üretilmiş ince kesitli kompozitlerin
tekrar üst üste birleştirilmesi ile imal edilen yaklaşık 8
mm kalınlığında 4 katmanlı bir üründür (Şekil 1).
Karşılaştırma amacıyla kullanılan çelik, S355JR kalite
olup et kalınlığı 10 mm dir.

Keywords: Modern materials, CFTP composites,
fibres, polymers, GCFTP, Corrosive Wear.

1. Giriş

Şekil 1. İncelenen CFTP kompozitten işlenmiş çekme
numunesi görüntüsü

Kompozit, moleküler seviyede farklı bileşenlerin sahip
olduğu özelliklerinden ayrı olarak optimum özelliklere
sahip yeni bir malzeme elde etmek amacıyla
karıştırılmış, mekanik olarak ayrılabilir iki veya daha
fazla bileşen malzemenin bir kombinasyonu olarak
tanımlanmaktadır [1,2,3]. Hafiflik özelliklerinin yanında
sertlik ve dayanıklılık özelliklerinin düşük olması plastik

Çentikli darbe numuneleri 8x11x55 mm ebatlarında
olup çentik katmanlara dik olarak kalınlık üzerinde
açılmıştır. Darbe deneyleri oda ve -10 oC sıcaklık
altında 350 J kapasiteli darbe test cihazında
gerçekleştirilmiş olup birim alan başına kırılma enerjisi
cinsinden değerlendirilmiştir. İşlenmiş hali Şekil 1’de
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verilen çekme numuneleri 200 kN kapasiteli
elektromekanik çekme test cihazı ile çekilerek akma,
çekme ve uzama miktarı ölçülmüştür. 200 KN kapasiteli
elektromekanik test cihazı incelenen numunelerin üç
noktalı eğme test davranışlarını belirlemek için
kullanılmıştır. Eğme testi için kullanılan kompozit
malzemeler 8x15x220mm ebatlarında olup çelik
numuneler ise 10x10x120mm ebatlarındadır. Eğme
deneyleri sonrası incelenen numunelerin maksimum
eğme mukavemeti ve toplam eğilme deformasyonu
ölçülmüştür.
İncelenen malzemelerin aşınma davranışları kuru ve %
3,5 NaCl ortamında halka üzeri blok (block on ring) tipi
aşınma cihazında 10N ve 50 N yük altında
belirlenmiştir. Aşınma deneyi sırasında kayma hızı 0,05
m/sn ve kayma mesafesi 2000 m aralıklarla toplam
6000 m dir.

3. Deneysel Sonuçlar

İncelenen CFTP kompozitleri ve S355JR kalite çeliğin
eğme mukavemetleri arşılaştırılabilir iken CFTP
kompozitin çekme mukavemti çeliğin mukavemetinden
düşük bulunmuştur. Kalın kesitli CFTP kompozitin
çekme mukavetinin düşük çıkması çekme testi
sırasında kompoziti oluşturan dış katmanların hasara
uğraması ile toplam hasarın erken başlamasından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şekil 3 ve Şekil 4, incelenen malzemelerin sırasıyla
kuru ve korozif ortamdaki aşınma deneyi sonrası
“Ağırlık kaybı (g)-Kayma mesafesi (m)” grafikleri
verilmiştir. Şekil 3’ten görüldüğü gibi çelik kalitenin
ağırlık kaybı skalası polimer matrisli kompozitlerin
ağırlık kaybı skalasından 1000 kat daha büyük iken
korozik ortamdaki ağırlık kaybı sıkalası daralmış olup
10 kata düşmüştür. Gerek kuru ve gerekse korozif
ortamda CFTP kompozitin aşınma kaybı, çeliğe kıyasla
daha düşüktür. .

Bu çalışmada kullanılan CFTP kompozit katmalı olarak
üretildiğinden kalın kesitli olarak tanımlandırılmıştır.
Şekil 2 incelenen malzemelerin darbe testi, eğme testi
ve çekme testi sonuçlarını göstermektedir. Şekil 2’den
görüldüğü gibi incelene kalın kesitli CFTP’lerin darbe
enerjisi ve süneklikliği, çeliğe kıyasla, düşüktür. Çelik
malzemenin darbe enerjisi darbe sıcaklığına duyarlı
iken polimer matrisli kompozitin darbe enerjisi darbe
sıcaklığı ile değişmemiştir.

(a)

(a)

(b)
Şekil 3. İncelenen (a) S355JR kalite çelik ve (b) CFTPkalın kesitli malzemelerin kuru ortamdaki aşınma
davranışı.
Şekil5 , Şekil 3 ve Şekil 4’te çizilen ağılık kaybı-kayma
mesafesi doğrularının eğimlerini birim yük başına
değerlendirerek
g/Nm
cinsinden
aşınma
hızı
hesaplanmıştır.
(c)
Şekil 2. İncelenen malzemelerin (a) Darbe, (b) eğme ve
(c) çekme testi sonuçları.
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kompozitlerin aşınma hızlarının daha düşük olması
polyester reçine matristen kaynaklanmış olabilir.
Quintelier ve arkadaşları [7], disk üzeri pin tipi aşınma
test cihazı ile polimer matrisli kompozitlerin aşınma ve
sürtünme davranışına aşınma kalıntılarının ve lif
yöneliminin etkisini incelemişler ve polimer matrisli
kompozit diskin aşınma izinde muhtemelen ince bir
yapışkan film oluştuğunu ve oluşan filmden dolayı daha
düşük şürtünme katsayısı elde edildiğini rapor
etmişlerdir. Film oluşturma mekanizması normal
kuvvete, kayma hızına ve kütlesel kompozit yapıya
bağlıdır [7]. Bir başka açıklama olarak, aşınma işlemi
sırasında, başıboş lifler bükülür ve matristen
çıkarılmadan sürtünme yönüne yönlendirilir. Bu durum,
polyester matrisin korunmasına yardımcı olur, böylece
malzeme kaybında bir azalmaya yol açılır [8].

(a)

4. Genel Sonuçlar
S355JR kalite çelik malzemeye kıyasla izofitelik
polyester reçine matrisli kısa cam fiber takviyeli
kompozitlerin
mekanik
özellikleri
ve
aşınma
davranışının incelendiği bu çalışmadan çıkan sonuç
şöyledir. İncelenen kalın kesitli CFTP kompozitlerin
darbe enerjisi ve uzama miktarları oldukça düşüktür.
CFTP kompozitlerin ve S355JR kalite çeliklerin
maksimum eğme mukavemetleri birbirine yakın iken
(b)
Şekil 4. İncelenen (a) S355JR kalite çelik ve (b) CFTP- CFTP kompozitin çekme mukaveti bir miktar düşüktür.
kalın kesitli malzemelerin korozif ortamdaki aşınma CFTP kompozitlerin aşınma hızının düşük olması
reçine matristen kaynaklandığı düşünülmektedir. Kuru
davranışı.
ortama kıyasla korozif ortamdaki aşınma hızlarının
düşük olması da sıvı ortamın yağlayıcı etkisinden
dolayı kaynaklanmaktadır.
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hizmetleri için kullanılır. Bu alaşımlar ASTM, DIN, GAM
MM 11 ve EN gibi birçok standartta farklı kodlar ile yer
almaktadır. Bununla birlikte, bu alaşımın daha geniş
ticari uygulaması, yüksek malzeme maliyeti nedeniyle
bir dereceye kadar sınırlandırılmaktadır [4]. Nikel
bronzlarına uygulanan ısıl işlemin genel olarak
korozyon dayanımını artırdığı bilinmektedir. Xiang Yang
Mao ve arkadaşları farklı ısıl işlem ve dövme
konumlarında CuNi30Fe1Mn alaşımlarının mikroyapı
ve korozyon davranışlarını incelemiş, ısıl işlem
uygulanan numunelerin korozyon direncinin daha iyi
olduğunu raporlamışlardır [2].

Özet

Nikel bronzları yaygın olarak kullanılan endüstriyel
bakır alaşımlarından biridir ve özellikle deniz suyu
sistemlerinde geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Bu
çalışmada, bir Nikel bronzu olan UNS birim sisteminde
C71500 koduyla anılan CuNi30Fe1Mn alaşımının
mikroyapı, mekanik özellikler ve korozyon dayanımı
incelenmiştir. Bu amaçla, bu alaşımdan sıcak dövme ve
iki farklı ısıl işlem koşulunda numuneler hazırlanmıştır.
Numunelerin mikroyapı görüntüleri incelenmiş ve sertlik
ölçümü yapılmıştır. Ayrıca numuneler % 3,5’ lik NaCl
çözeltisinde 42 gün süreyle korozyon deneyine tabi
Bu çalışmada sıcak dövme C71500 alaşımının
tutulmuştur.
korozyon dayanımına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla
Anahtar kelimeler: Nikel bronzu, dövme, gerilim ASTM G31-72 standardına göre %3,5’ lik NaCl çözeltisi
içerisinde daldırma testi uygulanmıştır.
giderme, tavlama, korozyon dayanımı

2. DENEYSEL ÇALIŞMA

Abstract
Nickel bronzes are one of the widely-used industrial
copper alloys. They are extensively used in seawater
systems. In this study, microstructure, mechanical
properties and corrosion resistance of CuNi30Fe1Mn
alloy, a nickel bronze, were investigated. For this
purpose, samples hot forged and annealed at two
different conditions were prepared. Microstructures of
the as-forged and heat treated samples were
examined. Hardness testing was performed and the
alloys were subjected to an immersion corrosion test in
a solution containing NaCl in the content of 3.5% for 42
days.
Keywords: Nickel bronze, forging,
annealing, corrosion resistance

stress

relief,

2.1. Malzemeler
CuNi30Fe1Mn alaşımı 15 kg kapasiteli atmosfere açık
indüksiyon ocağında ergitilmiş ve kokil kalıba dökülmüş
olup döküm sonrası Hitachi Inspire the Next marka
spektral analiz cihazı ile kimyasal bileşim değerleri
belirlenmiştir (Çizelge 1). Döküm sıcaklığı 1260 ⁰C1350 ⁰C aralığında belirlenmiştir. Nikel bronzlarında
oksijen alma olasılığı ve hidrojen çözünürlüğü yüksek
olduğundan dolayı döküm yapılırken eriyiğin içerisine %
0,1 Mg çubuğu daldırılarak oksijenin önüne geçilmiş ve
cüruf giderici olarak yüksek nikelli bakır alaşımlarına
uygun özellikte flaks kullanılmıştır.
Çizelge 1. CuNi30Fe1Mn alaşımının kimyasal bileşimi

1. Giriş
CuNi30Fe1Mn nikel bronzu yüksek mukavemeti,
aşınma ve korozyon direnci nedeniyle endüstri ve
denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılan
malzemelerden biridir. Bu alaşımlara korozyon
dayanımını arttırmak amacıyla % 0,4-1 aralığında demir
ve % 0,5-1,5 aralığında manganez eklenmektedir.
Korozyon dayanımlarının mükemmel olması nedeniyle
gemiler, borular ve deniz suyu ile ilgili diğer yapıların
yanı sıra ısı değiştirici pompalar, vanalar vb.
ekipmanların
yapımında
da
yaygın
olarak
kullanılmaktadırlar [1]. Daha yüksek mukavemeti, izin
verilen azami akış hızı ve aynı zamanda düşük
manyetik geçirgenlik kabiliyeti nedeniyle askeri denizaltı

CuNi30

% Cu

%Ni

%Fe

%Mn

67,8

30

0,8

1,12

2.2. Korozyon Deneyi Numunelerinin Hazırlanışı
Ergitme ve döküm işleminden sonra ingotların yüzeyleri
tornalanmış ve 75 mm çapında ingotlar elde edilmiştir.
İngotlar 930 ⁰C-1050 ⁰C sıcaklık aralığında % 52
deformasyon
oranıyla
sıcak
şekillendirilmiştir.
Dövülmüş numunelerin bazılarına 350 ⁰C’ de 2 saat
gerilim giderme, bazılarına da 700 ⁰C’ de 2 saat
tavlama koşullarında ısıl işlem uygulanmıştır. Korozyon
deneyi numuneleri, ASTM G31-72 standardına uygun
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olarak yaklaşık 38 mm çapında, 3 mm kalınlığında
hazırlanmış ve NaCl çözeltisine daldırılabilmesi için
numunelerin kenarlarına yakın 8 mm çapında delik
açılmıştır [4].
2.3. Korozyon Deneylerinin Yapılışı
CuNi30Fe1Mn alaşımının ASTM G31-72 standardına
göre yüzeyi ve kenarları metalografik yöntemle
hazırlandıktan sonra saf su ile temizlenmiş, %50’ lik
HCl temizleme çözeltisiyle üzerindeki yağ ve kirlerden
arındırılmıştır. Temizlenmiş numuneler kurutulduktan
sonra 0,001 g hassasiyetindeki terazi ile tartılmıştır.
Ölçüleri ve ağırlığı alınan numuneler misina ipi ile bir
desteğe bağlanarak askıda kalacak şekilde daldırma
testine alınmıştır. Çözelti manyetik karıştırıcı yardımıyla
dakikada 200 devir dönme hızıyla karıştırılmıştır.
Çözelti sıcaklığı 40 ⁰C’ de sabit tutulmuştur. Beherin
içerisindeki numunelerin çözünme durumlarına göre
zamanla oluşacak reaksiyonlar sebebiyle Ph değeri
periyodik aralıklarla kontrol edilmiştir.
% 3,5’ lik NaCl içeren bir behere daldırılmış numuneler
her yedi gün sonunda çıkartılıp tekrar yıkama ve
temizleme işlemi yapıldıktan sonra tartılmıştır. Deneyler
6 hafta sürdürülmüştür.

a

2.4. Karakterizasyon Çalışmaları
Korozyon deneyi sonucunda kaydedilen ağırlık kaybı
değerlerinden
yola
çıkılarak
korozyon
hızları
hesaplanmıştır. Korozyon deneylerine ek olarak, her üç
koşulda üretilmiş numunelerin Nikon Eclipse MA100
markalı bir ışık mikroskobu kullanılarak mikroyapısı
incelenmiş ve Future-Tech FM800e markalı bir cihaz
kullanılarak Vickers mikro sertlik değeri ölçülmüştür.

b

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Hazırlanan Numunelerin Sertlik Değerleri
Sıcak dövülmüş, 350 ⁰C’ de 2 saat gerilim giderme
uygulanmış ve 700 ⁰C’ de 2 saat tavlanmış numunelerin
sertlik değerleri Çizelge 2’ de verilmiştir. Buna göre 350
°C’ de 2 saat tavlanmış numunenin daha yüksek sertlik
sergilediği görülmüştür. Sıcak dövme ve 700 °C’ deki
tavlama sonrası elde edilen sertlik değerleri birbirine
yakındır. Sıcak dövme sonrasında uygulanan tavlama
işlemlerinin sertlik üzerinde belirgin bir etkisinin
olmadığını söylemek mümkündür.

c

Çizelge 2. CuNi30Fe1Mn alaşımının sertlik değerleri
Sertlik (HV-1000 gf)

CuNi30Fe1Mn1

Dövme

350⁰C2saat

700⁰C2saat

89,3

99,4

87,6

Şekil 1. CuNi30Fe1Mn alaşımının a)Sıcak dövme
sonrası, b)350 °C’ de 2 saat tavlama sonrası ve c)700
°C’ de 2 saat tavlama sonrası mikroyapısı (büyütme:
100x)

CuNi30Fe1Mn alaşımında alfa fazı % 100 oranında
homojen dağılmıştır. 350 °C’ de 2 saat uygulanan
3.2. Mikro Yapı Görüntüleri
gerilim giderme işlemi sonucunda tanelerin dövmeye
nazaran kısmi de olsa biraz daha küçüldüğü
Sıcak dövme ve 350 ve 700 °C’ deki tavlama işlemleri gözlemlenmiştir. Ancak, 700 °C’ de 2 saat tavlama
sonrası elde edilen mikro yapı görüntüleri Şekil 1’de yapılmış numunenin tane boyutunda büyüme meydana
verilmektedir.
geldiği görülmüştür.
3.3. Daldırma Korozyon Testi Sonuçları
Her üç numunenin her hafta kaydedilen kütle değişimi
Çizelge 3’ te verilmiştir.
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Çizelge 3. Numunelerin 6 haftalık kütle değişimi (g)

Isıl
İşlem
Durumu

D: Yoğunluk; bakır-nikel alaşımı için D: 8,9 g/cm

Hesaplanan korozyon hızları Çizelge 4’ te verilmiştir.
Buna göre en düşük korozyon hızı 350 °C’ de 2 saat ısıl
işleme tabi tutulmuş numune için elde edilmiştir.

Daldırma Testi Sürecinde Her Hafta
Ölçülen Numune Ağırlıkları (g)
1

2

3

4

5

3

Çizelge 4. Numunelerin hesaplanan korozyon hızları
6

Dövme

29,92 29,91 29,89 29,89 29,89 29,88

350⁰C
2 Sa.

29,89 29,89 29,89 29,88 29,86 29,86

Numune
Dövme
350 ⁰C-2 saat
700 ⁰C-2saat

Korozyon Hızı (mm/yıl)
0,1298
0,0974
0,0977

Korozyon hızının en düşük hesaplandığı numune 350
⁰C sıcaklıkta 2 saat süreyle gerilim giderme uygulanmış
numunedir. İkinci sırada da 700 ⁰C sıcaklıkta 2 saat
700⁰C
29,52 29,51 29,5 29,5 29,5 29,49
süreyle tavlama uygulanmış numune yer almaktadır.
2 Sa.
Böylece ısıl işlemin korozyon hızını azalttığı
anlaşılmıştır. En uygun tavlama sıcaklık ve süresinin
6 hafta sonunda malzemelerin sayısal olarak ağırlık belirlenmesi için daha uzun deneyler yapılmasının
değişimi ve bu değerlerin grafiğe dökümü Şekil 2’ de faydalı olacağı düşünülmektedir.
verilmiştir.

4. SONUÇLAR
Malzemelere uygulanan sertlik ölçümleri, mikro yapı
incelemeleri ve görüntü analizi çalışmaları kapsamında
350 °C’ de 2 saat süreyle yapılan gerilim giderme
sonucunda tane boyutunda küçülme meydana geldiği,
ancak 700 ⁰C’ de 2 saat süreyle yapılan tavlama
sonucunda ise tane boyutunda az da olsa büyüme
olduğu anlaşılmıştır.
Literatür araştırmalarında da rapor edilmiş olduğu gibi
ısıl işlemin korozyon hızını azalttığı gözlemlenmiştir.
Şekil 2. Numune ağırlıklarında (g) zaman bağlı değişim
grafiği.

5. KAYNAKÇA

[1]Amin A. Nassar† and Atef N. Jarrad†* Study the
Effect of Cold Working and Heat Treatment on the
Şekil 2’ ye göre numunelerin ağırlıklarında az da olsa Mechanical Properties of Copper Nickel Alloys.
azalma meydana gelmiştir. 6 hafta sonunda korozyon
nedeniyle ağırlık kaybı eğilimi her üç numunede de [2]Xiangyang Mao, Feng Fang, Fan Yang, Jianqing
benzerdir.
Jiang∗, Rongsheng Tan Effect of annealing on
microstructure and properties of Cu-30Ni alloy tube.
Numunelerin korozyon hızı, ağırlık kaybı sonuçlarından
yola çıkılarak aşağıdaki korozyon hızı formülü [3]Wilhelm Schleich KM Europa Metal AG Klosterstr
kullanılarak hesaplanmıştır.
Application Of Copper-Nickel Alloy Uns C70600 For
Seawater Service.
Korozyon Hızı: (K * W) / (A * T * D)
K: Sabit; mm/yıl için K: 87,6
[4]G31 – 72 (Reapproved 2004) Standard Practice for
2
T: Alan; cm cinsinden
Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals.
W: Ağırlık kaybı

688

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

ANALYSIS OF OXYGEN AND AIR-USED RANQUE-HILSCH VORTEX
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parameter significance levels. According to the ANOVA
results in this study operation condition, the most
Bu çalışmada çalışma akışkanı hava ve oksijen important control factors for ∆T were determined as
kullanılan karşıt akışlı Ranque – Hilsch vorteks tüpünün inlet pressure, nozzle material and number of nozzle
(RHVT) ısıtma ve soğutma performansı deneysel orifices, respectively.
olarak incelenmiştir. Vorteks tüpün gövde uzunluğu 100
mm ve iç çapı 7 mm olup elde edilen sonuçlar, Taguchi Keywords: Vortex tube, Taguchi method, heatinmetodu kullanılarak modellenmiş ve optimizasyon cooling
çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada vorteks tüpün
sıcak akışkan çıkış kontrol vanası tam açık konumda 1. Giriş
bırakılmış ve giriş basıncı 150, 300, 450, 600 kPa olan
çalışma akışkanları deneyler gerçekleştirilmiştir. Vorteks tüpler sıcak akışkan çıkışındaki kontrol vanası
Deneylerde fiberglass ve çelik malzemeden yapılmış ve hariç hareketli bir parçası bulunmayan ve yalnızca
3, 4, 5, 6 orifisli nozullar kullanılmıştır. Sıcak akışkan ile basınçlı akışkan kullanılarak ısıtma ve soğutma etkisi
soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkı cinsinden (∆T) elde edilebilen sistemlerdir. Akışkan olarak çevre dostu
cinsinden RHVT’nin performansının optimizasyonu akışkanların kullanıldığı vorteks tüpü basit bir sistem
yapılmıştır. Bu amaçla, Taguchi L9 deney tasarımı olmasına rağmen oldukça hızlı ve etkili sonuçlar
kullanılarak testler yapılmıştır. Testler sonucunda elde verebilmektedir. Boyutlarının küçük olması, hızlı bir
edilen RHVT performansı için kalite karakteristiği, çıkan şekilde kararlı hale gelmesi ve ozon tabakasına
sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı herhangi bir zarara yol açmaması açısından vorteks
arasındaki farkı (∆T) olarak belirlenmiştir. Parametre tüpleri günümüzde ısıtma ve soğutma problemleri için
önem seviyelerini belirlemek için varyans analizi bir çözüm sunmaktadırlar. Noktasal ısıtma ve soğutma
(ANOVA) yapılmıştır. ANOVA sonuçlarına göre, ∆T için gerektiren uygulamalarda kullanılabilmektedir. Vorteks
en önemli kontrol faktörleri sırasıyla giriş basıncı, nozul tüpüne giren basınçlı akışkan, nozulun geometrik yapısı
malzemesi ve nozul orfis sayısı ve olduğu belirlenmiştir. sayesinde girdaplı akış oluşturur. Bu girdaplı akış
vorteks tüpü gövdesi boyunca çeperlere doğru açılarak
Anahtar kelimeler: Vorteks tüp, Taguchi metodu, devam eder. Merkezdeki akışkan daha yüksek hızda
olduğundan dolayı yüzeydeki akışkan hızlanarak
ısıtma-soğutma
merkezdeki akıştan cidardaki akışkana mekanik enerji
transferi gerçekleşir. Belli bir noktada akış durur ve
Abstract
soğuk akışkan merkezde kalarak geriye doğru hareket
etmeye başlar. Böylece vorteks tüpünün bir tarafından
In this study, heating and cooling performance of
soğuk diğer tarafından sıcak akışkan çıkışı gerçekleşir
counter flow Ranque - Hilsch vortex tube (RHVT) using
[1-5]. Bu çalışma prensibi ve vorteks tüpün yapısal
as working fluids air and oxygen was investigated
elemanları Şekil 1’de gösterilmiştir.
experimentally. The body length of the vortex tube was
100 mm and the inner diameter was 7 mm. The results
were modeled using Taguchi method and an
optimization study was performed. In this study, the hot
fluid outlet control valve of the vortex tube was left in
the fully open position and the working fluids with inlet
pressure 150, 300, 450, 600 kPa experiments were
performed. In the experiments, nozzles having 3, 4, 5, 6
orifices and made of fiberglass and steel material were
used. The performance of RHVT in terms of
Şekil 1. Karşıt akışlı RHVT ayrıntılı bileşenleri
temperature difference (∆T) between hot fluid and cold
fluid has been optimized. For this purpose, tests were
Vorteks tüpünün çalışma prensibi ve akışın oluşma
performed using Taguchi L9 experimental design. The
biçimi Şekil 2’de verilmiş olup, aynı anda hem sıcak
quality characteristic of the RHVT performance
hem soğuk akış elde edilmesi mekanik enerji transferi
obtained from the tests was determined as the
sayesinde ortaya çıkmaktadır. Vorteks tüpüne basınçlı
difference (∆T) between the outlet hot flow temperature
akışkan giriş kısmında bulunan nozuldan geçerek
and the temperature of the outlet cold flow. Analysis of
teğetsel olarak girer ve ince bir kanal şeklinde olan
variance (ANOVA) was performed to determine
nozulun çıkışında akışkan basınç düşüşü ile hızlanarak

Özet
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vorteks çemberine girer. Nozul çıkışında hız artışı ve
basınç düşüşü ile birlikte sıcaklık birden düşer. Vorteks
akışı, merkezkaç kuvveti ile gövde boyunca ilerlerken
sıcak akış tüp cidarlarına doğru açılır. Bunun
sonucunda da tüp merkezindeki akışkan ile tüp
cidarındaki akışkan arasında basınç farkı oluşur.

metodunu kullanmışlardır [12]. Günay AISI 316L
çeliğinin işlenmesinde takım radyüsü ve kesme
parametrelerini Taguchi metodu ile optimizasyonunu
gerçekleştirmiştir [13]. Pınar vd. Ranque-Hilsch karşı
akış vorteks tüpü performansını çıkış sıcaklık farkları
açısından Taguchi motodu kullanarak optimize
etmişlerdir. L27 ortogonal dizi deney tasarımını
kullandıkları çalışmalarında giriş basıncı, nozul sayısı
ve akışkan çeşidini kontrol faktörleri olarak
belirlemişlerdir [14].

Bu çalışmada, giriş basıncı 150, 300, 450 ve 600 kPa
değerlerinde basınçlı hava ve oksijen kullanılarak
RHVT’den çıkan sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk
akışın sıcaklığı arasındaki fark (∆T) cinsinden RHVT
performansının optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla,
Taguchi L9 dikey dizini kullanılarak testlerde giriş
basıncı, nozul sayısı ve nozul malzemesi kontrol
faktörleri olarak belirlenmiş. Testler sonucunda elde
edilen RHVT performansı (kalite karakteristiği), çıkan
Şekil. 2. Vorteks tüpünün çalışma prensibi
sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı
arasındaki farkı (∆T) olarak belirlenmiştir. Bu amaçla,
Vorteks tüpün performansını etkileyen parametreleri önem seviyelerini belirlemek için varyans analizi
sınıflandıran bir çalışma Saidi ve Valipour (2003) (ANOVA) yapılmıştır. Kontrol faktörleri ve seviyeleri
tarafından yapılmış olup Vorteks tüpü iç çapı ve gövde Tablo 1’de verilmiştir.
uzunluğu ve nozul şeklinin performansa etkilerini
incelemişlerdir. Giriş basıncı ve soğuk akış kütle
Tablo 1. Kontrol faktörleri ve seviyeler
oranının RHVT performansına etkisi incelenmiş olup,
Kontrol faktörleri Birim Kod
Seviyeler
optimum geometrik özellikler belirlenmiştir [6]. Aydın ve
Baki (2006) tarafından yapılan çalışmada, RHVT’de
Çalışma basıncı
kPa
A
150, 300, 450, 600
çalışma akışkanı olarak hava, oksijen ve azot
Nozul sayısı
B
3, 4, 5, 6
kullanılmıştır. Nozul sayısı, sıcak akış kontrol vanası
Nozul malzemesi
C
Fiberglass, Çelik
Çalışma akışkanı
D
Hava, O2
açısı ve vortex tüpü geometrik özelliklerinin Vorteks
tüpünün
performansına
etkisini
incelemişlerdir.
Basıncın sıcaklık ayrılması için ana parametre
olduğunu belirtmiş olup geometrik özellikler için Kontrol faktörlerinin optimum seviyelerini belirlemek için
optimum değerler elde etmişlerdir [7]. Xue vd. (2013) çıkan sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın
Vorteks tüpünün çalışması ile oluşan akış ayrılmasının sıcaklığı arasındaki farkı (∆T) değerlerinin en büyük
fiziksel özelliklerini incelemişlerdir. Vorteks akışının olduğu durum belirlenmelidir. Bu amaçlar S/N oranının
özelliklerini, sıcak ve soğuk akışın oluştuğu hesaplanmasında Eş.1’de verilen “en büyük en iyi”
bölgelerdeki türbülans yoğunluklarını analiz edip ekserji amaç fonksiyonu kullanılmıştır. Burada n tekrar sayısı
dağılımını hesaplamışlardır. Deney sonuçlarına göre ve Yi ise değişkenin ölçülen değeridir.
sıcak ve soğuk akış arasında doğrudan bir ilişki
olduğunu belirtmişlerdir. Girdaplı akış için sıcaklık, hız
ve basınç dağılımlarını incelemişlerdir [8]. Kaya
vd.(2018) tarafından yapılan çalışmada iki adet aynı
(1)
özelliklere sahip Vorteks tüpü paralel bağlanmış
alüminyumi pirinç ve poliyamid nozullar ile performans
deneyleri yapılmıştır. 150- 550 kPa basınç aralığında ∆T değerleri üzerinde kontrol faktörlerinin etkisini
hava kullanılmış olup en yüksek performans alüminyum belirlemek için deney sonuçlarına % 95 güven
6 nozulda ΔT= 58.6 K olarak elde edilmiştir [9]. Kırmacı aralığında ANOVA analizi uygulanmıştır. Taguchi
vd. tarafından yapılan çalışmada seri ve paralel bağlı metodu ve ANOVA analizi Minitab16 programı ile
Vorteks tüpü sistemlerinde çalışma akışkanı olarak CO2 yapılmıştır.
kullanılmış olup pirinç ve polyamid nozullar ile deneysel
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara 3. Sonuçlar ve Tartışma
göre en yüksek ΔT ve ekserji verimine paralel bağlı
Test sonucu olarak elde edilen çıkan sıcak akış
sistemde ulaşılmıştır [10].
sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı arasındaki farkı
(∆T) değerleri ve “en büyük en iyi” amaç fonksiyonu ile
2. Deneysel Metot
elde edilen S/N oranları Tablo 2’de verilmiştir.
Taguchi metodu, ürün kalitesini artırmak ve yapılması
gereken testleri en aza indirmek amacıyla yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu metot endüstrinin birçok alanında
araştırmacıların tercih ettiği yöntemlerden biridir.
Yıldırım çalışmasında ürün tasarımı geliştirmesinde
Taguchi metodunun kullanımını anlatmıştır [11]. Prak
vd. hareketli bir mikserin robüst tasarımı için Taguchi

Şekil 3’teki ana etki grafikleri ve Tablo 3’teki S/N
oranlarının en yüksek ve en düşük noktaları
incelendiğinde sıcaklık farkı (∆T) üzerinde etkili olan en
önemli kontrol faktörünün giriş basıncı olduğu
görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, RHVT çıkan
sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklıkları
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arasındaki fark (∆T) üzerinde etkili olan kontrol RHVT çıkan sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın
faktörlerinin önem sırası sırasıyla giriş basıncı, nozul sıcaklıkları arasındaki fark (∆T) değerlerinin farklı giriş
malzemesi ve nozul orifis sayısı olduğu görülmektedir.
basıncındaki değerlerden etkilendiği Şekil 4’deki
grafikte gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde giriş
Tablo 2. L16 dikey dizinine göre deney sonuçları ve
basıncının artmasıyla ∆T değerlerinin de arttığını ortaya
S/N oranları
koymakla beraber, istatistiksel sonuçları da doğrular
Çalışma Nozul
Nozul
SNRA
niteliktedir.
Gaz
∆T
basıncı

sayısı

malzemesi

150

3

Fiberglass

Hava

7,7

17,729

150

4

Fiberglass

Hava

8,7

18,790

150

5

Çelik

O2

12,5

21,938

150

6

Çelik

O2

10,2

20,172

300

3

Fiberglass

O2

22,6

27,082

300

4

Fiberglass

O2

24,9

27,924

300

5

Çelik

Hava

38

31,595

300

6

Çelik

Hava

41,4

32,340

450

3

Çelik

Hava

49

33,803

450

4

Çelik

Hava

54,2

34,680

450

5

Fiberglass

O2

42,6

32,588

450

6

Fiberglass

O2

40,7

32,191

600

3

Çelik

O2

56,5

35,041

600

4

Çelik

O2

61,1

35,720

600

5

Fiberglass

Hava

33,5

30,500

600

6

Fiberglass

Hava

49

33,803

1

Şekil 4. Giriş basınçlarının ∆T üzerindeki etkisi
Kontrol faktörlerinin ∆T üzerinde etki seviyelerini
belirleyebilmek için ANOVA analizi yapılmış ve sonuçlar
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. ∆T değerlerinin S/N oranlarına göre ANOVA
sonuçları

Working pressure

KT

KO

3

516.4

172.15
1

F
P
oran değe
ı
ri
129.
0.000
8

3

3.126

1.042

0.79

0.539

0.55

1

38.07

38.07

28.7
1

0.001

6.71

Akışkan

1

0.021

0.021

0.02

0.902

0.00

Artık hata

7

9.283

1.326

Çalışma
basıncı
Nozul
sayısı
Nozul
malzemesi

Test sonuçlarına göre S/N oranları hesaplanmış ve S/N
oranları için ana etki grafikleri Şekil 3’te gösterilmiştir.
Aynı zamanda Tablo 3’te ∆T için hesaplanan ortalama
S/N oranlarının kontrol faktörlerine göre dağılımı ve
önem seviyeleri verilmiştir.

35

SD

Kontrol
faktörü

Toplam

Number of orfis

2

R

30

15

%
katkı
91.09

1.64
100.0
0

566.9
% 98.36

S/N ratios (dB)

25

Tablo 4 incelendiğinde ∆T üzerinde en önemli kontrol
faktörünün
çalışma
basıncı
(%91.09)
olduğu
görülmekle beraber bunu sırasıyla nozul malzemesi
(%6.71) ve orfis sayısı (%0.55) takip etmektedir.

20
150

300

450

600

3

4

Nozzle material

35

5

6

Gas

30
25
20
Fiberglass

Steel

Air

O2

S/N: Larger is better

Şekil 3. Sıcaklık farkı (∆T ) S/N oranları için ana etki
grafikleri
Tablo 3. ∆T üzerinde ortalama S/N oranları için kontrol
faktörlerinin önem sırası
Seviye
1
2
3
4
Delta
Rank

Çalışma
basıncı
19.66
29.74
33.32
33.77
14.11
1

Nozul
sayısı
28.41
29.28
29.16
29.63
1.21
3

Nozul
malzemesi
27.58
30.66

Çalışma
akışkanı
29.16
29.08

3.09
2

0.07
4

Taguchi metodunda, en uygun sonuçları verecek olan
kontrol faktörlerinin seviyelerinin belirlenmesinden
sonraki aşama, optimizasyonun doğruluğunun test
edildiği doğrulama deneylerinin yapılması aşamasıdır.
“En büyük en iyi” amaç fonksiyonu ile hesaplanan S/N
oranlarına göre sıcaklık farkı (∆T) için optimum kontrol
faktörlerinin seviyeleri A4-B4-C2-D1 (giriş basıncı 600
kPa – orfis sayısı 6 - nozul malzemesi çelik - gaz tipi
Air) olduğu belirlenmiştir.
(2)

(3)
Optimum kontrol faktörlerinin seviyeleri ile yapılan
doğrulama deneyi sonuçları Eş. 4’ten hesaplanan
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Özet
Bu çalışmada, vakum tüplü güneş kollektöründe
çalışma akışkanı olarak farklı partikül şekillerine sahip
nanoakışkanın
(tuğla
ve
levha)
Al2O3/Su
kullanılmasının kollektör verimine etkisi sayısal olarak
incelenmiştir. Nanoakışkanlar, bir baz akışkana farklı
yöntemlerle nanopartiküllerin eklenmesiyle üretilir. Baz
akışkanın
termofiziksel
özellikleri
değişir.
Nanoakışkanların en önemli özelliği nanopartikül
eklenmesiyle ısıl iletkenlik artışıdır. Bu çalışmada
nanoakışkan hacimsel konsantrasyonu olarak %1,0 ve
%2,0 kullanılmış olup hacimsel konsantrasyonun ve
partikül şeklinin güneş kollektörünün verimine etkisi ve
kollektördeki ısı kayıpları ve sıcaklık dağılımları sayısal
olarak incelenmiştir. Kollektör içerisinde bulunan ve
akışın gerçekleştiği bölüm olan U-tüp sayısal olarak
modellenmiş ve akış analizi yapılarak kollektör verimi
hesaplanmıştır. En yüksek kollektör verimi %2 hacimsel
konsantrasyondaki tuğla şekilli nanoakışkan ile 0.06
kg/s kütlesel debide elde edilmiş olup bu değer aynı
şartlardaki saf sudan %20,1 daha yüksektir.

1. Giriş

Güneş enerjisi en önemli yenilenebilir, sürdürülebilir ve
dünya döndükçe her daim var olacak bir enerji
kaynağıdır. Bu enerji kaynağının verimli olarak
kullanılması tarih boyunca araştırmacıların ilgilisini
çekmiştir. Yenilenebilir ve bedava olan güneş
enerjisinin kullanılması diğer enerji kaynaklarının hızla
tükendiği günümüzde hayati önem arz etmektedir.
Güneş enerjisinin kullanım uygulamalarından biri olan
güneş kollektörleri, güneş enerjisini absorbe ederek
kullanılabilir enerjiye dönüştürebilen sistemlerdir. Su
ısıtma ve buna bağlı olarak alan ısıtma ve kalorifer
sistemlerinde de kullanılabilen güneş kollektörleri çevre
dostu sistemlerdir. Fosil yakıtların çevre sağlığını
günden güne tehdit etmesinden dolayı güneş enerjisi
daha da önemli hale gelmektedir. Temel çalışma şekli
aynı olmasına karşın farklı geometrik yapılara sahip
güneş kollektörleri olup bunlar düzlemsel güneş
kollektörleri, vakum tüplü güneş kollektörleri ve direkt
absorpsiyonlu güneş kollektörleridir. Vakum tüplü
Anahtar kelimeler: Güneş kollektörü, Vakum tüp, güneş kollektörleri (VTGK), yüksek sıcaklıklarda ve
Nanoakışkan, Kollektör verimi
soğuk iklimlerde düzlemsel olanlara (DGK) kıyasla
daha yüksek kollektör verimi sağlar. Seçici yüzey,
vakum yalıtımı ve soğurucu yüzeyin silindirik şekli
Abstract
VTGK'lere daha yüksek kollektör verimi sağlar [1,2]. Bu
yüzden sıcak su beslemesi ve mekân ısıtma amaçlı
In this study, the effect of using Al2O3/Water nano-fluid
olarak VTGK’leri yaygın şekilde kullanılmaktadır.
having different particle shapes (brick and disc) as
working fluid in evacuated U-tube solar collector on
Nanoteknolojinin gelişmesi ile birlikte, geleneksel ısı
collector efficiency was investigated numerically.
transferi
akışkanlarına
(Su,
yağ,
glikoller)
Nanofluids are produced by the addition of
nanopartiküllerin ilave edilmesi ve kararlı ve homojen
nanoparticles to a base fluid by different methods. The
bir
yapı
sağlanması
ile
nanoakışkanlar
thermophysical properties of the base fluid change. The
üretilebilmektedir. Boyutu 100 nm’den küçük olanlar
most important property of nanofluids is the increase in
nanopartikül olarak adlandırılmakta olup disperse
thermal conductivity by adding of nanoparticles. In this
edildikleri
akışkanların
termofiziksel
özelliklerini
study, nanofluids having 1% and 2% volume
değiştirmektedirler. En önemli olarak, oluşan yeni ısı
concentration were used and the effect of volume
transfer akışkanının iletkenliği, nanopartiküllerin baz
concentration and particle shape on solar collector
akışkanlardan daha yüksek iletkenliğine sahip olması
efficiency and heat losses and temperature distributions
nedeniyle artar [3-6]. Bu nedenle, nanoakışkanların
in the collector were investigated numerically. The Ufarklı mühendislik uygulamalarında kullanılabilirliği son
tube, which is the part of the flow in the collector, is
zamanlarda
farklı
araştırmacılar
tarafından
numerically modeled and the collector efficiency is
araştırılmaya
devam
etmektedir.
Kollektörlerin
calculated by flow analysis. The highest collector
verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri çalışan
efficiency was obtained with brick-shaped nanofluid
akışkanı
olduğundan,
çalışma
akışkanın
ısıl
having volume concentration of 2% at a mass flow rate
performansının iyileştirilmesi verimlilik açısından olumlu
of 0.06 kg/h, which is %.... higher than that of pure
sonuçlar sağlayacaktır [7,8].
water under the same conditions.
Liu vd. VTGK’de çalışma akışkanı olarak kütlsel
konsantrasyonu %1.2 olan 50 nm partikül çaplı CuO/Su
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nanoakışkanı kullanarak kollektör verimini deneysel
olarak incelemişlerdir. KOllektör verimindeki artış en
yüksek artış miktarı %6.6 olarak elde edilmiştir [9]. Kim
vd. tarafından farklı partikül çaplarında ve hacimsel
konsantrasyonlarda Al2O3/su nanoakışkanı kullanılarak
U-tüplü VTGK’de kollektör verimi için deneysel
çalışmalar yapmıştır. %0.5, %1.0 ve %1.5 hacimsel
konsantrasyonlarda 20 nm, 50 nm ve 100 nm partikül
çaplarında yapılan deneyler sonucunda en yüksek
kollektör verimi %72.4 olarak 20 nm ve %1.0’da elde
edilmiştir [10]. Kaya vd. tarafından yapılan deneysel
çalışmada etilen glikol su karışımı baz akışkanında
ZnO partikülü ile nanoakışkan hazırlanmış ve U-tüplü
VTGK’de deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. %1-4
hacimsel konsantrasyonda ve 0.02, 0.033 ve 0.045 kg/s
kütlesel debide gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
sonucunda en yüksek kollektör veriminin %3.0
konsantrasyonda ve 0.045 kg/s debide elde edildiği ve
bu değerin aynı şartlardaki baz akışkandan %26.2 daha
yüksek olduğu bildirilmiştir [11]. Kaya ve Arslan
tarafından yapılan sayısal çalışmada ise üç farklı
nanoakışkanın (Ag/EG-Su, MgO/EG-Su ve ZnO/EGSu) kollektör verimine etkisi incelenmiştir. En yüksek
verim artışını,% 4.0 hacme sahip Ag/EG-Su nanofluid
ile elde etmişlerdir [12].

Şekil 2’de, güneş kollektörünün akışın gerçekleştiği Utüp kısmının sayısal analizlerde kullanılan ağ yapısı
verilmiştir. Anysys 17.0 kullanılarak çözüm yapılarak
sonuçlar
elde
edilmiştir.
Her
bir
hacimsel
konsantrasyon ve partikül şekli için özümler yapılarak
kollektör veriminin değişimi incelenmiştir.

Şekil 2. U-tüp için ağ yapısı

2. Yöntem
Vakum tüpler iç içe geçmiş silindirik yapıda olan yüksek
kalitede borosilikat camdan üretilmektedir. U-tüplü
VTGK’leri direkt sirkülasyon yöntemi ile çalışmakta olup
içerisinde
bulunan
U-tüp
bakır
malzemeden
üretilmektedir. Kollektör içerisindeki U-tüp birbirine bağlı
bir ağ şeklinde yerleştirilmiştir ve bu yüzden her bir
vakum tüpte U-tüp için bir giriş bir çıkış bulunmaktadır.
Bununla birlikte U-tüp etrafında alüminyumdan üretilmiş
kanatçık denilen ve hava miktarını azaltarak ısı
transferini artıran bir yapı bulunur. Bu çalışmada bir
adet U-tüplü VTGK’nde çalışma akışkanı olarak Al2O3
kullanılması durumunda ısı transferi karakteristikleri
sayısal olarak incelenmiş olup bu sonuçlar kullanılarak
kollektör verimi hesaplanmıştır. Nanoakışkan hacimsel
konsantrasyonu ve nanopartikül şeklinin kollektör
verimine etkisi incelenmiştir. Hesaplamalar laminer akış
koşullularında
gerçekleştirilerek
(Re<2000)
gerçekleştirilmiştir. Navier-Stokes ve enerji denklemleri,
-6
yinelemeli işlem yoluyla artıklar 10 'dan daha düşük
olana kadar sayısal olarak çözülmüştür.

Şekil 3’de U-tüplü VTGK’nin kesit görüntüsü ve ısıl
direnç devresi verilmiş olup sayısal analiz sonucunda
elde edilen kollektör çıkış sıcaklıkğı ve duvar sıcaklığı
kullanılarak kollektör ısı kayıpları ve kollektör verimi
hesaplanmıştır. U-tüpün çapı ve uzunluğu sırasıyla d =
0,009 m ve L = 4 m'dir.

Şekil 1’de bir adet vakumlu tüpün yapısı ve güneş
enerjisini alma özellikleri verilmiştir. Çalışma akışkanına
ulaşan güneş enerjisi miktarı dış cam tüpün geçirgenliği
ve seçici yüzeyin soğuruculuğu ile doğrudan ilgilidir.

Şekil 1. Çalışma akışkanına ulaşan güneş enerjisi
Şekil 3. Vakum tüp kesiti ve ısıl direnç devresi
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& (T − T )
mc

p
o
i
Sonuçları, ağ yapısından bağımsız olarak elde etmek η =
(6)
için, akışın güneş kolektöründe gerçekleştiği hacim için
IT Ap
ağ adaptasyonu çalışması yapıldı. Bu çalışma U-tüp
duvar sıcaklığı (Tb) için yapılmış olup ve sıcaklık
Ap kollektrün güneşlenme alanıdır. VTGK’nin ısıl verimi
değişiminin %1.0'dan az olduğu durumlarda optimum
aynı zamanda şu şekilde de ifade edilebilir:
ağ sayısının elde edildiği kabul edilmiştir. Optimum
hücre sayısı için yapılan çalışma Şekil 4’de verilmiştir.

η FR (τα ) − FRU L
=

(Ti − Ta )
IT

(7)

332.95

FR kollektör ısı giderme faktörü olup (Ti-Ta)/IT ise ısı
kaybı parametresidir.

Tb (K)

332.90

332.85

3. Nanoakışkan Özellikleri

332.80

332.75

332.70
8.0e+5

1.0e+6

1.2e+6

1.4e+6

1.6e+6

1.8e+6

2.0e+6

2.2e+6

2.4e+6

2.6e+6

Mesh Number

Şekil 4. Ağ adaptasyonu çalışması
Güneş kollektöründen toplanan faydalı ısı enerjisi,
kollektörden kazanılan ısı enerjisi ile ortamdaki enerji
kaybı arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Ayrıca ısıl
direnç devresine göre, termal kayıp şu şekilde ifade
edilebilir:

Qu= S − QL

=
QL U L (Tp − Ta )
=
Qu Ac  IT (τα )e − U L (Tp − Ta ) 

Bu sayısal çalışma için U-tüplü VTGK’de çalışma
akışkanı olarak Al2O3/Su kullanılmıştır. Farklı hacimsel
konsantrasyonda
ve
farklı
partikül
şeklindeki
nanoakışkanların termofiziksel özellikleri hesaplanarak
U-tüp içeresindeki akışı incelenmiştir. Bu çalışmada
nanoakışkanların
homojen
ve
kararlı
olduğu
varsayılmıştır. Nanopartikül ve baz akışkanın
termofiziksel özellikleri Tablo 2'de verilmiştir.
Tablo 1. Nanopartikül ve Baz akışkanın termofiziksel
özellikleri
Özellik
Saf su
Al2O3

(1)
(2)

ρ(kg/m3)

997

3970

µ(N/m.s)

0.000855

-

k(W/m.K)

0.613

40

cp(J/kg.K)

4179

765

Al2O3/Su nanoakışkanının termofiziksel özellikleri
literatürden
elde
edilen
korelasyonlardan
hesaplanmaktadır. Aşağıdaki denklemlerdeki “s” alt
S, seçici yüzey tarafından soğurulan güneş enerjisi indisleri nanopartikülü belirtirken, “f” ve “nf” sırasıyla
miktarıdır. Qu, çalışma akışkanı tarafından soğurulan baz baz akışkan ve nanoakışkandır.
net enerjiyi ve IT güneşten gelen toplam güneş ışınımı.
Ac, emici tüplerin dış yüzey alanını belirtir. (τα), güneş Nanoakışkanın termal iletkenliği, aşağıdaki denklemden
kollektörünün optik verimliliği olarak da adlandırılan elde edilebilir [14].
geçirgenlik-soğuruculuk
parametresidir.
Güneş
kollektörünün toplam ısı kaybı katsayısı aşağıdaki gibi
(8)
=
knf k static + kbrownian
tanımlanabilir:
Brownian hareketine bağlı statik termal iletkenlik ve
termal iletkenlik denklem (9) ve (10) kullanılarak
(4)
U=
U
+
U
L
t
e
hesaplanır.
(3)

Vakum tüplerin bağlandığı kollektörün üst kısmındaki
manifold kısmının ısıl kaybı katsayısı Ue olup bu değer,
yalıtım kalınlığına, ısıl iletkenliğe ve başlık borusunun
yüzey alanlarına bağlıdır. Bu katsayının değeri daha
2
önce yapılan deneysel çalışmadan 0.1687 W/(m K)
olarak alınmıştır [13].
Bakır U-tüpteki çalışma akışkanının net ısı kazancı
aşağıdaki ifade kullanılarak hesaplanabilir:

& p (To − Ti )
=
Qu mc

(5)

( k + 2 k f ) − 2φ( k f − k s ) 
k static = k f  s

 ( k s + 2 k f ) + φ( k f − k s ) 

(

kbrownian = 5x 104 βnf ϕ ρc p
Nanoakışkanın
hesaplanmıştır.

ṁ ve cp kütlesel debisi ve sırasıyla çalışma akışkanının
özgül ısısı. Bir güneş kollektörünün termal verimliliği
şöyle tanımlanır:
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viskozitesi

)f

KT
f (T ,ϕ )
ρsd p

denklem

µnf
1
=
µ f 1 − 34.87(d p / d f )−0.3ϕ 1.03

(11)

(9)

(10)

ile

(11)
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Nanopartikül şeklinin ısıl iletkenlik üzerindeki etkisi
denklem (12) ile elde edilmektedir.

kf

mevcut çalışma
deneysel çalışma [16]

0.55

= 1 + Ck ϕ

(12)
0.50

Ck termal iletkenlik artırma katsayısı olup, farklı
nanopartikül şekilleri için bu parametrenin büyüklükleri
Tablo 2'te verilmiştir [15].

Termal verim

knf

0.60

0.45

0.40

Tablo 2. Farklı şekil nanopartikller için Ck değerleri
Nanopartikül
En-boy oranı
Ck
şekli
Tuğla
1:1:1
3.37
Levha
1:1/8
2.61
Farklı nanopartikül
viskozitesi;

şekilleri

için

µnf = µ f (1 + A1ϕ + A2ϕ 2 )

0.35

0.30
0.00

nanoakışkanın

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

(Ti-Ta)/IT

Şekil 6. Doğrulama çalışması

Şekil 7’de, dış ortam sıcaklığı ile kollektör giriş sıcaklığı
arasındaki fark sabit olduğunda yani çalışma
akışkanından çevreye ısı kaybı olmadığı durumda
Denklem (13)’deki A1 ve A2 parametrelerinin güneş ışınım şiddetinin kollektör verimine etkisi
büyüklükleri Tablo 3’de verilmiştir.
görülmektedir. Bu koşullar altında kollektör verimliliği,
güneş
ışınımının
yoğunluğu
arttıkça
artma
Nanopartikül
A1
A2
eğilimindedir. Ancak, bu artış sürekli ve doğrusal bir
şekli
artış değildir. Azalarak artan eğilimi gösteren kollektör
Tuğla
1.9
471.4
verimliliğindeki artış miktarı, belirli bir noktadan sonra
Levha
37.1
612.6
sabit kalmaktadır. Grafikten, çalışma akışkanı olarak
nanoakışkanlar kullanıldığında kollektör veriminin saf
Nanoakışkanların yoğunluğu ve özgül ısısı, aşağıdaki sudan daha yüksek değerlerde elde edildiği
görülmektedir. Ayrıca, nanoakışkanın partikül şeklinin
denklemler kullanılarak hesaplanmıştır [15].
etkisi göz önüne alındığında, kollektör verimliliği
(14) açısından en yüksek performans tuğla şeklindeki Al2O3
ρ nf =
(1 − ϕ ) ρ f + ϕρ s
nanoakışkan ile elde edilmiştir.

( c p )nf =

(1 − ϕ )( ρ c p ) f + ϕ ( ρ c p ) s
(1 − ϕ ) ρ f + ϕρ s

(13)

(15)

Şekil 5’de, bu çalışmada çalışma akışkanı olarak
kullanılan nanopartiküllerin geometrik yapıları verilmiş
hesaplamalar buna göre gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Kullanılan plaket ve tuğla şekilli nanopartiküller

Şekil 7. Güneş ışınım şiddetinin ısıl verime etkisi

Şekil 8’de kollektör termal veriminin ısı kaybı
parametresine göre değişimi, baz akışkana ve tuğla
Güneş kollektörü veriminin sayısal analizi yapılmadan partiküllü nanoakışkanın hacimsel konsantrasyonuna
önce kullanılan metodun doğruluğunu sağlamak için göre verilmiştir. En yüksek verim %62.6 olup bu değer
literatürdeki saf su ile yapılan çalışma ile doğrulama aynı şartlardaki saf sudan %20.1 daha yüksektir.
çalışması yapılmış ve ortalama %3.1 sapma ile
sonuçlar elde edilmiştir [16]. Şekil 6’da doğrulama
sonuçları verilmiştir.

4. Bulgular ve Tartışma
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kollektör veriminin değişimi sayısal olarak incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre çalışma akışkanı olarak
nanoakışkan kullanılan güneş kollektörünün verimi su
kullanılan kollektörden daha yüksektir. Güneş
kollektöründeki en yüksek termal verim, her durumda,
akışkan giriş sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı eşit
olduğunda (Ti=Ta) elde edilmektedir. Tuğla şekilli
nanoakışkanı
ile
%2,0
hacimsel
Al2O3/Su
konsantrasyonda en yüksek verim elde edilmiştir.

0.75
Su
1.0% Al2O3/Su

0.70

2.0% Al2O3/Su

0.65

Termal verim

0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30

6. Kaynaklar

IT=900 W/m2
Ta=283 K
.
m=0.06 kg/s

0.25
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

2

Ti-Ta/IT (m K/W)
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Abstract
Metallic-intermetallic laminate (MIL) composites are
materials which provides interesting intermediary
properties originating from the different laminates used.
The MIL composites are not isotropic; their properties
are direction dependent. The laminates used in the MIL
composite have different electrical conductivities and
therefore this results in direction dependent resistance
or
direction
dependent
equivalent
electrical
conductance. In this study, using the composite
dimensions and the electrical conductivity of the
laminates used to make the MIL composite, the
electrical resistance of rectangular prism-shaped MIL
composites for different directions is calculated and its
direction-dependent parametric examination are made.

suppressive characteristics, through the addition of zinc
oxide is examined. In [6] a new composite melt
treatment was proposed and it is shown that high
electrical conductivity of hypoeutectic Al-Si alloys with
good mechanical property can be achieved
simultaneously. Electrical conductivity enhancement of
hybrid PA6,6 composite containing multiwall carbon
nanotube and carbon black for shielding effectiveness
application in textiles is shown in [7]. Calculation of the
effective electrical conductivity of the carbon fiber (CF)carbon nanotube (CNT)-polymer hybrid composites
may sometimes require more sophisticated analytical
methods [8]. The thermal and electrical conductivities of
epoxy composites contacting hybrid fillers, which are
expanded graphite (EG), graphite (G), and copper
powder (Cu) is investigated in [9].

Keywords: MIL composites, electrical conductivity,
anisotropic materials, parametric examination.
Anisotropic material's properties such as Young's
Modulus, change with direction along the object.
Common examples of anisotropic materials are wood
1. Introduction
and composites in daily life. Some materials have
Composite materials are formed by combining the good anisotropic electrical properties such as permittivity,
properties of two or more materials in a single material permeability, conductivity [1], [2]. The electrical
and combining them at a macro level to reveal (a) new behavior of thermoplastic polyurethane (TPU) filled with
feature(s) [1], [2]. The structures of the composites multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) was
have a continuous main phase and a reinforcement investigated in [10]. To account for carbon nanotube
phase therein. Composite materials can be classified network anisotropy, the resistivity was measured
as fiber reinforced composites, particulate composites, parallel and perpendicular to the flow direction of the
laminated
composites,
compound
composites injection-molded samples using a Direct Current (DC)
measurement technique with voltage reversal polarity.
according to construction types.
To the best of our knowledge, the directional
The importance of composite materials over other dependence of electrical resistance of the MIL
materials is that they have certain positive properties in composites are not examined in literature yet. This
different applications. Mechanical properties such as analysis can be done considering the two cases; the
tensile, compression, bending, yield, creep, fatigue laminates are connected in series and in parallel. In this
strength, hardness, toughness, stiffness, abrasion paper, we aimed to determine the electrical properties
resistance can be listed as the leading ones [1], [2]. of rectangular prism-shaped MIL composite materials
However, the electrical properties of such materials and to benefit from their electrical behavior. The
have not yet been studied in a wide range. From this composite dimensions and the electrical conductivity of
point of view in this study; it is aimed to determine the the laminates of the rectangular prism-shaped MIL
electrical properties of metallic intermetallic laminate composite are used to calculate its anisotropic
composites (MIL) which is a type of composite material equivalent resistances. Direction-dependent parametric
during production.
examination of a MIL composite are also made.
Electrical conductivity of composite materials are quite
hard to model and often requires tensors [3]–[5]. In [4],
a complete methodology of electrical conductivity
tensor evaluation of woven-fabric have been proposed.
In [5], the feasibility of creating an insulating composite
which would demonstrate the thermal properties of
aluminum oxide loaded materials with the surge

The paper is arranged as the follows. In the second
section Metallic-intermetallic laminate (MIL) composites
and a technique used to make them are briefly
explained. In the third section, electrical resistance of
MIL Composites for different directions are calculated
and analyzed. The paper is ended with a conclusion.
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2.

MIL Composites

Metallic-intermetallic laminate (MIL) composites are an
important member of the composite family. MIL
composites are basically formed by joining two different
metals in a thin foil structure in a laminated structure
and subjecting them to the necessary sintering
processes as shown in Figure 1.
These materials combine the ductility of the metallic
phase and the hardness of the intermetallic phase, thus
preventing the natural brittleness of the intermetallics
[11]–[16].
Figure 3. A typical SEM micrograph of MIL Composites.
Metal 1
Metal 2

Figure 1. Schematic structure of the stack forming of
the MIL composite.
Metallic-intermetallic laminate (MIL) composites, a new
class of multifunctional materials developed, are called
based on the main phases forming the structure (for
example, Ti-Al3Ti). MIL composites are hybrid laminate
structures designed to optimize the desirable
mechanical properties of intermetallics by incorporating
layers of ductile reinforcement.
Metallic-intermetallic laminate composites are a
multifunctional material group developed as an
alternative to Al, Ti, and other building metals and are
used as protective outer material to provide electrical
conduction in applications requiring high mechanical
strength [15].

3.

Electrical
Resistance
of
MIL
Composites for Different Directions

A rectangular prism-shaped MIL composite is shown in
Figure 4. Assuming the voltage is applied only to
across only two opposite faces of the prism, i.e. the
voltage applied faces are equipotential surfaces. The
resistance between the left and right faces of the prism
as shown in Figure 4 is called Rside which also the
equivalent resistance of the parallel-connected
laminates. The resistance between the up and down
faces of the prism as shown in Figure 4 is called Rup
and which also the equivalent resistance of the seriesconnected laminates. The resistance between the front
and back faces of the prism are not examined in this
paper. By switching w with l, the Rside formula can be
used to calculate it if desired.

Schematic illustrations of layering and synthesis of
layers shown in Figure 1 was pressurized at elevated
temperature using the apparatus of Figure 2.

Figure 4. Representation of Rup and Rside resistances
and schematic structure of the dimensions of the MIL
composite
Figure 2. Mechanical design used to synthesize the
array.

Assuming that the current enters from the left face and
leaves from the right face or vice versa, its electrical
resistance can be calculated as the equivalent of the
parallel laminates;

SEM micrograph obtained at the end of the production
process for a typical MIL composite is given in Figure 3.

=
k n=
1
1 k n 1 =
wk n
= ∑
= ∑ =
∑σ k dk
R=
Rk k 1 l =
l k1
k 1=
side
σ k dk w

Rside =

l
1
w k =n

∑σ
k =1
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nd
1 
=
Rup
ne d e + o o
σo
lwσ e 

σe

no d o
1 
=
 ne d e +
γ
lwσ e 

Designating the number of odd-numbered layers as
no and the number of even-numbered layers as ne ;

1
l 
Rside =  
 w  ( ne d eσ e + no d oσ o )

(3)

The following is always true;

n= ne + no
Where n is the total number of the laminates.

=
k n=
k n
k

d

dk
1
∑
lw
σ
k 1=
k 1
=
k
k

∑ σ=
lw

Rside

Rup

Comparison of Electrical Resistance
of MIL Composites for Different
Directions

l
1
w
σo
 ne d e + no d o
σe



σ e


σo
σe

up

)
(

0.6

0.4

0.2

0

(7)

0

0.2

0.4
e

0.6
/

1

0.8

o (S/S)

Figure 5. Rup resistance with respect to the electrical
conductivity ratio of the laminates layers for fixed σo.
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2

-4

R

(8)

side

1.5

)
(
side

(9)

1

R

Rside

(12)

-5

R

Then, Equation (7) becomes

l
1
=
w ( ne d e + no d oγ ) σ e


1
2
+ ( no d o ) + ( ne d e )( no d o )  γ + 
γ

l2

0.8

Let’s define the ratio of the laminates’ electrical
conductivities as

γ=

10

1

up

In this section, the ratio of the laminates’ electrical
conductivities, the ratio of the resistance of series
connected laminates to the resistance of parallel
connected laminates is examined considering the
prism-shaped MIL geometry. Let’s arrange Equation (3)
as

Rside =

=

2

(11)

Rup and Rside resistance with respect to electrical
(6) conductivity ratio of the layers are shown in Figure 5
and Figure 6. Their ratio with respect to electrical
conductivity is also depicted in Figure 7.

R

4.

( ne de )

(5)

Rside

1  ne d e no d o 
+


lw  σ e
σo 

no d o 

 ne d e + γ  ( ne d e + no d oγ )

=
l2

Rup

Using number of the MIL laminates,

=
Rup

(10)

(4) The ratio of the resistance of series connected
laminates to the resistance of parallel connected
laminates

Assuming that the current enters from the up face and
leaves from the down face or vice versa, its electrical
resistance can be calculated as the equivalent of the
series laminates;

=
Rup R=
down











0.5

Let’s arrange Equation (6) using γ as
0
0

0.2

0.4
e

0.6
/

0.8

1

o (S/S)

Figure 6. Rside resistance with respect to electrical
conductivity ratio of the layers for fixed σo.
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When no is high,

0.25
R

up

/R

side

=
n ne ≅ no

(13)

)

0.2

and it can be assumed that

/R

side

(

0.15
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Then, Equation (12) turns into
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0
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Figure 7. Resistance ratio with respect to electrical
conductivity ratio of the layers.

Rup

Rup and Rside resistances with respect to layer thickness
ratio are shown in Figure 8 and Figure 9.

Rside

n
= 
2
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2
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( de )

2


1
2
+ ( d o ) + ( d e )( d o )  γ + 
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Further reduction of Equation (16) is possible;
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As it can be seen from Figure 4, the following is true;

d = nd e

0
5

0
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d /d
e
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o (mm/mm)

10

2
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Then,

Figure 8. Rup resistance with respect to thickness ratio
of the layers

1
d  
  2+γ + 
γ
2 
=
l2
2

Rup

-4

R

Rside

(20)

side

1
d  
  2+γ + 
γ
l 
=
4
2

1.5

Rup

)
(

(17)

1

(21)

R

side

Rside

If the laminates have same electrical conductivities,

0.5

γ =1

(22)

0
0

5

10
d /d
e

o

15

20

and

(S/S)

Rup

Figure 9. Rside resistance with respect to thickness ratio
of the layers

Rside

d 
≅ 
l

2

2

d 
 by plotted and shown
l
Rup  l  2
If γ ≥ 1 or γ ≤ 1 ,
  becomes
Rside  d 

Equation (21) is normalized 

Equation (12) shows that when the length of the prismshaped MIL increases, Rside becomes negligible when
compared to Rup.
in Figure 10.

quite higher than one (1).
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[8]
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σ
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R
d
Figure 10. side   versus
2

5.

Conclusion

[9]

In this study, using parameters, the direction-dependent
resistances of a rectangular prism-shaped MIL
composite are calculated. Using the ratio of the
laminates’ conductivities, the ratio of the resistance of
series connected laminates to the resistance of parallel [10]
connected laminates is examined.
In terms of Rup resistance, the layers show the series
connected resistance structure. Rup increases with
respect to electrical conductivity ratio between [11]
intermetallic and metallic layers. For Rside resistance,
layers in the structure is considered in parallel. In this
case, as the electrical conductivity ratio increases, the
resistance is only determined by the intermetallic layer
which has lower electrical conductivity. It has been also [12]
found that number of intermetallic (ne) and metallic (no)
layers ban be considered equal for high n values
without any significant error.
Consequently, this study has also shown that the
possibility of maximizing the electrical conductance of [13]
MIL composites along a desired axis is achievable by
playing physical dimensions. Results obtained in this
paper will provide significant opportunities for obtaining
MIL composites with the desired electrical conductivity
behavior.
[14]
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Abstract
In the present study, AA7075-T6 aluminum and AZ31B
magnesium alloys were joined by the friction stir
welding (FSW) method and studied the effects of the
FSW parameters on the axial force, traverse force and
welding temperature during the process. A fixture was
designed and produced for the FSW process and
AZ31B magnesium sheet were located at the
advancing side during the joining process. The FSW
process was conducted using four different tool speeds,
four different tool offset values, two different tool angles
at constant spindle speed having with square and
triangle mixer tool profiles. The welding experiments
were carried out based on the Taguchi mixed2
2
orthogonal-array, L16 (4 x 2 ) and analysis of variance
(ANOVA) was used to examine the test results.
Mathematical models were developed to predict the
axial force, traverse force and temperature by
regression analysis. The axial force was decreased
with the increasing mixer tool tilt angle and the welding
temperature was reduced with the increasing table feed
during the FSW process. The analysis results also
showed that the tool profile was the most important
parameter on the traverse force.

rate, tool tilt angle and axial plunge force [2,3], while in
combination of different types of materials, the positions
of different materials and tool offset are also significant
welding parameters [4].
In the FSW method, simultaneous linear and rotational
movement of the tool causes forces to be loaded onto
the tool [5-7]. The welding parameters such as tool
design, workpiece and tool material, tool rotation speed,
welding speed, plunge depth, and tool angle significantly
affect the forces generated during the process [8,9]. The
axial force, which is the reaction force encountered by
the mixing tool plunging into the materials under torque,
occurs during the mixing tool plunging into the material.
The axial force ensures that heat is generated by
contact friction of the shoulder part of the tool to the
sheets to be joined, as well as initiating the mixing
process. In the FSW method, high plunging forces are
required to soften the material sufficiently to ensure
perfect bonding [3, 10, 11]. Keeping the forces
generated during the FSW process within a certain
range has a key role for perfect joint [8, 12 – 15]. Feed
and axial force are critical in the improvement of process
parameters in the FSW method [15 – 19].

The axial force must be sufficient for full penetration in
Keywords: Dissimilar friction stir welding, AA7075-T6, the mixing zone. The inadequate axial force causes the
AZ31B, axial and feed force, welding temperature
deformed material to flow unsuitably the vertical
direction. The high axial force causes thinning of the
deformed material and as a result of this, the material
1. Introduction
exits from the shoulder part of the tool and causes burr
In order to develop hybrid structures combining formation [4].
Aluminum (Al) and Magnesium (Mg) alloys, both alloys
must be reliably joined. However, due to their different Predicting, monitoring and controlling forces occurring in
metallurgical, physical and mechanical properties, the the FSW process have many advantages [8, 19].
Correct estimation of forces has many advantages such
welding of dissimilar metals poses various difficulties.
as improved tool design, tool life estimation, proper
The friction stir welding (FSW) method was developed clamping design, clamping force estimation, and
by TWI (The Welding Institute) in 1991 [1] and selection of suitable welding machine [20]. These
considered as one of the most important welding advantages, which keep the forces in the appropriate
methods found in the last 20 years. The FSW method is range, reduce costs and increase efficiency [21].
one of the most suitable methods for overcoming the
disadvantages of fusion welding methods of Al/Mg Al12Mg17 and Al3Mg2 intermetallic compounds, which
alloys. The formation of intermetallic compounds is adversely affect the welding quality in the welding of Al
reduced due to the low heat input during the welding and Mg alloys, are directly accured by the heat input
process and a high strength joint can be achieved by generated during the process. Increased heat input
causes an increase in intermetallic compounds. While
FSW method.
there is a direct proportional relationship between the
The important parameters for joining the same type of heat input formed during FSW and tool rotation speed,
material by FSW method are tool design, speed, feed and there is an inversely proportional relationship
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between the spindle speed and tool travel speed [22, Welding operations were carried out on TOS
23].
OLOMOUC FGU 32 universal milling machine. In order
to measure the axial force and feed force generated
The temperature value formed during FSW process is during the process, a special clamping apparatus is
higher than the Al/Mg eutectic temperature, indicating produced. Axial force and feed force was measured with
that liquefaction may occur in the mixing zone which S type and flat type load cells. ESIT brand PWI D model
weakens the Al-Mg interface and causes hot crack [23]. desktop indicator was preferred for instant reading and
Liquid film formations can be converted to intermetallic transferring of data from load cells to computer. The
compounds after FSW procedure and cause cold crack instantaneous recording and monitoring of the values
formation [24]. Due to the high temperatures generated obtained from the indicator was performed with the data
during the process, the material becomes more logger software developed by ESIT company.
plasticized, goes out of the mixing zone and adheres to Temperature measurement was made with Raytek MI3
the seam edge [25].
2M digital pyrometer with ± (0.5% reading + 2 °C)
accuracy
In this study, welding forces and temperatures were
monitored during the process, the influences of the In welding processes, hot air was employed to the
welding quality of dissimilar metals were elucidated. The welded zone in order to make controlled cooling in the
experimental results were evaluated by analysis of welded zone. Furthermore, the top plate of the
variance (ANOVA) and prediction equations were apparatus is made of AA7075-T6 to ensure a uniform
developed for welding force and temperature by distribution of the heat generated during processing into
regression analysis.
the joined plates. In this way, it is aimed to prevent
sudden cooling of welded samples and subsequent
cracking by residual stresses. XYTRONIC brand LF
2. Material Method
853D model hot air blowing device was mounted on test
The AA7075-T6 aluminum and AZ31B magnesium device for hot air blowing process. The test setup was
alloys with dimensions of 300 mm × 100 mm × 5 mm presented in Fig.2.
used in the experiments. The mixer tool was produced
welding process was carried out with Taguchi L16
K10 quality carbide in FSW process and technical view The
2
2
(4 × 2 ) experimental design (Table 1). During the
was given in Fig.1.
FSW, the AZ31B and AA7075-T6 alloy plates were
located on the advancing side (AS) and the retreating
side (RS), respectively. The tool was offset to AZ31B
(AS).

Figure 1. Triangle and square pin profile mixer tip

Plunging of the mixer tool into the material was
performed at 6 mm/min plunge feed, which is the
lowest feed rate of the machine tool. After reached to
the desired position, the temperature was controlled by
pyrometer and the mixer was kept in the plunging
position for one minute until the required temperature
level was obtained.

Figure 2. FSW test setup
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Table 1. Process parameters used in FSW process.
Factor
Unit
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Spindle
rev/min
500
speed
Travel
mm/min
20
25
30
36
speed
Offset
mm
0
0,2
0.4
0.8
Tilt
Degree
0°
1°
Angle
Pin
Triangle Square
profile

The test results depicted that the temperature values
were reduced when the mixing tool was located on the
advancing side (AZ31B) during the process due to the
lower friction value of the Mg alloy. The temperature
values were increased when the mixing tool located on
the aluminum side during the process. This can be
attributed that the surface-centered cubic structure of
the Al alloy. The presence of more active shear plane
during plastic deformation, more heat is generated [14,
24, 26].

It can be also stated that there is a correlation between
the axial force and temperature, whereas there is an
inverse ratio between feed force and temperature. As
3. Discussion
the axial force increases, the temperature increases
due to increased friction. Since the plastic deformation
The process parameters determined by Taguchi L16
in the mixing zone will be more difficult with the
experimental design are given in Table 2. Experimental
reduction of the temperature, an increase in the feed
numbers are given for systematic evaluation of the
force to which the tool is exposed is observed.
joining.
Table 2. Taguchi L16 process parameters
Exp.
No
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16

Travel speed, Offset,
Tilt
Tool pin
mm/min
mm angle,° profile
20
0
0
Square
20
0,2
0
Square
20
0.4
1
Triangle
20
0.8
1
Triangle
25
0
0
Triangle
25
0.2
0
Triangle
25
0.4
1
Square
25
0.8
1
Square
30
0
1
Square
30
0.2
1
Square
30
0.4
0
Triangle
30
0.8
0
Triangle
36
0
1
Triangle
36
0.2
1
Triangle
36
0.4
0
Square
36
0.8
0
Square

The main effect graphs (Figure 4) and ANOVA results
showed (Table 3) that the most effective parameter is
welding speed with 70.13%.
Table 3. Effect of independent variables on dependent
variables (ANOVA)
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F
Value

P
Effect
Value rate %

TEMPERATURE
Regression 4

363.928 90.982

119.91

0

Travel
speed,
mm/min
Ofset, mm

1

261.087 261.087

344.09

0

70.13

1

67.221

67.221

88.59

0

18.06

Tilt angle, °

1

32.948

32.948

43.42

0

8.85

Pin profile

1

2.673

2.673

3.52

0.087 0.72

Error

11 8.347

0.759

Total

15 372.275

2.24
100

AXIAL FORCE
The axial force, feed force and temperature values Regression 4 4867116 1216779 1027.4
obtained in the assemblies are given in Figure 3.

0

Travel
speed,
mm/min
Ofset, mm

1

688835

581.63

0

14.12

1

1618739 1618739 1366.8

0

33.17

Tilt angle, °

1

2187441 2187441 1846.99 0

44.82

Pin profile

1

372100

7.62

Error

11 13028

Total

15 4880143

688835

372100

314.19

0

1184

0.27
100

FEED FORCE

Figure 3. The temperature, axial force and feed force
values measured from the tests.

Regression 4

397372

99343

92.5

0

Travel
speed,
mm/min
Ofset, mm

1

101924

101924

94.9

0

24.91

1

7882

7882

7.34

0.02

1.92

Tilt angle, °

1

68774

68774

64.04

0

16.81

Pin profile

1

218792

218792

203.72

0

53.47

Error

11 11814

Total

15 409186
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As the welding speed increases, the tool distance
increases and the temperature value decreases due to
the decrease in friction time. The other two important
parameters on temperature are the offset amount with
18.06% and the tool angle with 8.85%.

incomplete contact of the tool shoulder to the assembly
line.

The tool travel speed, tool pin profile and tilt angle
exhibited the same effect on the axial and feed force.
However, the axial force was decreased with increasing
The decrease in the temperature by increasing of the tool offset value and the feed force was increased with
tool angle is associated with the reduced friction area increasing tool offset value (Fig.4).
as a result of the increased tool angle and the

Figure 4. Effect of process parameters on average temperature in welding processes
The decreasing axial force can be explained due to the
lower mechanical properties of the Mg alloy and the
increasing feed force could be attributed to reducing
welding temperature.

per unit time due to the reduced number of edges in the
pin. The slight increase in the axial force is thought to
be caused by the changing material flow as well as the
decreased temperature.

The regression analysis was performed to determine
the effect rates of the welding variables on temperature,
feed and axial force and the results are given in Table
3.

As the tool travel speed increases, both the axial force
and the feed force increase. The effect of the feed rate
on the feed force is 24.90%, while the effect on the
axial force is 14.11%. The increase of the travel speed
and the increase of both types of force is a result of
The most important parameter on axial force is the tool increased heat input and increased steps of welding.
angle with an effective rate of 44.82%. The tool angle
also affects the feed force in the same way. The effect The mathematical equations are given below:
of the tool angle on the feed force is 16.80% because
2
of the reducing plunge depth depending on the R value of the equation developed for axial force
estimation 99.73%.
increasing tilt angle.
While the tool type is the most important parameter in
the feed force, its effect on the axial force is much
lower. The influence rate on the feed force and axial
force is 53.47% and 7.62%, respectively. By selecting
the tool type as a triangle, the increased feed force is
due to the fact that each edge sweeps more material

EK = 6531.4 + 34.98 × f - 1075.3 × TK - 739.5 × TA +
305× TP
(1)
2

R value of the equation developed for feed force
estimation is 97.11%.
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IK = 904.2 + 13.46 × f + 75 × TK - 131.1 × TA+ 233.9 × Process, properties, and variants. Materials and
(2) Manufacturing Processes, Vol 31(3), p. 233–254, 2016,
TP
doi:10.1080/10426914.2015.1025971
2
R value of the equation developed for average process [5] Sorensen, C. D. and Stahl, A. L., Experimental
temperature estimation is 97.76%.
measurements of load distributions on friction stir weld
pin tools. Metallurgical and Materials Transactions B:
S = 328.62 - 0.681 × f - 6.929 × TK - 2.87 × TA - 0.817 Process Metallurgy and Materials Processing Science,
(3) Vol 38(3), p. 451–459, 2007.
× TP
[6] Mehta, M., Arora, A., De, A. and Debroy, T., Tool
Where f is feed rate, TK is tool offset, TA is tool tilt angle geometry for friction stir welding - Optimum shoulder
and TP is tool pin profile (square profile: 1, triangular diameter. Metallurgical and Materials Transactions A:
profile: 2) and EK is axial force, IK is feed force and S is Physical Metallurgy and Materials Science, Vol 42(9),
temperature.
p. 2716–2722, 2011. doi:10.1007/s11661-011-0672-5
[7] Arora, A., Mehta, M., De, A. and Debroy, T., Load
bearing capacity of tool pin during friction stir welding.
4. Conclusions
International Journal of Advanced Manufacturing
In this study, AZ31B magnesium and AA7075-T6 Technology, Vol 61(9–12), p. 911–920, 2012.
aluminum alloys were joined with the FSW method and doi:10.1007/s00170-011-3759-7
the effects of process parameters on temperature, axial [8] Nandan, R., Roy, G. G., Debroy, T. and Introduction,
force, and feed force were investigated by ANOVA. The I. Numerical Simulation of Three-Dimensional Heat
Transfer and Plastic Flow During Friction Stir Welding.
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[9] Das, H., Jana, S. S., Pal, T. K. and De, A.,
generated during the process.
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respectively; welding speed, tool offset, tool tilt angle Technology of Welding and Joining, Vol. 19(1), p. 69–
75, 2014. doi:10.1179/1362171813Y.0000000166
and pin profile.
[10]Mehta, M., Chatterjee, K. and De, A., Monitoring
The most effective parameters on axial force are torque and traverse force in friction stir welding from
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a

Özet

Bal peteği sandviç kompozitler hafif çekirdek
malzemesinin yüzey malzemesi arasına yerleştirilmesi
ile oluşturulurlar ve özellikle havacılık uygulamalarında
tercih edilirler. Gerçekleştirilen çalışmada bal peteği
sandviç kompozitler değişen yüzey malzemesi türü,
yüzey malzemesi kalınlığı, bal peteği hücre boyutu ve
yüksekliği parametreleri için üretilmiştir. Numunelerin
mekanik özellikleri basma (burkulma), düşük hızlı darbe
ve yorulma testleri ile araştırılmıştır. Numunelerin
mukavemet ve yorulma ömürlerine düşük hızlı darbe
davranışının etkisi araştırılmıştır. Düşük hızlı darbe
testleri 5 J ve 10 J darbe enerjilerinde, yorulma testleri
basma (burkulma) yüklemesi ile yapılmıştır. Çalışmanın
sonuçları bal peteği hücre yüksekliğinin aratmasının
basma mukavemetini düşürdüğünü, artan darbe
enerjisinin temas enerji miktarını ve absorbe edilen
enerji miktarını arttığını göstermiştir. Ancak, bal peteği
hücre yüksekliğinin artması absorbe edilen enerji
miktarı ve temas enerji miktarı üzerinde etkisi olmadığı
görülmüştür. Numunelere uygulanan darbe testleri
numunelerin basma mukavemeti üzerinde yüksek bir
etkiye sahiptir.
Anahtar kelimeler: Bal Peteği Sandviç Kompozit,
Düşük Hızlı Darbe, Yorulma

Abstract
Honeycomb composites are made by placing a light
core material between two plates, and they are
especially preferred in aerospace applications. In the
study, honeycomb sandwich composites were
produced by varying the type and thickness of the facesheet material, and the honeycomb cell size and
thickness.
Their
mechanical
properties
were
investigated using compression, low-velocity impact
and fatigue tests. The study determined the decreases
in the static strengths and changes in the fatigue lives
of honeycomb sandwich composites after impact
loading. After low-velocity impact loading tests were
carried out using two different impact energies: 5 J and
10 J, the fatigue behaviors of specimens were
determined with compression load. The results of the
study showed that increasing honeycomb cell thickness
decreased the compressive strength. Increasing impact
energy increased both the contact force and the
absorbed energy. However, when honeycomb cell
thickness was increased, no effect was observed due
to the increased absorbed energy amount and contact
force. Compression strength of specimens highly
effected by impact.
Keywords: Honeycomb Sandwich Composites, Low
Velocity Impact, Fatigue

1. Giriş

Bal peteği sandviç kompozitler yüksek özgül
mukavemet ve ağırlıklarına göre sağladıkları yüksek
rijitlik değerleri sayesinde havacılık, uzay ve taşımacılık
uygulamalarında geniş uygulama alanına sahiptir. En
fazla kullanılan metal olan alüminyumun 3003, 2024 ve
5052 alaşımları daha çok tercih edilir. Özellikle
havacılık uygulamalarında 5052 alaşımı, yüksek
sıcaklık uygulamalarında ise 2024 alaşımı kullanılır. Bal
peteği hücreleri oluşturmak için farklı yöntemler
kullanılsa da en çok tercih edilen yöntem yapıştırıcı ile
birleştirmedir.
Bal peteği kompozitlerin geliştirilmeye başlaması ve
kullanımının artmasıyla birlikte birçok araştırmacı bal
peteği kompozitlerin mekanik özelliklerinin tespiti ve bu
özelliklerinin geliştirilmesi için çalışmıştır.
Jen ve arkadaşları, Farklı yüzey malzemesi
kalınlıklarına sahip bal peteği sandviç kompozitlerin 4
nokta eğilme yorulması davranışları deneysel ve
sayısal olarak araştırmıştır. Sonuçlar numunelerde
meydana gelen final hasarının sebebinin çekirdek
malzemesi ile yüzey malzemesi arasındaki ayrılma
olduğunu göstermiştir [1]. Akatay ve arkadaşları Al
5052 alaşımından yapılmış bal peteği hücreye sahip 10
mm kalınlığındaki sandviç kompozitlerin tekrarlı düşük
hızlı çarpışma davranışını deneysel olarak incelemiştir.
Sonuçlar 110 J değerinin numuneyi ilk darbede
deldiğini göstermiştir. Çarpışma enerjisi düştükçe
numunenin delinmesi için daha fazla çarpışma
gerekmiştir. Hasar için maksimum çarpışma sayısına
81 çarpışma ile 3 J enerji değerinde ulaşılmıştır [2].
Demelio ve arkadaşları, çelik levhaların sandviç
kompozitlere birleştirilmesinin statik ve yorulma
mukavemetine etkisini deneysel olarak araştırmıştır.
Numune mukavemetleri sıyırma ve kayma testlerine
maruz bırakılmış ve numunelerin kaymaya karşı daha
dayanıklı olduğu belirlenmiştir [3]. Baba yaptığı
çalışmada köpük çekirdeğe sahip kavisli sandviç
kompozitlerin darbe enerjisi karşısında davranışı ve
hasar tiplerini deneysel yöntemle araştırmıştır. Kavisli
modellerde tam delinme enerjisinin düz modellerden
daha yüksek olduğu görülmüştür [4]. Kaman ve
arkadaşları,
gerçekleştirdikleri
çalışmada
farklı
yoğunluk ve malzemelere sahip bal peteği sandviç
kompozitlerin burkulma davranışları sayısal ve
deneysel yöntemlerle tespit etmiştir. Çekirdek
yoğunluğunun artması hasar yükünü arttırmıştır.
Alüminyum hücrelerde hasar bölgesel burkulma
şeklinde meydana gelirken kâğıt kullanılan modellerde
hasar bölgesel çatlaklar şeklinde görülmüştür [5].
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Gerçekleştirilen çalışmada ise bal peteği sandviç
kompozitlerin basma ve yorulma davranışları ile birlikte
düşük hızlı darbe ve düşük hızlı darbe sonrası statik ve
yorulma davranışları araştırılmıştır.

Test cihazı 1800 J kapasite ve 22 kN kapasiteli yük
hücresine sahiptir.
Yorulma deneyleri Batman Üniversitesi Makine
Mühendisliği
Bölümü
Laboratuvarı’nda
bulunan
Shimadzu marka Servo-Hidrolik Yorulma test cihazı ile
gerçekleştirilmiştir. Testler için gereken gücü hidrolik bir
2. Materyal Metod
pompa ile sağlayan cihaz 100 kN yük hücresine sahiptir
Kullanılan bal peteği hücre malzemeleri AL-3003 ve çekme, basma ve üç nokta eğilme testlerinin
alaşımıdır. Bal peteği hücreler yüzey malzemesi olarak yapılmasına imkân tanımaktadır.
kullanılan AL-5754 alaşımı, cam fiber takviyeli kompozit
ve karbon fiber takviyeli kompozit plakaların arasına 3. Sonuçlar
yerleştirilmiştir. Yüzey malzemeleri ile bal peteği
hücreler arasındaki bağlantı 3M 2216 marka epoksi 3.1. Darbe Test Sonuçları
esaslı yapıştırıcı ile sağlanmıştır.
Alüminyum yüzey malzemesi kullanılan numunelerde
Bal peteği hücreler 6.35 mm ve 9.525 mm hücre yüzey malzemesi kalınlığının temas kuvvetine etkisi
boyutlarına (D) ve 10 mm, 15 mm ve 20 mm hücre Şekil 2’de verilmiştir. İki enerji değeri içinde yüzey
yüksekliklerine
(T)
sahiptir.
Kullanılan
yüzey malzemesi kalınlığının artması temas kuvvetini
malzemeleri ise h=0.5 mm, 1 mm ve 1.5 mm arttırmıştır. 0.5, 1 ve 1.5 mm yüzey malzemesi
kalınlıklara sahiptir. Elde edilen numuneler W=80 mm kalınlıkları için temas kuvveti 5 J enerji için sırasıyla
genişliğe ve L=135 mm uzunluğa sahiptir. Kullanılan 2338.575 N, 2471.803 N ve 2624.873 N değerlerini
parametrelerin numune üzerinde gösterimi Şekil 1’de almıştır. 10 J darbe enerjisi için ortaya çıkan temas
verilmiştir. Şekilde L ve W değerleri sırasıyla 135 mm kuvveti değerleri 5 J darbe enerjisi için görülen
ve 80 mm olacak şekilde sabit alınmıştır.
değerleri aşmıştır. 0.5 mm yüzey malzemesi kalınlığı
için 2993.376 N, 1 mm yüzey malzemesi kalınlığı için
3526.287 N ve 1.5 mm yüzey malzemesi kalınlığı için
3838.097 N temas kuvveti meydana gelmiştir. Testler
sonucunda yalnızca 0.5 mm yüzey malzemesi
kalınlığına sahip model 10 J enerji değerinde
delinmiştir. Darbe elemanı üst yüzey malzemesini
delmiş ve numuneye saplanmıştır.

Şekil 1. Üretilen Bal Peteği Sandviç Kompozitlerin
Boyutları
Jen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 0.7 kg/m2
yapıştırıcı miktarının maksimum eğilme mukavemeti
sağladığını belirtmişlerdir [6]. Temizlenen yüzey
malzemelerine 0.7 kg/m2 yapıştırıcı miktarına denk
gelen miktar olan 7.5 gr ağırlığında yapıştırıcı ıspatula
yardımıyla sürülmüştür. Bütün numunelerde aynı
baskıyı oluşturmak için yapıştırıcı sürülen numuneler
2.5 kg ağırlığa sahip beton ağırlıkların altına
yerleştirilmiştir.
Kullanılan
malzemelerin
mekanik
özelliklerinin
belirlenmesi
sırasında
ve
numunelerin
statik
mukavemetlerinin tespit edilmesi sırasında Batman
Üniversitesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü
Laboratuvarı’nda bulunan Shimadzu universal test
cihazı kullanılmıştır. Kullanılan test cihazı 5 kN ve 250
kN olmak üzere iki farklı yük hücresine sahiptir. Basma
testleri sırasında yük numunelere uygulanırken 180 mm
çapındaki çelik silindirler arasına yerleştirilmiş ve tek
yönde basma kuvveti uygulanmıştır. Test hızı dakikada
1 mm seçilmiştir.
Darbe deneyleri Dokuz Eylül Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında bulunan CEASTFractovis Plus darbe test cihazı ile yapılmıştır. Testler
sırasında 12.7 mm çapında, 5120 gram ağırlığında ve
yarım küre şeklindeki çelik darbe elemanı kullanılmıştır.
Testler 5 J ve 10 J çarpışma enerjilerinde
gerçekleştirilmiştir. Darbe sırasında numuneyi tutmak
için kullanılan alt ve üst destekler 76 mm çapa sahiptir.

Şekil 2. Yüzey Malzemesi Kalınlığının Temas Kuvvetine
Etkisi (a. 5J, b.10J)
Karbon fiber takviyeli kompozit yüzey malzemesine
sahip numunelerde gözlemlenen Temas Kuvveti –
Deplasman eğrileri Şekil 6.31’de verilmiştir. 0.5 mm
yüzey malzemesi kalınlığına sahip numunelerin üst
yüzeyleri iki enerji değeri için de delinirken 10 J darbe
enerjisi numunenin iki yüzeyinin de delinmesine sebep
olmuştur. Karbon fiber malzemelerin gevrek yapısı
nedeniyle darbe gibi ani yüklemeler karşısında fazla
şekil değiştirmeden hasara uğrayacağı literatürde
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açıklanmıştır [50]. Yüzey malzemesi kalınlığının
artması iki enerji değeri için de temas kuvvetinin
artmasına yol açmıştır. En yüksek temas kuvveti 10 J
darbe enerjisinde 3801.25 N ile 1.5 mm yüzey
malzemesi kalınlığına sahip numunede görülmüştür. En
düşük temas kuvveti ise 1074.32 N ile 5 J darbe
enerjisinde ve 0.5 mm yüzey malzemesine sahip
numunede görülmüştür.

Şekil 5. 6AL15b Numunesinin Hasarlı, Hasarsız ve
Tamir Sonrasında Basma Davranışı
AL20b numunesinin hasarsız, hasarlı ve tamir edilmiş
örneklerinin basma yüklemesi karşısındaki davranışları
Şekil 6.47’de verilmiştir. Hasarsız ve tamirat yapılmış
numunelerin hasar yükleri sırasıyla 26606.25 N ve
24476.56 N’dur. 5 J darbeye maruz kalmış numunenin
hasar yükü 22546.88 N ve en düşük hasar yüküne
sahip 10 J enerjideki darbeye mazur kalmış modelin
hasar yükü 21652.34 N ‘dur.

Şekil 3. Karbon Fiber Yüzey Malzemesi Kalınlığının
Temas Kuvvetine Etkisi (a. 5J, b. 10J)
3.2. Darbe Testi Sonrası Basma Test Sonuçları
6AL10b numunesinin hasarsız, hasarlı ve tamirat
sonrası basma davranışları Şekil 6.45’da verilmiştir.
Hasarsız numunenin basma hasar yükü 29612.5 N iken
5 J ve 10 J darbe sonrasında hasar yükleri %10 ve
%20 düşüşle sırasıyla 26429.69 N ve 23339.84 N
olmuştur. Tamirat sonrası numunenin hasar yükü
hasarsız numuneye göre %7 düşüşle 27074.22 N
değerini almıştır.

Şekil 6 6AL20b Numunesinin Hasarlı, Hasarsız ve
Tamir Sonrasında Basma Davranışı
3.3. Yorulma Test Sonuçları
6AL10b numuneleri için gerçekleştirilen yorulma testleri
sonrasında çizilen Yük Oranı – Çevrim Sayısı grafikleri
Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. 6AL10b Numunesi İçin Yorulma Grafiği

Şekil 4. 6AL10b Numunesinin Hasarlı, Hasarsız ve
Tamir Sonrasında Basma Davranışı
15 mm hücre yüksekliğine sahip 6AL15b numunesinin
basma davranışı Şekil 6.46’da verilmiştir. Hasarsız
numunenin hasar yükü 28987.5 N iken 5 J darbe
enerjisi numunenin hasar yükünü 24089.81 N’a
düşürmüştür.

6CFRP10b numunesinin yorulma grafikleri Şekil 8’de
verilmiştir. Yük oranının azalması 5 J darbe enerjisi ile
ön hasar verilen ve tamirat yapılan numunelerin çevrim
sayısı değerlerinin hasarsız numuneden uzaklaşmasına
sebep olmuştur. 10 J darbe enerjisi ile ön hasar verilen
numunelerin ise üç nokta eğilme yüklemesinde olduğu
gibi hasarsız numuneye paralel bir eğilim gösterdiği
tespit edilmiştir.
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•

Yorulma testleri gerçekleştirilirken numunelere
uygulanan yük söz konusu numunenin statik
hasar yükü kullanılarak tespit edilmiştir. Bu durum
çalışmada kullanılan parametrelerin yorulma
davranışına etkisinin sınırlı kalmasına neden
olmuştur. Tüm numunelere aynı büyüklükte yük
uygulanması
kullanılan
parametrelerin
numunelerin yorulma davranışına etkisini daha da
belirgin hale getirecektir.

Teşekkür
Bu çalışma Fırat Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü
tarafından MF.16.18 proje numarası ile ve Tübitak
tarafından 1649B031501671 destek numarası ile
desteklenmiştir.

Şekil 8. 6CFRP10b Numunesinin Yorulma Grafiği

4. Değerlendirmeler
Gerçekleştirilen çalışmada bal peteği sandviç
kompozitlerin üretim parametrelerinin basma, düşük
hızlı darbe, darbe sonrası basma ve yorulma
davranışları deneysel olarak araştırılmıştır. Çalışmada
bal peteği hücre yüksekliği, yüzey malzemesi kalınlığı
ve yüzey malzemesi cinsi değiştirilmiş ve belirtilen
testlere etkileri incelenmiştir.
•
Darbe testleri incelendiğinde bal peteği hücre
yüksekliğinin numunenin darbe karşısındaki
davranışına belirgin bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Hücre yüksekliğinin değişmesi
numunelerin sönümledikleri enerji miktarlarını
hemen hemen hiç değiştirmemiştir.
•
Üç yüzey malzemesi türü için de yüzey malzemesi
kalınlığının artması temas kuvvetini arttırmıştır. En
yüksek temas kuvveti değeri 1.5 mm kalınlığında
karbon fiber takviyeli kompozit yüzey malzemesi
kullanılan numunede görülürken en az temas
kuvveti değeri de 0.5 mm kalınlığında karbon fiber
takviyeli kompozit yüzey malzemesine sahip
numunede görülmüştür. Bu durum artan yüzey
malzemesi kalınlığından en çok etkilenen
sonuçların karbon fiber yüzey malzemesine sahip
numuneler olduğunu göstermektedir. Hücre
yüksekliği değişmesine rağmen sonuçlar arasında
en yakın değere sahip olanlar alüminyum yüzey
malzemesine sahip numunelerdir.
•
Basma testlerinde artan darbe enerjisi numune
mukavemetini düşürmüştür. Bu düşüş en fazla
6GFRP10b numunesinde görülürken hasar yükü
değişen darbe enerjisinden en az etkilenen
numune 6AL10b’dir.
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Abstract
In this study, the molecular structure and vibration
spectra of the 4- (1,2,4-oxadiazol-3-yl) -1,2,5-oxadiazol3-amine (4-O3A) molecule were compared with the
DFT method/6-311G++(d,p) basis set and vibration
peaks were investigated in detail. Mulliken charge
distribution and molecular electrostatic potential (MEP)
are discussed to examine the electronic distribution in
the compound.
Keywords: DFT, MEP, Mulliken, Oxadiazol

Fig 1. The theoretical optimized geometric structure of
(4-O3A) molecule

1. Introduction
Among OLEDs, oxadiazoles are the most widely used
in pharmaceutical chemistry and material science due
to their remarkable optoelectronic properties [1]. In the
literature, a series of available oxadiazoles and its
derivatives were studied due to their high potential of
electron-transporting from evaluating electron mobility,
facile injection, good chemical and thermal stability [26]. Considering this development in organic light
emitting diodes (OLED), 4-O3A molecule was
examined.
Furthermore, 1,2,4-Oxadiazoles are reactive substrates
for some photochemical transformations giving 1,3,4ozadiazoles or isomerised 1,2,4-oxadiazoles [7].

2. Computational details
The theoretical calculations for the molecular structure
and spectroscopic studies were performed with DFT
(B3LYP) and 6-311++G(d,p) basis set using the
Gaussian09 program [8-11]. Molecular Electrostatic
Potantial (MEP) were investigated by TD-DFT method.
We also show that Mulliken charge distribution values.

3. Results and discussion
3.1. Molecular structure and vibrational spectrum
There are 2 oxadiazole rings in the structure of the
molecule. One ring contains an amine group. (As
shown in Fig 1.)
Figure 2. The theoretical vibrational spectra of 4-O3A
organic molecule.
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The molecular structure of 4-O3A molecule in the
ground state was optimized with B3LYP method with 6311++G(d,p) basis set using the Gaussian 09 software
after finding the lowest energy state [11].
The molecule has 14 atoms and 36 (3N-6) fundamental
vibrational modes. When the vibrations were examined
in detail in the Gaussview simulation, the amine (NH2)
group bound to the oxadiazole ring showed bending
-1
vibration at 1635 cm . The other important vibration is
the C = N bond that connects the amine group and the
-1
oxadiazole ring (1668 cm ).

3.2. Molecular Electrostatic Potential and Mulliken Figure 4. The Mulliken charge distribution of 4-O3A
Charge
organic molecule.
The MEPs simultaneously exhibits molecular size,
This distribution may be due to the fact that these
shape as well as positive, negative and neutral
atoms are less electronegative than nitrogen and
electrostatic potential regions in terms of color grading
oxygen because they concentrate on carbon atoms.
and is very useful in research of molecular structure
with its physicochemical property relationship.

4. Conclusion

This study consists of theoretical calculations.
Gaussian09 package program was used in all
theoretical calculations. When the vibration values were
examined, it was observed that the vibrations between
similar atoms were at close frequencies. Vibration
between oxygen and nitrogen atom can be given as an
-1
-1
example. (930 cm O3-N5 and 884 cm O9-N11). If
the MEP map is examined, it can be said that the
potential distribution of atoms is characteristic.
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that while regions having the positive potential are near
hydrogen atom the regions having the negative
potential are over oxygen and nitrogen atoms.
Mulliken charges provide physical information for the
electronic distribution of the molecule. Among the
atoms in the molecule, C7 (0.93e) has the highest
positive value, C1 (-0.52e) have the lowest negative
value.
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Abstract
The molecular structure properties and vibrational
spectra (IR and Raman) of 2-(4-Bromophenyl)-5phenyl-1,3,4-oxadiazole
molecule
investigated
theoretically. Geometric parameters were listed by
using the most stable structure of 2(4BrP)_5(P)O
molecule. All calculations of the studied molecule were
obtained using DFT / B3LYP method with 6-311G(d,p)
basis set. In addition, mulliken atomic charges and
molecular electrostatic potential surface were
examined.
Keywords: Oxadiazole, Infrared, Raman, DFT

program. The computations were performed at 6311G(d,p) basis set using the B3LYP functional in
density functional theory (DFT) method [13].

3. Results and discussion
3.1. Geometric Properties
The geometric structure of the molecule consists of one
oxadiazole and two phenyl rings. As shown in the
figure, the oxadiazole in the molecule is of the 1,3,4
type. The optimized structure of the molecule is planar
and can be seen in Figure 1.

1. Introduction
Oxadiazoles can be defined as heterocyclic compounds
as different hetero atoms (N, O) are present in their
aromatic cycles. Due to their molecular structure,
oxadiazoles are in the azole class. The nomenclature of
these molecules is related to the position of the
nitrogen and oxygen atom in the ring. They exist in four
different regioisomeric forms, namely 1,2,3-, 1,2,4-,
1,2,5-, and 1,3,4-oxadiazoles [1]. 1,3,4-Oxadiazole
belongs to the thermally stable neutral, cyclically
conjugated systems [2]. Until 1965, studies on 1,3,4
oxadiazoles were collected in a comprehensive review
[3]

Figure 1. Optimized structure of 2(4BrP)_5(P)O
molecule

Aromatic 1,3,4-oxadiazoles are widely used as scintillators, fluorescence and photographic materials [4] and
they are of interest as electron transport materials
or emitting layers in electroluminescent devices [5,6].
Polymers [7,8] containing 1,3,4-oxadiazoles are
accessible by several preparative methods and are
known [9-12] to be useful as electron transporting
layers in organic light emitting diodes (LEDs). In this
study, 1,3,4 oxadiazole derivative which has not been
studied before was chosen. Vibration values, molecular
geometry and some of the electronic properties of the
studied molecule were investigated.

2. Computational details
The geometry of the 2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4oxadiazole molecule was prepared with GaussView5
visualization program. The optimized molecular
geometric parameters, vibrational wavenumbers,
mulliken atomic charges and molecular electrostatic
potential surface were computed using Gaussian 09W
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Table 1. Calculated optimized parameter values of
2(4BrP)_5(P)O molecule.
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3.2. Vibrational Analysis
For the title compound, the harmonic vibrational
frequencies (IR and Raman) were calculated by using
B3LYP/6-311G(d,p)
method.
The
theoretically
simulated IR and Raman spectra using DFT/B3LYP/631G(d,p) level of calculations are shown in Fig 2.

Molecular electrostatic potential (MEP) is generally
used for grasp the molecular interactions. The
molecular electrostatic potential is the potential that a
unit positive charge would experience at any point
surrounding the molecule due to the electron density
distribution in the molecule [14] . In the molecular
electrostatic potential surface map, different colors
represent different potential values. Blue indicates the
strongest attraction, while red indicates the strongest
repulsion. As can be seen from the MEP map, the
negative potential is found around the nitrogen atoms in
the oxadiazole ring of the molecule. Positive potentials
are concentrated around the hydrogen atoms.
3.4. Mulliken Atomic Charges
Mulliken atomic charge is defined based on orbitals.
For each atom, all electronic charge contributions from
orbitals centered at that atom are summed up, and
electronic overlap clouds between two atoms are
divided equally to the two atoms [15].

Figure 4. Mulliken charge values of 2(4BrP)_5(P)O
molecule

Figure 2. Theoretical (B3LYP/6- 311G(d,p) ) IR and
Raman spectra of 2(4BrP)_5(P)O molecule
3.3. Molecular electrostatic potential (MEP)
In order to predict the molecular reactive sites, the MEP
for our title molecule is calculated by B3LYP/6311G(d,p) method as shown in Fig. 3.

Table 2. Mulliken charge values of 2(4BrP)_5(P)O
molecule

Figure 3. Molecular electrostatic potential map of
2(4BrP)_5(P)O
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4. Conclusion
Molecular calculations were first started by obtaining
the stable state of the molecule. The structural,
vibrational
and
electronic
properties
of
the
2(4BrP)_5(P)O
molecule
were
investigated
theoretically.
When Mulliken atomic charge distribution and MEP
map are examined together, it is seen that nitrogen
atoms in oxadiazole ring show electronegative
properties. If the vibration frequency values and
vibration spectra are considered in detail, it is observed
that the strongest peak is C = O vibration near 1500
-1
cm .
It is planned to continue this study by examining the
molecule in detail using different spectrum types.
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Abstract
remained within a specified error band (2%) is also found as
a function of the current amplitude.

Electric current assisted sintering systems (ECAS) are an
efficient way of producing sintered materials. Such systems
have complex thermal, chemical and electrical dynamics. In
literature, thermal models of such systems do exist. It is
important to model heating and cooling time of such systems
to estimate the process time of sample production.
Previously such a thermal model has been made for an
ECAS system made by modification of an electrical dyeing
system and used to control the system without using a
temperature system. The ECAS system uses pulse DC
current for sintering process. If a constant current is used for
sintering, the system would have different thermal dynamics.
In this study, thermal dynamics of the ECAS system have
been examined for a constant current during heating
process. The simulations are made using Simulink toolbox of
MATLAB.

The paper is arranged as follows. In the second section, an
ECAS system is briefly told. In the third section, the ECAS
model of the system and its Simulink block diagram are
given. In the fourth section, the system is simulated with a
constant current and its thermal dynamics are obtained. The
paper is concluded with the last section.
2.

In this section, an ECAS system is briefly told from
mechanical and electrical point of view. Explanations
2.1 Mechanical information
Mechanical structure of an ECAS sintering system used in
researches in [4], [5], [11], [12] is shown in Figure 1. Usually,
a pulse DC current is used in the system to provide the heat
needed by the sample within the container during the
sintering process. More information about the system can be
found in [4], [5].

Keywords: Electric current activated sintering, Heating time,
Thermal analysis, Process control.
1.

Basic Information About ECAS System

Introduction

The ECAS system is an advanced sintering system that
enables rapid and efficient sample production [1]–[4].The
system operates with the principle of controlling the
amplitude and signal form of the electrical current. The level
and effective value of the current is the most basic
determinant of the power dissipated directly from the sample
and the energy level transmitted accordingly. In the electric
current assisted/activated sintering system, system
dynamics are much faster than other conventional methods.
That’s why it is important to model ECAS system electrically
and thermally [4]. It is shown that an ECAS system can be
controlled without using a temperature system in [4].
The ECAS system researched on in [4]–[10] has a pulse DC
current waveform flowing through the container. The current
has a different rms and average value due to its pulsed
nature [4]. For supplying such a current, the rectifier placed
at the output of the EACS transformer operates in
discontinuous mode. If a constant output/container current is
wanted, the rectifier should operate in continuous mode. In
this paper, the thermal dynamics of the ECAS system is
examined using the model given in [4] for a constant output
current. The system settling time which is defined as the time
elapsed from the application of the constant current signal to
the time at which the container temperature has entered and

Figure 1. Principle mechanical structure and electric circuits
of the DC bars and the ECAS container [4]
2.2 The ECAS electrical circuit and its System model
The electric circuit of the ECAS is quite complex. During
sintering process, the power electronics system adjusts the
thyristor’s triggering angles to maintain the desired current
value. The thyristor’s triggering angles vary with time since
the container temperature increases. Both pin thermal
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p ( t ) = v ( t ) ⋅ i ( t ) = R(T )i 2 ( t )

resistances and the container electrical resistance are
temperature dependent and the ECAS system current which
is a pulse DC current is shown in Figure 2. The electrical
power dissipated in the container in an electrical period
depends RMS value of the ECAS current;
2
p = I rms
R

where v(t) is the voltage across the upper and lower copper
bars, equal to the voltage across the container if the voltage
drop across the copper bars are ignored and i(t) is the
container current, and R(T) is the equivalent electrical
resistance of the container and the pins.

(1)

R(T) are modeled with a look-up table in the simulations
considering the experimental data taken from [4] shown in
Figure 4. The equivalent electrical resistance of the container
and the pins is to be called the container resistance from
now on. Its variation with respect to time is shown in Figure 5
[4]. It has a negative temperature dependency probably due
to reactions within the sample as shown in the figure.

The electrical period of the utility is much smaller than
thermal times of importance (The system is nonlinear and
that’s why we are unable mention thermal time constants).
Therefore, the effective value of the output current can be
controlled instead of its instantaneous value. Here, it is also
supposed that the thyristor-based power electronics can
control RMS value of the ECAS output current needed
instantly. Since it is also assumed that the rectifier operates
in continuous mode, i.e. its output current is continuous and
also constant;

i=
(t ) I=
I
rms

(3)

(2)

Figure 4. The container resistance vs. container temperature

10

6

-4

Container Resistance

Figure 2. Experimentally measured ECAS Container
Current [4]

)

The assumptions make the modeling of its electrical system
quite simple, i.e. just a constant current source is enough to
model it. The simplified model for a constant container or
output current is shown in Figure 3. Both its electrical and
thermal circuit for a constant current can be seen Figure 3.
The RMS value of the current is shown as a current source
which can be done due to the fact that the electrical
dynamics are quite quicker than the thermal dynamics. The
dissipated power within the container is also modeled as a
controlled current source of the thermal equivalent circuit
which has been given in [11], [12]. The pins’ and radiation
thermal resistances are modeled as nonlinear resistances.

4

Resistance (

5

3
2
1
0
0

100

200

300

400

Time (s)

Figure 5. The container resistance vs. time

For a constant current, the electrical power dissipated within
the container is

RTH
RRAD
TS
IRMS

2
=
p (t ) i =
R (T )

C1

+
vRMS(t)

RCNV(T)

P(t)=Rcnv(T) i2(t)

I 2 R (T )

(4)

The dissipated power is not constant if the temperature is
varying since the container resistance is temperature
dependent.

RCNV
RTH

-

The radiation power from the container and the pins to the
ambience is

Figure 3. Simplified Equivalent Model of the PDCS System.

=
prad k ε A (T 4 − T04 )

It is assumed that the power consumption and voltage drop
of the copper bars is ignored and also the heat energy stored
in copper bars is much less than the heat energy is stored in
the container as done in [4], electrical power dissipated in
the container and the pins can be calculated as

(5)

Where T is the container and stiff temperature in Kelvin, T0 is
the ambient temperature, k is the Stephan-Boltzman
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constant, ε is the emissivity of the steel, A is the container
area. The convection power from the container to the air is

p=
hA(T − T0 )
conv

From the conservation of energy;

=
p (t ) Ptransfer + C

(6)

3.

Simulation Results for Constant Current

(7)
The differential equations describing of the constant currentcontrolled ECAS system are not linear. That’s why they need
to be solved numerically. The numerical analysis of the
TM
toolbox of
ECAS system is performed using Simulink
TM
Matlab . All the required parameters and data for the
simulations are taken from [4], [5], [11]. The temperature
profiles obtained for three different container current are
shown in Figure 7.

Where RTH is thermal conductance of the stiff section
between the container main body and a copper bar and TC is
the temperature of the copper bars. Since the container pins
are made of steel, their thermal conductivity is also a
function of pin temperature. Therefore, the thermal
resistance, RTH, must be modeled as temperature-dependent
thermal resistance:

400

hpin

RTH =

(13)

Where C=mc is the heat capacitance of the container and
the pins.

Where h is the natural air convection constant. The
conduction power transferred from the container to the
copper bars is

pcond= (T − TC ) / Rth (T )

dT
dt

(8)

k s (Tpin ) Apin

Bar RMS Current

300

Temperature(A)

Where is the upper or lower pin height, Apin is the stiff crosssection area, and ks(Tpin) is the temperature dependent steel
conductivity.
In this paper, the stiff resistance is also modelled with a lookup table considering the experimental data in [12] shown in
Figure 6.
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Figure 6. The combined thermal resistance of the pins as a
function of the difference between the container and the
copper bar temperatures.
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b)

The total heat power transferred from the container and pins
by radiation, convection and conduction to the copper bars is
given as

Ptransfer = Prad + Pconv + Pcond

400

1200
1000

(9)

Bar RMS Current

p=
k ε A (T 4 − T04 ) + hA(T − T0 ) +
loss

(T − TC )
Rth (T )

Temperature(A)

800

(10)

The pin temperature is taken to be equal to the container
temperature and the cupper temperature is taken to be equal
to the air temperature;

T0 = TC

600
400
200
0
0

(11)

100

200

300

400

Time(s)

c)

and

Tpin = T

Figure 7. The container temperature profiles obtained for a)
I=1500, b) I=2000, and c) I=2500 Ampers during sintering
simulations.

(12)
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Container temperature of the ECAS system should not rise
to quickly to prevent damage to the sample from happening.
Otherwise, the sintering process would just be simplified to
giving the highest current possible under high pressure in the
ECAS system. For each current amplitude, there is a
corresponding settling time. The steady-state of the ECAS
system occurs when the container temperature becomes
constant. In this paper, the settling time is defined as the
time elapsed from the application of the constant current to
the time the container temperature reaches to 98% of its
steady-state temperature. The heating time is the sum of the
settling time and the time interval in which the container
temperature is constant. Every electrical circuit has a
maximum current limit. That’s why the heating time or the
process time is also a function of the DC current amplitude
used.

4.

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

Conclusion

For a method like resistive sintering, it is very important to
estimate the sample production time which is the sum of the
sintering time and the cooling time. In this study, first a
simplified model of the ECAS system, in which look-up
tables are used to model temperature dependent nonlinear
thermal stiff resistances and the equivalent pins and
container electrical resistance, is given and then using
current dynamics of the system is inspected using
simulations done with Simulink. Settling time for different
container current values are observed from the simulations.
In [5], it has been found that the cooling time is almost
independent of the sample type produced for the reported
ECAS system. This study combined with the one in [5] can
be used to sintering process time for constant current
dynamics. The system given in [4] is manually controlled and
it has no automatic control. As a future work, it is planned to
control the system with a feedback loop by keeping its RMS
current constant.

[8]
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Abstract
disease phenotype [8], amongst others. Besides,
silymarin has been pointed out to be the potential to
Curcumin is one of the components of the spice treat cancer in literature [9, 10].
turmeric. Silymarin is a flavonoid compound extracted
from milk thistle. Silymarin is a flavonoid compound In light of previous studies, it is evident that there are
extracted from milk thistle. Herein, our goal is to few combination studies with curcumin and silymarin.
disclose to evaluate the impact of curcumin and Therefore, the goal of the current study is to explore
silymarin on the growth and morphology of SPC212 and disclose how co-treatment of curcumin and
mesothelioma cells. Curcumin concentrations of 3.1, silymarin the SPC212 mesothelioma cells.
6.3, 12.5, 25, 50, 100 and 200 µM were used while
silymarin concentrations of 3.8, 7.5, 15.1, 30.2, 60.3,
120.6 and 241.2 µg/mL were used.
The morphological examination was performed by
microscopic observation. At the combinative doses of
3.1-3.8 and 6.3-7.5, the cell viabilities were 84.2 and
82.1%. At the dose of 12.5 µM -15.1 µg/mL, almost half
of the cells were inhibited. At the dose combinations of
Figure 1. Chemical structure of Curcumin in A and
25-30.2, 50-60.3, 100-120.6 the cell viabilities were
silybin (the most active component of silymarin) in B.
34.7, 11.4 and 8.3, respectively. Finally, no cell viability
was observed at 200 µM -241.2 µg/mL.
In the microscopic observation, morphological 2. Materials and Methods
deformities were evident in curcumin-silymarin-cotreated cells. Consequently, in the current research, co- 2.1 MTT assay
effect of curcumin and silymarin was examined and
After discovered by Mosman in 1983, MTT has been
12.5 µM curcumin and 15.1 µg/mL silymarin inhibited
modified many times. MTT colorimetric assay quantifies
almost half of the mesothelioma cells. Further research
the metabolic activity of the viable cells’ mitochondrial
is required.
enzyme, which converts MTT into purple tetrazolium
salt [11]. Summarily, SPC212 human mesothelioma
Keywords:
Curcumin,
Silymarin,
SPC212
cells were grown in 96-well culture plates at a density of
mesothelioma cell line, microscopy, morphology,
3
5x10 cells/well for 24 hours. After the incubation, the
cytotoxicity, MTT.
cells were incubated with a series of combined
concentrations of curcumin and carvacrol for 24 hours.
1. Introduction
Curcumin and silymarin concentrations of 3.1 µM -3.8
µg/mL 6.3 µM -7.5 µg/mL, 12.5 µM -15.1 µg/mL, 25 µM
The rhizomes of Curcuma longa is used to extract the -30.2 µg/mL, 50 µM -60.3 µg/mL, 100 µM -120.6 µg/mL,
curcumin (Figure 1A), which is a yellow-colored 200 µM -241.2 µg/mL were respectively used. Next, 10
phytochemical with providing multiple health benefits, µl of MTT solution with completed medium was
including such as anti-oxidant, anti-carcinogenic and supplemented into every well and incubated at least 2
anti-inflammatory effects [1]. These effects have been h. Ensuingly, 100 µl of DMSO was added into every
realized earlier and various cancer cells and well to dissolve formazan salt. The cell viability was
pathological tissue were treated with curcumin for measured by ELISA reader at 570 nm. The comparison
remedy [2-5]. Curcumin is worldwide utilized in a of the results was performed by untreated cells treated,
multitude of forms for health benefits [1]. Silybum of which the viability percentage was deemed as 100%.
marianum (milk thistle) is used to extract the silymarin,
which is a well-known therapeutic agent over the 2.2 Inverted microscopy
cellular
changes
after
curcumin-silymarin
course of many years. Its most active component is The
silybin (Figure 1B). Although firstly known as cotreatment were examined by the inverted microscope.
hepatoprotectant, the versatile beneficial effects of Shortly, SPC212 cells were harvested and cultured in 6silymarin were discovered. It was suggested to treat well plates In the experiment day, the cell medium was
alcoholic liver disease [6], diabetes mellitus [7], even to disposed, and washed with PBS. Subsequently, the cells
reduce the maneb- and paraquat-induced Parkinson's were treated with the combination of curcumin and
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Table 1. Numerical values of
percentage.

silymarin for 24 hours. Ultimately, the cells were
observed under the inverted microscope, and the
respective images were taken.
2.3 Hematoxylin-eosin staining
The cellular changes after curcumin-silymarin
cotreatment were also examined by hematoxylin-eosin
stain, whereby cytoplasmic and nuclear structures of
cells can be analyzed in detail [13]. Shortly, SPC212
cells were grown in 6-well plates. Once the cells
adhered, the cell medium was discarded and washed
by PBS. Thereafter, the cells were administered with
curcumin-silymarin for 24 hours. Subsequently, the
cells were fixed with ice-cold methanol for 10 min and
washed with PBS to discard away the remaining
methanol. After stained with hematoxylin for 10
minutes, the cells were washed in 1% ammonia water.
Followingly, the cells were stained with eosin for 10
min. Finally, the cells were washed with distilled water,
dried and mounted with the aqueous mounting solution

MTT results as

Curcumin
doses (µM)

Silymarin
doses
(µg/mL)

(mean±SD)

0

Untreated

100.0 ± 7.3

3.1

3.8

84.1 ± 8.6

6.3

7.5

82.1 ± 6.3

12.5

15.1

57.3 ± 6.1

25.0

30.2

34.7 ± 3.0

50.0

60.3

11.4 ± 2.5

100.0

120.6

8.3 ± 0.3

200.0

241.2

21.0 ± 5.4

MTT Cell viability (%)

3.2 Inverted microscope results

3. Results
3.1 MTT results
As evident in Figure 2 and Table 1, at all treated
doses, there was a significant change. The cell viability
was 84.1 % at curcumin-silymarin combinations of 3.1
µM -7.8 µg/mL (p<0.05 vs control). The cell viability
was around 84.1 % 82.1 at curcumin-silymarin
combinations of 6.3 µM -7.5 µg/mL (p<0.01 vs control).
At 12.5 µM -15.1 µg/mL, cell viability decreased to
57.3%. At the dose combinations of 25 µM -30.2 µg/mL
cell viability decreased to 34.7%. While the cell viability
was 11.4 at 50 µM -60.3 µg/mL, it was below 10% at
100 µM -120.6 µg/mL curcumin-silymarin combination.
Intriguingly, it increased to 21.0% at the highest dose
combination, suggesting the interference of chemicals
with MTT dye at high concentrations.

In the inverted microscope, as shown in Figure 3, the
untreated lung cancer cells exhibited regular
morphology and were virtually covered all the plate.
However, number of curcumin and silymarin-treated
cells diminished and the cells lost their typical
morphology and become more rounded and smaller as
the concentration increases (Figure 3).

Figure 3. Inverted microscope images of SPC212 cells
following curcumin (cur) and silymarin (sil) treatments.
The cells are untreated in A, 3.1 µM curc -3.8 µg/mL
sil-treated in B, 6.3 µM curc -7.5 µg/mL sil-treated in C,
12.5 µM curc -15.1 µg/ml sil-treated in D, 25 µM curc 30.2 µg/ml sil-treated in E, 50 µM curc -60.3 µg/ml siltreated in F.
3.3 Hematoxylin-eosin results
According to hematoxylin-eosin staining, the SPC212
cells in untreated group, the cells had normal nucleus
and cytoplasm predominantly. However, the number of
cotreated cells diminished and their size decreased. In
addition, the cotreated cells mostly possessed
condensed nucleus and little cytoplasm.
Figure 2. Cell viability percentages vs ascending
combined doses of curcumin-silymarin according to
MTT assay.
*, ** and **** designate a respective significant
difference of p<0.05, p<0.01 and p<0.0001 when
compared to untreated cells.
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Cancer: A Review. Frontiers in Pharmacology, 10,
2019.
[5] Momtazi-Borojeni AA, Ghasemi F, Hesari A, Majeed
M, Caraglia M, Sahebkar A. Anti-Cancer and RadioSensitizing Effects of Curcumin in Nasopharyngeal
Carcinoma.
Current
Pharmaceutical
Design,
24(19):2121-8, 2018.
Figure 4. Hematoxylin-eosin staining of SPC212 cells. [6] Ball KR, Kowdley KV. A review of Silybum
A is untreated cells, and B is the cells co-treated with, marianum (milk thistle) as a treatment for alcoholic liver
disease. Journal of clinical gastroenterology, 39(6):520curcumin and silymarin. Bar scales indicate 50 µM.
8, 2005.
[7] Stolf AM, Cardoso CC, Acco A. Effects of Silymarin
on Diabetes Mellitus Complications: A Review.
Phytotherapy research : PTR, 31(3):366-74, 2017.

4. Discussion

Malignant mesothelioma is a cancer type occurring in
the mesothelium, the uppermost thin layer of majority of
internal organs. Mesothelioma is not only one of the
aggressive cancers but also it is a deadly form of
cancer [12]. Combinatorial therapy is reported to be
more efficient for cancer treatment given that different
drugs can exert additive or synergistic actions,
decreasing effective doses of the drugs [13]. In the
present study, we sought to find out combinatorial
effects of curcumin and silymarin. 12.5 µM curcumin
and 15 µg/mL silymarin dose combination lead to inhibit
almost half of the SPC212 cells.
In literature, to our knowledge, only one group of
scientists studied co-effects of curcumin and silymarin.
Montgomery et al. (2016) examined curcumin and
silymarin combination and their possible synergic effect
on colon cancer cell lines of DLD-1, HCT116 and LoVo.
In the cotreatment, curcumin dose was kept constant
as 12.5 µM while the silymarin doses were variable.
They disclosed a synergistic effect. Combined doses
increased the caspase activation, morphologic
deformations, while decreased the viability of colon
cancer cell lines [14]. And the authors concluded that
combinatorial treatments of phytochemicals are
effective.

[8] Singhal NK, Srivastava G, Patel DK, Jain SK, Singh
MP. Melatonin or silymarin reduces maneb- and
paraquat-induced Parkinson's disease phenotype in the
mouse. Journal of pineal research, 50(2):97-109, 2011.
[9] Mastron JK, Siveen KS, Sethi G, Bishayee A.
Silymarin and hepatocellular carcinoma: a systematic,
comprehensive, and critical review. Anti-cancer drugs,
26(5):475-86, 2015.
[10] Won D-H, Kim L-H, Jang B, Yang I-H, Kwon H-J,
Jin B, et al. In vitro and in vivo anti-cancer activity of
silymarin on oral cancer. 40(5):1010428318776170,
2018.
[11] Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular
growth and survival: application to proliferation and
cytotoxicity assays. Journal of immunological methods,
65(1-2):55-63, 1983.
[12] Robinson BWS, Musk AW, Lake RA. Malignant
mesothelioma. The Lancet, 366(9483):397-408, 2005.
[13] Al-Lazikani B, Banerji U, Workman P.
Combinatorial drug therapy for cancer in the postgenomic era. Nature biotechnology, 30(7):679-92,
2012.

[14] Montgomery A, Adeyeni T, San K, Heuertz RM,
Consequently, we examined the combinatorial effects Ezekiel UR. Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert
of curcumin and silymarin. Considering that there are Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells. J
few studies to search the effects of these agents Cancer, 7(10):1250-7, 2016.
together, more focus should be on this, and additional
experiments should be performed to elucidate
combinatorial effect and mechanism of those drugs.
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Abstract
associated with various pathological situations and
diseases, such as autoimmune disease, bone-related
disease, cardiovascular conditions, cancer, etc.[5].
Vitamin D is documented to have potential to inhibit
several cancer types [3, 6-8].
Silymarin is a blend of flavonolignans obtained from
Silybum marianum (milk thistle) and known only as a
hepatoprotectant for years [9]. The chemopreventative
role of silymarin was demonstrated in animal and cell
culture experiments [10]. Although there are
combinatorial studies of silymarin with vitamin E in
literature, to our best knowledge, there are no studies
examining co-effects of vitamin D and silymarin. In the
current study, we sought to uncover the combinatorial
effect of vitamin D and silymarin.

Vitamin D is one of the fat-soluble vitamins with
numerous biological effects. Silymarin is the extract
gained from milk thistle with various beneficial effects.
Combinatorial effects of those agents have been
scarcely studied so far. In the present study, we sought
to find out the anti-proliferative and morphological
effects of those two agents on a mesothelioma cell line.
We used the MTT cytotoxicity test to determine the
effective doses of those agents. Briefly, vitamin D (Vit
D) concentrations of 3.1, 6.3, 12.5, 25, 50, 100 and
200 µM were used while silymarin (Sil) concentrations
of 3.8, 7.5, 15.1, 30.2, 60.3, 120.6 and 241.2 µg/mL
were used. The morphological examination was
performed by microscopic observation. At the
combinative doses of 3.1 µM Vit D-3.8 µg/ml Sil, 6.3 µM
Vit D -7.5 µg/mL Sil and 12.5 µM Vit D -15.1 µg/ml Sil,
the cell viabilities were above 80%. However, at the
dose of 25 µM Vit D -30.2 µg/ml, the cell viability
decreased to 73%. At the dose combinations of 50 µM
-60.3 µg/ml, 100 µM -120.6 µg/ml and 200 µM -241.2 Figure 1: Chemical structure of Vitamin D in A and
µg/ml Vit D-Sil, the cell viabilities were 45%, 15% and silybin (the most active component of silymarin) in B.
3%, respectively. Combination searching studies are
very crucial to find out possible synergistic effects of
many promising substances and should be focused on
2. Materials and Methods
future studies.
2.1 MTT assay
Keywords:
Vitamin
D,
Silymarin,
SPC212 The
MTT
[3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5mesothelioma cell line, morphology, microscopy, diphenyltetrazolium
bromide],
measures
the
cytotoxicity, MTT.
mitochondrial enzyme activity cells [11]. MTT relies on
the ability of live cells to transform a water-soluble dye
1. Introduction
into an insoluble formazan salt. SPC212 human
mesothelioma cells were plated onto 96-well plates at a
The mortality level of cancer increases day by day (1). density of 5x103 cells per well for 24 hours. After the
To date, a myriad of modalities have been developed to incubation, the cells were applied with varying
hamper and cure cancer. Some antitumoral therapies concentrations of vitamin D and silymarin for 24 hours.
of radiotherapy, surgery and chemotherapy gained Vitamin D and silymarin concentrations of 3.1 µM -3.8
improvements but innovative approaches are yet to be µg/mL 6.3 µM -7.5 µg/mL, 12.5 µM -15.1 µg/mL, 25 µM
discovered [1] Vitamin D (Figure 1A) is a fat-soluble -30.2 µg/mL, 50 µM -60.3 µg/mL, 100 µM -120.6 µg/mL,
vitamin and steroid precursor. It modulates calcium 200 µM -241.2 µg/mL were respectively used in the
absorption and inorganic phosphate homeostasis in treatments. Thereafter, MTT solution (100 µl) diluted
bone [2]. The synthesis of Vitamin D commences at the with the medium was added to each well and the plate
skin by UV light exposure [3]. There are two forms of was left to at least 2 h incubation at 37ºC. Afterward,
vitamin D as cholecalciferol (vitamin D2) and 100 µl of DMSO was added to each well to dissolve
ergocalciferol (vitamin D3). The sole difference formazan crystals. The absorbance of plate was
between these is their side chains. Practically, they are measured in ELISA reader at 570 nm. The results were
both bodily utilized in an identical manner [4]. The compared to untreated cells. The viability percentage of
hepatic enzyme 25-hydroxylase metabolizes both types each dose was calculated by accepting the viability
of vitamin D. The lack of Vitamin D is reported to be percentage of the untreated cells as 100%.
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2.2 Inverted microscopy
The cellular alterations after cotreatments of the vitamin
D and silymarin were inspected under the inverted
microscope. Shortly, Spc212 cells were cultivated in 6well plates, the cell medium was discarded, and
washed with PBS. Subsequently, the cells were treated
with vitD and silymarin for 24 hours. Finally, the cells
were observed under the inverted microscope, and the
respective images were taken.
2.3 Hematoxylin-eosin staining
The cellular alterations after cotreatments of the vitamin
D and silymarin were inspected by hematoxylin-eosin
staining method, which is a prevalent method, preferred
for examining cytoplasmic, nuclear, and extracellular
matrix changes. Shortly, SPC212 cells were grown in 6well plates until they adhered to the flask. Ensuingly,
the cell medium was discarded, and its remnants were
washed away by PBS and incubated with varying
concentrations of vitamin D and silymarin for 24 hours.
Next, the cells were fixed with ice-cold methanol for 10
min and re-washed with PBS. After being treated for 1
minute with hematoxylin, the cells were washed in 1%
ammonia water. After that, the cells were stained eosin
stain for 1-2 minutes. Eventually, they were washed
with distilled water, dried and mounted with the
aqueous mounting reagent.

Figure 2. Cell viability percentages vs ascending
combined doses of vitamin D (µM) and silymarin
(µg/mL) according to MTT assay.
* and **** designate a respective significant difference
of p<0.05 and p<0.0001 when compared to untreated
cells.

Table 1. MTT cytotoxicity results are shown as the
mean of percentage ± standard deviation.

3. Results
3.1 MTT results

Vitamin D
doses (µM)

As displayed in Figure 2 and Table 1, although the cell
viability of SPC212 cells decreased to 88.5%, no
significant difference was detected when compared to
the untreated group (p>0.05). The first significant
change was detected at 6.3 µM vitamin D and 7.5
µg/mL silymarin-treated group (p<0.05 vs control). In
addition, the cell viability was 84.6 % at vitamin D silymarin combination of 12.5 µM -15.1 µg/mL (p<0.05
vs control). The cell viability was 73.2 % at vitamin D silymarin combination of 25.0 µM -30.2 µg/mL
(p<0.0001 vs control). At 50.0 µM -60.3 µg/mL, cell
viability decreased to 45.0%. At the dose combination
of 100 µM-102.6 µg/mL cell viability decreased to
14.8%. Finally, virtually no cell viability was detected at
200.0 µM -241.2 µg/mL

0

Silymarin
doses
(µg/mL)

MTT Cell viability (%)

Untreated

(mean±SD)
100.0 ± 6.2

3.1

3.8

88.5 ± 4.8

6.3

7.5

84.7 ± 6.0

12.5

15.1

84.6 ± 2.3

25.0

30.2

73.2 ± 7.3

50.0

60.3

45.0 ± 5.7

100.0

120.6

14.8 ± 2.6

200.0

241.2

3.1 ± 1.4

3.2 Inverted microscope results
In inverted microscope, as shown in Figure 3, the
untreated lung cancer cells exhibited regular
morphology and were almost covered all the plate. On
the other hand, the number of vitamin D and silymarintreated cells diminished and the cells become more
rounded as proportional to increasing concentration of
cotreatment (Figure 3).
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most active component of silymarin, silybin, thereby
enhancing the clinical use of silybin [17].
To summarize, to our best knowledge, we herein, for
the first time, studied the combinatorial effects of
vitamin D and silymarin. What makes combinatorial
therapy attractive is the possibility of showing additive
and synergic effects other than single therapy.
Therefore, more combinatorial research is warranted to
discover new synergic drugs.
References

Figure 3. Inverted microscope images of SPC212 cells
following vitamin D (vit D) and silymarin (sil)
treatments. The cells are untreated in A, 6.3 µM vit D
-7.5 µg/mL sil-treated in B, 12.5 µM vit D -15.1 µg/ml
sil-treated in C, 25 µM vit D -30.2 µg/ml sil-treated in D,
50 µM -60.3 µg/ml sil-treated in E and 100 µM -120.6
µg/ml sil-treated in F.

[1] Mamede AC, Tavares SD, Abrantes AM, Trindade J,
Maia JM, Botelho MF. The role of vitamins in cancer: a
review. Nutrition and cancer, 63(4):479-94, 2011.
[2] Kulie T, Groff A, Redmer J, Hounshell J, Schrager
S. Vitamin D: an evidence-based review. Journal of the
American Board of Family Medicine : JABFM,
22(6):698-706, 2009.

3.3 Hematoxylin-eosin results
According to hematoxylin-eosin staining, the nuclei of
vitamin D and silymarin-treated cells were mostly
eccentric, and the cells were smaller and their number
was scarcer when compared to untreated cells (Figure
4).

[3] Trump DL, Aragon-Ching JB. Vitamin D in prostate
cancer. Asian J Androl, 20(3):244-52, 2018.
[4] Tripkovic L, Lambert H, Hart K, Smith CP, Bucca G,
Penson S, et al. Comparison of vitamin D2 and vitamin
D3 supplementation in raising serum 25-hydroxyvitamin
D status: a systematic review and meta-analysis. The
American Journal of Clinical Nutrition, 95(6):1357-64,
2012.
[5] Jiang X, Kiel DP, Kraft P. The genetics of vitamin D.
Bone, 126:59-77, 2019.

[6] Feldman D, Krishnan AV, Swami S, Giovannucci E,
Feldman BJ. The role of vitamin D in reducing cancer
risk and progression. Nature reviews Cancer,
Figure 4. Hematoxylin-eosin staining of SPC212 cells. 14(5):342-57, 2014.
A shows untreated SPC212 cells. B shows vitamin D [7] Capiod T, Barry Delongchamps N, Pigat N,
(25 µM)- silymarin (30 µg/mL) co-treated SPC212 cells Souberbielle JC, Goffin V. Do dietary calcium and
Note of shrinkage of acrylamide-treated cells. White vitamin D matter in men with prostate cancer? Nature
arrows: condensed. Note that in the treated group, the reviews Urology, 15(7):453-61, 2018.
cells are scarcer and generally have eccentric-nucleus.
[8] Gao J, Wei W, Wang G, Zhou H, Fu Y, Liu N.
The bar scales indicate 50 µm.
Circulating vitamin D concentration and risk of prostate
cancer: a dose-response meta-analysis of prospective
studies. Therapeutics and clinical risk management,
4. Discussion
14:95-104, 2018.
The mesothelioma is an aggressive tumor, which is [9] Ferenci P. Silymarin in the treatment of liver
resistant to treatment, and throughout the world, its diseases: What is the clinical evidence? Clin Liver Dis
frequency is increasing. Although the main risk factor is (Hoboken), 7(1):8-10, 2016.
asbestos exposure, a virus, simian virus 40 (SV40),
could have a role [12]. Documented empirical clinical [10] Ramasamy K, Agarwal R. Multitargeted therapy of
experiments, including in vivo studies, displayed that cancer by silymarin. Cancer Lett, 269(2):352-62, 2008.
the drugs used to treat cancer are more effective as
[11] Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular
administered together, achieving additive or synergistic
growth and survival: application to proliferation and
effects. However, the drugs must be combined at their
cytotoxicity assays. Journal of immunological methods,
respective effective doses to prevent their side-effects
65(1-2):55-63, 1983.
[13] Herein, we sought to find out combinatorial effects
of vitamin D and silymarin. 50 µM vitamin D and 60.3 [12] Robinson BWS, Musk AW, Lake RA. Malignant
µg/mL silymarin dose combination caused to inhibit mesothelioma. The Lancet, 366(9483):397-408, 2005.
more than half of the SPC212 cells. The association of
Vitamin D [14, 15] and silymarin [10, 16] with cancer [13] Al-Lazikani B, Banerji U, Workman P.
has been investigated in various studies. However, Combinatorial drug therapy for cancer in the postthere is scanty information how those agents affect the genomic era. Nature biotechnology, 30(7):679-92,
cancer cells together. In this context, we used SPC212 2012.
mesothelioma cells. In literature, among the vitamins,
vitamin E was reported to improve the solubility of the

729

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

[14] Young MRI, Xiong Y. Influence of vitamin D on
cancer risk and treatment: Why the variability? Trends
Cancer Res, 13:43-53, 2018.
[15] Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M,
Newmark H, Mohr SB, et al. The Role of Vitamin D in
Cancer Prevention. 96(2):252-61, 2006.
[16] Mastron JK, Siveen KS, Sethi G, Bishayee A.
Silymarin and hepatocellular carcinoma: a systematic,
comprehensive, and critical review. Anti-cancer drugs,
26(5):475-86, 2015.
[17] Liu C-H, Jassey A, Hsu H-Y, Lin L-T. Antiviral
Activities of Silymarin and Derivatives. Molecules
(Basel, Switzerland), 24(8):1552, 2019.

730

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

VARIATION OF ORDER PARAMETER WITH TEMPERATURE FOR
LIQUID CRYSTALS DOPED WITH DYE AND NANOPARTICLE
Fatih Akkurta, and Bilal Demirelb
a

Gazi University, Department of Chemical Engineering, 06570 Ankara, Turkey, E-mail: fatihakkurt@gazi.edu.tr
b
Erciyes University, Department of Material Science and Engineering, 38039 Kayseri, Turkey,
E-mail: bilaldemirel@erciyes.edu.tr

Abstract
dye molecules along the field direction, and induces a
change in the selective absorption of the dichroic dye
Liquid crystals have become the focus of great interest [1].
in recent years particularly with applications in display
technology. Order parameter is amongst the most In this work, orientation behaviour of the nematic liquid
important
parameter
for
practical
guest-host crystals doped with dye and nanoparticle with respect
applications. In this experimental work, order to temperature was investigated. It was concluded that
parameters of nematic liquid crystal E7 doped with azo order parameter values for all mixtures decreased with
structured dye and carbon nanoparticles were an increasing temperature.
determined. After that, the experiment was repeated
for different temperatures. It was observed that, 2. Experimental
although the carbon nanoparticles doping had positive
effect on the order parameter values, temperature had Disperse orange 37 monoazo structured dye (Figure
inverse effect. Moreover, it was seen that order 1a) and carbon nanoparticles were supplied from
parameter values are less affected by the temperature Aldrich Chemical Company, Germany; nematic liquid
when nanoparticles were added.
crystal E7 (4-pentyl-4′-cyanobiphenyl and 4-heptyl-4′cyanobiphenyl mixture) nematic liquid crystal E7 from
Keywords: Guest-host system; order parameter; liquid Merck, Germany. Liquid crystal used in these
crystal; dye; nanoparticle
experiments is a eutectic mixture of four different
nematogens that are shown in Fig. 1b. It has a positive
1. Introduction
dielectric anisotropy (Δε = +13.8) and high
birefringence (Δn = 0.2810) [8].
The substance is present in three phases as solid,
liquid and gas. While solid atoms or molecules are (a)
CH3
stagnant at certain positions by making lattice
vibrations, they can’t make rotational movements.
N
Moreover, the molecules are able to make the
rotational motion as well as the translational motion in
CN
Cl
the liquid phase. As a result of melting of solids, regular
molecular structure is disrupted and then pass through
N
N
the liquid phase, in which the molecules gain free
rotation. When some substances pass from solid phase
to liquid phase, they defined as liquid crystal (LC) since
Cl
O2N
the intermediate phase resembles to the liquid phase
which has a regular molecular sequence [1].
(b)
Guest-Host displays have attracted much attention as
their wide viewing angle, excellent colors and
% 51
C5H11
CN
brightness. In these systems, the dyes with suitable
properties must be used to obtain bright and pure
colors [2]. In this direction, different structured dyes
% 25
C7H15
CN
have been studied as dopant. In this sense, azo and
anthraquinone structured dyes become prominent.
While azo dyes are usually characterized with high
CN
values of solubility and order parameter, the % 16 C8H17O
anthraquinone ones are preferred because of their high
chemical, photo, and electrochemical stabilities [3].
Moreover, different types of dopants such as carbon % 8 C5H11
CN
nanoparticles [4, 5] and dyes [6, 7] are used to obtain
materials with eutectic physical properties for displays
or other optical devices. When the electric field apply to Figure 1. Molecular structure of disperse orange 37
the system, the display reorients the liquid crystal and dye (a) and nematic mixture of E7 (b).

731

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

First of all, the saturated solutions of orange dye in
nematic LCs were used. The concentration of dye
having high solubility was set to 1% (m/m). A shaking
water bath was used to assist the solubility again.
Furthermore, Single-Walled Carbon Nanotube SWCNT
and Fullerene C60 in a small amount (0.05% m/m)
were added to dye+LC mixture. Good performance of
LC + CNT composites in various devices requires
homogeneously distribution of CNTs inside a LC matrix.
A uniform dispersion can be obtained by an efficient
sonication [9, 10]. An instrument Selecta (Unitronic OR)
was employed to disperse the aggregated nanotube
samples.
Liquid crystal cells, which consisted of two glass plates
with an inner area of 1 × 1 cm, were supplied by
ForeSea Technologies (China). Commercially available
sandwich cells were standard ITO-coated cells for
homogeneous (planar) alignment. The thickness of all
cells was about 10 μm, and they were used to
determine the order parameters of dye/LC and
dye/LC/Nanoparticle mixtures. The mixtures were filled
to the cell by capillary action. The absorption spectra
were scanned on a Perkin Elmer Lambda 900 UV-VisNIR double beam spectrophotometer equipped with the
sheet polarisers. The order parameters of dyes in LCs
were determined from the polarised components of the
absorption spectra [11]. The procedure was carried out
for the temperatures of 18, 24, 30 and 35°C.

3. Results and Discussion

Figure 2. Changings
temperature

of

order

parameters

with

As seen from Table 1 and Figure 2, the order
parameter decreases with an increasing temperature.
This result is consistent with the literature [13].
It is concluded that the addition of carbon nanoparticles
give rise to a an increase in value of order parameter at
whole temperatures. This result may be explained by
increasing of electronic mobility. Furthermore, with the
addition of nanoparticles, especially the fullerene C60,
order parameter values are less affected by the
temperature.
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Abstract
In this work, current-voltage (I-V) characteristics of the
nematic liquid crystals doped with dye and nanoparticle
Liquid crystals have become the focus of great interest were investigated. It was decided that laser pumping
and nanoparticle doping has a considerable effect on
in recent years particularly with applications in display
technology. Guest-host liquid crystal displays (GH- the photoconductivity.
LCDs) are widely utilized because of their many
advantages such as color, wide viewing angle and high 2. Experimental
brightness. In this study, the current-voltage (I-V)
properties of nematic liquid crystal doped with azo Disperse orange 37 monoazo structured dye (Figure
structured dye and carbon nanoparticle were 1a) and carbon nanoparticles were supplied from
determined. Photoconductivity of the samples was Aldrich Chemical Company, Germany; nematic liquid
defined under dark and illuminated conditions. crystal E7 (4-pentyl-4′-cyanobiphenyl and 4-heptyl-4′Experimental results also indicate that laser pumping cyanobiphenyl mixture) nematic liquid crystal E7 from
and nanoparticle doping has a considerable effect on Merck, Germany. Liquid crystal used in these
the photoconductivity.
experiments is a eutectic mixture of four different
nematogens that are shown in Fig. 1b. It has a positive
Keywords: Current-voltage; liquid crystal; nanoparticle dielectric anisotropy (Δε = +13.8) and high
birefringence (Δn = 0.2810) [3].

1. Introduction

(a)
The substance is present in three phases as solid,
liquid and gas. While solid atoms or molecules are
stagnant at certain positions by making lattice
vibrations, they can’t make rotational movements.
Moreover, the molecules are able to make the
rotational motion as well as the translational motion in
the liquid phase. As a result of melting of solids, regular
molecular structure is disrupted and then passes
through the liquid phase, in which the molecules gain
free rotation. When some substances pass from solid
phase to liquid phase, they defined as liquid crystal
(LC) since the intermediate phase resembles to the
liquid phase which has a regular molecular sequence
[1].
Liquid crystals (LC) are non-linear optical materials,
and their various properties investigated so far have
revealed the promising characters of these materials.
Especially, rod-like (nematic) liquid crystals have been
used to modulate refractive index by molecular
reorientation with an external field or under illumination.
Nematic liquid crystals have highly anisotropic
compounds. Dielectric anisotropy (Δε) is one of the
most important physical properties of the LC
compounds. This property enables that LC molecules
are easily reoriented in low electrical and optical field.
Employing nematic LC between transparent electrodes
is the fundamental technique for producing spatial light
modulators that are widely used and are important in
various adaptive optics and image/signal processing
systems [2]
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c)

When C60 doping was applied photoconductivity
increased nearly five times. Laser illumination also
increases the photoconductivity in both of the samples.

4. References

Figure 1. Molecular structure of disperse orange 37
dye (a) and nematic mixture of E7 (b).
In this experimental work, two cells were used whose
thickness were 8.5 μm. One of them contains E7 and
dye, and the second one filled with E7, dye and
fullerene C60.
Dye-doped solutions were prepared by dissolving 1mg
of dye in 99 mg of liquid crystal (i.e. 1% w/w) and
fullerene C60 in a small amount (0.05% w/w) was
added. At the stage of the measurements, an incoming
laser beam, 40mW He-Cd (λ= 441.6 nm) was used. In
addition, Keithley 2400 sourcemeter was used for
photoconductivity and I–V measurements under dark
and illuminated conditions.

1. Akkurt, F., “Investigation of characterization and
applicability of nematic liquid crystals doped with
disperse orange dye and carbon nanoparticle”, Ph.D.
Dissertation, Gazi University, Institute of Science and
Technology, 2009.
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induced
electro-optical
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3. Akkurt, F., Kaya, N. and Alicilar, A., “Phase
transitions, order parameters and threshold voltages in
liquid crystal systems doped with disperse orange dye
and carbon nanoparticles”, Fullerenes Nanotubes
Carbon Nanostruct., 17: 616-624, 2009.

3. Results and Discussion
Current–voltage characteristics of the dye doped and
dye+ fullerene doped samples under dark and
illumination conditions are shown in Fig. 2. As seen
from this figure I-V curves show lineer behavior and LC
exhibit a photoconductive behavior because of the
optical properties of the dye.

Figure 2. Photoconductivitymeasurements of (a) dye
doped and (b) dye and fullerene doped samples.
As fullerene C60 implements the charge-carriers
photoconductivity is increased with fullerene doping.
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Özet

1. Giriş

Islak zemine sahip ortak kullanım alanları olan tuvaletler,
lavabolar, klozet ve buralarda kullanılan diğer gereçler bakteri
üremesi için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır ve hastalıklara
hatta bazen salgınlara yol açmaktadır. Bu çalışmada üretilecek
olan antibakteriyel sırların bu gibi ortamlarda kullanılarak,
kullanıldığı yerlerde hastalık yapıcı mikroorganizmaların
oluşmasına engel olması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,
kalsiyum boratlı (CaB2O4) antibakteriyel sırlar hazırlanmış ve
antibakteriyel özellikleri incelenmiştir. Antibakteriyel etki için
yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip olan gümüş (Ag) tercih
edilmiş ve sır bileşeninin içerisine molce %0,5 gümüş katılmıştır.
Katkısız ve gümüş katkılı Kalsiyum Boratlı sır tozları sol-jel
yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen tozların XRD analizleri ile bu
tozlardan üretilen sırların anti bakteriyel incelemeleri laboratuar
ortamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda %0,5 Ag katkılı
kalsiyum borat sırlı seramik karoların E.coli üzerinde
antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Son zamanlarda, halk sağlığı sosyal bir ilgi konusudur.
Hastaneler, kesimhaneler, restoranlar, endüstriyel tesisler vb. gibi
kritik alanlarda patojenik mikroorganizmaların kirliliği ile ilgili
haberler toplumda alarm ve endişe yaratmaktadır. Antimikrobiyal
malzeme ve ürünler gittikçe daha büyük bir pazarda talep
görmektedir.[1]. Özellikle seramik karolar; hastaneler, ticari
binalar, kreşler, okullar, özel evler vb. gibi çeşitli uygulamalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Maalesef, bu tür seramik karolar
antimikrobiyal aktiviteye sahip değildir ve mikroorganizmalar
yüzeylerinde, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda kolayca büyür,
insan sağlığına sorunlara neden olabilir. Bu nedenle,
antimikrobiyal aktiviteye sahip karoların üretilmesi önemli bir
yere sahiptir [2].

Bir antimikrobiyal yüzey fiziksel olarak, kimyasal olarak veya
biyolojik olarak yayılan mikroorganizmaların çoğalmasını
önleyen veya azaltan ajanlar içerir. Antimikrobiyal yüzeyler
çoğunlukla fonksiyonel kaplamalardan oluşur [3]. Bazı ağır
Anahtar kelimeler: Kalsiyum borat, Antibakteriyel sır, metallerin, özellikle de gümüş ve bakırın biyosit aktivitesi,
Antibakteriyel etki, E. coli
1940'larda antibiyotiklerin klinik olarak kullanılmasından önce
bile birçok durumda yaygın olarak kullanılmıştır. Bu elementleri
metalik iyonlar, bileşikler veya nanopartiküller olarak içeren
Abstract
kaplamalar antibakteriyel koruyucu tabakalar olarak kullanılabilir
Toilets, wash basins and commodes and the tools used in these [4].
places constitute a very suitable environment for bactreia
reproduction because of their wet grounds. This paper aims to Çay ekstraksiyonu, bakır, kitosan, çinko, titanyum dioksit, vb.
produce anti-bacterial glazes to be used in ceramic materials for gibi birçok doğal ve inorganik materyaller antimikrobiyal ajan
the prevention of pathogenic microorganism emergence in these olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, gümüş veya gümüş
places. To this end, anti-bacterial glazes with calcium borate iyonlarının yaygın antibakteriyel aktiviteleri olduğu uzun
were prepared and their their antibacterial properties were zamandan beri bilinmektedir [5].
examined. Having a high antibacterial activity, Silver (Ag) was
Antimikrobiyal özellikler sergileyen metal iyonları arasında, Ag
preferred for a high antibacterial effect, and 0,5 % mol silver was
(I) formundaki gümüş, geniş bir mikroorganizma spektrumuna
added into the glaze ingredient. Glaze powders with pure and
bağlı olarak biyosidal etkisiyle iyi bilinmektedir. Bu sebeple
silver added calcium borate was produced by sol-gel method.
XRD analyses of the powders produced and the antibacterial geçmişte seramik sektöründe antimikrobiyal özelliklere sahip
properties of the glazes made of these powders were carried out karoların esas olarak bu element kullanılarak kullanılması için
çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Son araştırmalar nanometre
in the laboratory. The analyses indicated that 0,5 Ag added
büyüklüğünde
gümüş parçacıklarının (1-100 nm) aynı zamanda
calcium borate glazed ceramic tiles had antibacterial properties in
antimikrobiyal
özellikler
gösterdiğini göstermiştir [1].
terms of emergence of E.Coli.
Ancak,
antibakteriyel
Keywords: Calcium borate, Antibacterial glaze, Antibacterial
homojenleşmesinde
ve
effect, E. Coli
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Intensity (counts)

Antibakteriyel seramik malzemeler ağırlıklı olarak gümüş 3. Bulgular
birleşimlerle hazırlanır [6].
Katkısız ve %0,5 Ag. katkılı kalsiyum borat tozlarının XRD
Islak zemine sahip ortak kullanım alanları olan tuvaletler, analizleri Bruker AXS D8 Advance cihazında yapılmıştır.
lavabolar, klozet ve buralarda kullanılan diğer gereçler bakteri
üremesi için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır ve hastalıklara
hatta bazen salgınlara yol açmaktadır. Bu çalışmasında üretilecek
olan antibakteriyel sırların bu gibi ortamlarda kullanılarak,
kullanıldığı yerlerde hastalık yapıcı mikroorganizmaların
oluşmasına engel olması amaçlanmaktadır.
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2.1 Antibakteriyel Tozların Hazırlanması

Katkısız ve %0,5 Ag katkılı (Ca0,995Ag0,5B2O4) kalsiyum borat
tozunun üretilmesinde sol-jel yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada
%99,9 saflıkta kalsiyum nitrat, borik asit, üre ve gümüş nitrat Şekil 2: Katkısız Kalsiyum Borat Tozunun XRD Spektrumu
kullanılmıştır. İlgili reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir.
0

3Ca(NO3)2+6B(HO)3+3H4CN2O+4NH3→3Ca(BO2)2+8N2+3CO2
+21H2O

Intensity (counts)

10

Gerekli kimyasal hesaplamalar yapıldıktan sonra stokiometrik
oranda hazırlanan kalsiyum nitrat, borik asit ve üreden oluşan
solüsyon manyetik balık yardımıyla 1 saat karıştırılmış ve etüvde
110˚C’de kurutulmuştur. XRD analizi için, etüvde kurutulup
hazırlanan katkısız kalsiyum borat tozu 850˚C’de 2 saat
pişirilmiş ardından oda sıcaklığına kadar soğutulmuştur. Elde
edilen ürün havan yardımıyla öğütülmüştür. Tozların morfoljik
ve kristal incelemeleri XRD yöntemi ile Bruker AXS D8
Advance cihazı ile incelenmiştir.
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Şekil 3: %0,5 Ag. Katkılı Kalsiyum Borat Tozunun XRD
Spektrumu

2.2 Antibakteriyel Sırların Uygulanması ve Pişirilmesi
Katkısız ve %0,5 Ag katkılı kalsiyum borat tozundan belli bir
miktar alınarak su ilavesi ile havanda karıştırılmıştır. Daha sonra
sır 2cm×2cm seramik altlık üzerine fırça ile uygulanarak
950˚C’de 1 saat pişirilmiştir
2.3 Antibakteriyel Test
Antibakteriyel test, sırlı seramik yüzeyin antimikrobiyal
aktivitesinin kantitatif bir değerlendirmesini yapmaya hizmet
eder. Antibakteriyel test için E. coli bakterisi seçilmiştir.

Şekil 1: Seramik malzemelerde antimikrobiyal performans [7]

Şekil 4: Kalsiyum Boratın (CaB2O4) Kristal Yapısı
Ag katkılı ve katkısız Kalsiyum borat sırlı seramik karoların
antibakteriyel aktivitesi Japon Endüstriyel Standart (JIS) Sol-jel yöntemi ile antibakteriyel tozlar hazırlandıktan sonra bu
tozlardan belli bir miktar alınarak su ilavesi ile havanda
Z2801:200021’e göre yapılmıştır [8].
karıştırılmıştır. Daha sonra sır 2cm×2cm seramik altlık üzerine
fırça ile uygulanarak 950˚C’de 1 saat pişirilmiştir
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katkılı kalsiyum borat sırlı seramik karoların E.coli üzerinde
antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

4. Tartışma ve Sonuç
Baheiraei, N. ve diğerleri sol-jel yöntemiyle sırlı seramik
karolarda Ag/SiO2 ince filmin hazırlanması ve antibakteriyel
aktivitesini incelemişlerdir. Kaplama filmleri, her iki bakteriye
karşı mükemmel bir antibakteriyel performans sergilemiştir [5].
Seabra, M. P., ve diğerleri, antimikrobiyal etkili porselen karolar
üretmişlerdir. Bu çalışma, antimikrobiyal (uzun bir süre boyunca
bakteri üremesine karşı etkili davranma) ve anti-leke (kolay
temizleme) eylemleri ve yüksek kimyasal dayanıma sahip olan
preslenmiş porselen taş karoların gelişimini sunmaktadır.
Antimikrobiyal etki, Gram-pozitif Staphylococcus aureus ve
Gram-negatif Escherichia coli bakterilerinin indirgenmesi ile
kanıtlanmıştır [2].
Wang, Q., ve diğerleri ince Ag2WO4 antibakteriyel tozların
Şekil 5: Üretilen Katkısız Kalsiyum Boratlı Sırın Seramik Altlık hazırlanması ve sıhhi seramiklerde uygulanması üzerine çalışma
Üzerine Uygulanıp Pişirilmiş Görüntüsü
yapmışlardır. Süper ince Ag2WO4 tozu % 90 oranında
antimikrobiyal etkiye sahiptir ve iyi bakterisit etki
sergilemektedir. Ag2WO4 içeren antibakteriyel seramikler 3 ay
boyunca asit ve alkaliye batırılmış ve antibakteriyel aktivitelerde
çok az değişiklik olmuş ve iyi antimikrobiyal dayanıklılık
sağlanmıştır [9].
Yoshida, H., ve diğerleri gümüş kil antimikrobiyal ajanlı poselen
sırın antimikrobiyal etkisini incelemişlerdir. Porselen sırların
antimikrobiyal aktiviteleri ile gümüş kil minerallerinden yapılan
antimikrobiyal ajanların antimikrobiyal aktiviteleri ve
antimikrobiyal ajanlara katkıları araştırılmıştır. İndirgeyici bir
atmosferde, 1573K'de pişirilen kütlece % 10 antimikrobiyal
ajana sahip olan sırlar negatif antimikrobiyal aktiviteler
göstermiştir. Diğer taraftan, kütlece %1-10 antimikrobiyal ajana
sahip sırların oksitleyici atmosferde antimikrobiyal aktiviteleri
pozitif olmuştur. Kütlece % 0.008 Ag içeren sıra kütlece % 0,2
Zr eklenmesiyle yüksek bir antimikrobiyal aktiviteye sahip
olmuştur. Bileşen analizi için kullanılan dalgaboyu-dispersif XŞekil 6: Üretilen %0,5 Katkılı Kalsiyum Boratlı Sırın Seramik ışını flüoresanı, negatif aktivitenin, indirgeyici atmosferde
pişirilen sırdaki Ag'in kaybolmasından kaynaklandığını
Altlık Üzerine Uygulanıp Pişirilmiş Görüntüsü
göstermiştir [10].
Daha sonra katkısız ve %0,5 Ag. katkılı kalsiyum borat sırlı Hasmaliza M., ve diğerleri seramik karo sırının içerisine mikron
seramik karolar antibakteriyel teste tabi tutulmuştur.
ve nano boyutta anataz katmışlar ve antibakteriyel performansını
incelemişlerdir. Antibakteriyel özelliklerin kompozisyondaki
anataz miktarı arttıkça arttığını gözlemlemişlerdir [11].
Niederhausern S. de., ve diğerleri endüstriyel seramik karoları
yüzeylerinin temizlenebilirliğini ve antibakteriyel aktivitesini
iyileştirmek için nano yapılı titanya-gümüş kaplama tasarlamış
ve üretmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, uygulanan kaplamaların
saydam olduğunu, iyi bir yapışma ve test edilen koşullar altında
dikkate değer bir antibakteriyel aktivite sergilediğini göstermiştir
[12].
Literatürde bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde
bugüne kadar boratlı sırların antibakteriyel özelliklerinin hiç
çalışılmadığı tespit edilmiştir.
Şekil 7: Katkısız (a) ve %0,5 Ag katkılı (b) kalsiyum boratlı
Yaptığımız çalışma sonucunda, %0,5 Ag. katkılı kalsiyum borat
sırların antibakteriyel test sonuçları
Katkısız numunede koloni sayısı sayılamayacak kadar çoktur. sırlı seramik karoların E.coli üzerinde antibakteriyel etkiye sahip
%0,5 Ag. katkılı numunede koloni sayısı azalmıştır %0,5 Ag. olduğu tespit edilmiştir.
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada dubleks paslanmaz (AISI2205) çelik ve
basınçlı kap (P355GH) çeliği tozaltı ark kaynak yöntemi
ile kendi aralarında ve birbirleriyle alın kaynağı
yapılarak birleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinde 3.2 mm
çapında ELOX UP 309L tozaltı kaynak teli ve Eliflux
Bss- A tozaltı kaynak tozu kullanılmıştır. Tozaltı ark
kaynak yöntemiyle birleştirilen bu malzemeler yüzey ve
yüzey altı hatalarının tespit edilebilmesi için öncelikle
tahribatsız muayene yöntemleriyle (gözle muayene,
manyetik parçacık muayenesi ve radyografik muayene)
test edilmiştir. Ayrıca kaynak metallerinin EDS analizleri
yapılmıştır. Gözle muayenesi yapılan kaynaklı
numunelerin tamamında herhangi bir kaynak hatasına
(dikiş geometrisinde orantısızlık, kökte sarkma, yanma
olukları, yüzeye açık süreksizlik vb.) rastlanmamıştır.
Yapılan tahribatsız muayeneler (manyetik parçacık testi
ve radyografik test) sonucunda kaynak bağlantılarında
standartların izin vermediği hiçbir kaynak hatası (gaz
boşlukları, çatlaklar, çekinti boşlukları, yetersiz
nüfuziyet, ergime eksikliği vb.) tespit edilmemiştir.
Anahtar kelimeler: Dubleks paslanmaz, basınçlı kap
tozaltı ark kaynağı, tahribatsız muayene.

Metalik malzemeler için kaynaklı birleştirmeler imalat
sanayiinin vazgeçilmez üretim yöntemlerinin başında
gelmektedir. Aynı türden veya benzer özellikteki metalik
malzemelerin kaynaklı bağlantılarında genellikle büyük
sorunlarla karşılaşılmazken söz konusu farklı türden
malzemelerin kaynağı olunca birleştirme süreci daha
zorlu ve problemli olmaktadır. Bu süreci zorlu kılan
unsurların başında farklı metal malzemelerin kimyasal
özellikleri ve ergime derecelerinin farklı olması, her iki
malzemeye de uyumlu ilave tel seçimi, kaynak
parametrelerinin iki malzemeye göre de belirlenmesi
gelmektedir. Ancak günümüzde teknolojideki yaşanan
hızlı gelişmelerle farklı türden metallerin bazı ilave
tedbirler alınarak kaynaklı birleştirmelerine olanak
sağlamaktadır [1-3].

Dubleks çelikler yapısında iki fazı bir arada bulunduran
mükemmel mekanik özelliklere ve korozyon direncine
sahip bir paslanmaz çelik türüdür. Yapılarında ferrit ve
östenit fazlarını bir arada bulundurmasından dolayı bu
çelik türlerinin ikisinden de üstün özellikler sergilerler.
Ayrıca kolay üretim ve yüksek sıcaklıklarda emniyetle
çalışabilme gibi özellikleri bu malzemeye mühendislik
yapılarında geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Son
Abstract
yıllarda özellikle petrol, gaz, kimya, kağıt endüstrileri
gibi alanlarda dubleks paslanmaz çeliğe olan ilgi
In this study, AISI2205 duplex stainless steel and
oldukça artmıştır [4-6].
P355GH pressure vessel steel were joined through
submerged arc welding. Welding process for these
Basınçlı kaplar; içlerinde sıvı ya da gaz barındıran aynı
materials was performed with each other and between
zamanda bunların depolaması ve taşınmasında
each other as three different joint couples (AISI2205kullanılan, yüksek sızdırmazlık özelliği istenen depolar
AISI2205, P355GH-P355GH and AISI2205-P355GH)
ve tanklardır [7]. Bu kaplar içsel ve dışsal basınca
and butt welds. The ELOZ UP 309L filler metal with a
maruz kalmasından dolayı görevini emniyetle yerine
diameter 3.2 mm and Eliflux Bss-A weld flux were used
getire bilmesi için belli aralıklarda kontrol edilmesi
for welding process. In order to determine surface and
gerekmektedir. Basınçlı kapların imalatında genellikle
subsurface defects of these three couple different
karbonlu çelikler kullanılmaktadır. Basınçlı kapların
joints, they were subjected to nondestructive tests
içlerinde taşıdığı sıvı veya gazın aşındırıcı
(visual inspection, magnetic particle test and
özelliklerinden daha yüksek bir korozyon direncine
radiographical test). In addition, EDS analyzes of weld
sahip olması gerektiğinden bazı özel durumlarda demir
metals were performed. As a result of visual inspection,
dışı metaller, östenitik ve ferritik çeliklerde basınçlı kap
no weld defects (irregular bead shape, irregular root
imalatında kullanılırlar. Basınçlı kaplar fonksiyon ve
form, under cut and discontinuity surface defects) were
geometrine göre sınıflandırılabilirler [8-10]. Boru hatları,
seen on all the joints. Similarly weld defects (gas
kazanlar, kompresörler, hava tankları, LPG tankları,
porosities, macro cracks, shrinkage cavity, insufficient
gaz tüpleri, kriyojenik tanklar, pnömatik ve hidrolik
penetration and lack of fusion) with allowed
akışkan devreleri, soğutma üniteleri vb bazı basınçlı
standardized rules were not encountered with respect
kap çeşitleridir. Basınçlı kapların kaynak kabiliyetleri
the nondestructive test results (magnetic particle test,
çok iyi olmakla beraber çoğunlukla tozaltı ark kaynak
ultrasonic test and radiographical test).
Keywords: Duplex stainless steel, pressure vessel yöntemi ile birleştirilirler [9].
steel, submerged arc welding, nondestructive test.

740

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Tozaltı ark kaynak yöntemi 3 mm’den 100 mm’ye varan
kalınlıklardaki malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan
oldukça nüfuziyetli ve otomatik bir kaynak yöntemidir
[11]. Bu kaynak yönteminde ark oluşumu sürekli
beslenen toz yığını altında, kaynak bölgesine otomatik
gönderilen tel ile iş parçası arasında meydana gelir
[12]. Kullanılan tozlar kaynak bölgesini atmosferin
zararlı etkilerinden korumakla beraber söz konusu
bölgenin daha yavaş soğumasını da vesile olur. Ayrıca
arkın toz yığını altında oluşması, kaynak bölgesinden
duman ve ışık olmaması bu birleştirme türünü çevre
dostu bir kaynak yöntemi yapmaktadır. Tozaltı ark
kaynak yöntemi yüksek verimlilik ve düşük maliyet gibi
sebeplerden dolayı gemi ve basınçlı kap imalatı başta
olmak üzere birçok kaynak işlemlerinde sıklıkla tercih
edilmektedir [11,13,14].

muayenesi yapılmıştır. Yüzey muayeneleri yapılan
kaynaklı numuneler malzeme içlerindeki kusurları da
tespit edebilme adına seviye 2 personel tarafından
GEMIX G-200 model cihazla radyografik testleri
yapılmıştır. Ayrıca birleştirmelerin kaynak bölgesi
kimyasal analizleri için kaynak metalinden EDS alan
ölçümleri alınmıştır. EDS ölçümleri JEOL marka JSM6060LV model SEM cihazında yapılmıştır.

AISI2205

(a)

AISI2205

Bu çalışmada AISI2205 dubleks paslanmaz çelik ve
P355GH basınçlı kap çeliği kendi aralarında ve
birbirleriyle tozaltı ark kaynak yöntemi kullanılarak aynı
kaynak parametreleriyle birleştirilmiştir. Birleştirmelerin
tümü yüzeyinde ve yüzey altında olası kaynak
hatalarının tespit edilebilmesi için tahribatsız muayene
yöntemleriyle (gözle muayene, florışıl manyetik
parçacık muayenesi, ve radyografik muayene) test
edilmiş
ve
değerlendirilmiştir.
Ayrıca
kaynak
metallerindeki farklılık/benzerlikler EDS analizleri ile
belirlenmeye çalışılmıştır.

P355GH

(b)

P355GH

P355GH

(c)

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada 300x130x12 mm ölçülerindeki AISI2205
paslanmaz çelik ve P355GH basınçlı kap çeliği levhalar
30° V kaynak ağızı açılarak, ESAB LAF 1000 DC tozaltı
ark kaynak makinası kullanılarak kendi aralarında
(AISI2205-AISI2205, P355GH-P355GH) ve birbirleriyle
(AISI2205-P355GH)
birleştirilmişlerdir.
Birleştirme
işleminde farklı malzemelerin kaynağında kullanılan 3.2
mm çapında ELOX UP 309L tozaltı kaynak teli ve
Eliflux Bss- A tozaltı kaynak tozu kullanılmıştır.
Birleştirmelerde kullanılan 300 amper akım değeri ve
30 cm/dk kaynak ilerleme hızı tüm kaynak
kombinasyonları için sabit tutulmuştur. Çizelge 1’de
birleştirmede kullanılan ana malzemelerin ve ilave
metalin kimyasal bileşimleri, Şekil 1’de ise tozaltı ark
kaynak yöntemiyle birleştirilen numunelerin makro
görüntüleri verilmiştir.

AISI2205
Şekil 1. Kaynaklı birleştirmelerin makro görüntüleri.

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilen
numunelerin üç farklı tahribatsız muayene yöntemi
kullanarak testleri yapılmış ve çıkan sonuçlar
değerlendirilmiştir.
3.1. Görsel Muayene

Görsel muayene sonuçlarında birleştirilen numunelerde
standartların kabul etmeyeceği bir açısal çarpılmaya ve
dikiş formunu bozan herhangi bir düzgünsüzlüğe
rastlanmamıştır. Ayrıca yapılan incelemede birleştirme
Çizelge 1. Ana malzemelerin ve ilave telin kimyasal yüzeyinde çatlak, gaz boşluğu, yanma olukları ve kökte
sarkma
gibi
kaynak
hatalarının
hiçbiri
bileşimi [15,16].
gözlemlenmemiştir.
AISI2205 kalite dubleks paslanmaz (%)
C
0,03

Si

Mn

P

0,333 1,814

0,03

S
0,02

Cr

Ni

Mo

22

5,5

3,105 0,14

N

Canlı yaptığı çalışmada [10]; basınçlı kapların
imalatında sıklıkla kullanılan P355NL2, P460 ve
S355J2 çelikleri, tozaltı ark kaynak yöntemi kullanarak
kendi aralarında ve birbirleri ile birleştirilmiştir. Kaynaklı
numunelere yapılan gözle muayene sonucu çatlak,
gözenek, yanma oluğu gibi hataların olmadığını tespit
etmişlerdir.

Fe
Kalan

P355GH kalite basınçlı kap çeliği (%)
C

Si

0,186 0,20

Mn
1,45

P

S

Cr

Ni

0,010 0,013 0,009 0,021

Al
0,05

Ti

Fe

0,001 Kalan

İlave metal ELOX 309L (%)
C

Si

0,018 0,44

Mn

Cr

Ni

Mo

Cu

1,70

23,4

12,33

0,03

0,09

P

S

Fe

3.2. Florışıl Manyetik Parçacık Testi

0,025 0,025 Kalan

Tozaltı ark kaynak yöntemiyle başarılı bir şekilde
birleştirilen numuneler öncelikle yüzey hatalarını tespit
edebilmek için alanında uzman personel tarafından
standartlara uygun aydınlatma koşullarında çıplak gözle
yapılan görsel muayeneye testine tabi tutulmuştur.
Birleştirmelere görsel muayenede tespit edilmesi zor
hataların belirlenebilmesi için yine yüzey hatalarının
tespitinde kullanılan florışıl manyetik parçacık

Kaynaklı numunelere yapılan florışıl manyetik parçacık
muayenesi
sonucunda
malzeme
yüzeyinde
standartların izin vermediği hiçbir kaynak hatası tespit
edilmemiştir. Birleştirmelerin flaorışıl manyetik parçacık
test fotoğrafları Şekil 2’de verilmiştir.
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AISI2205-AISI2205

P355GH-P355GH

Şekil 4. Radyografik test raporu.

AISI2205-P355GH

Şekil 2. Flaorışıl manyetik parçacık test görüntüleri.
3.3. Radyografik Muayene

Yelamasetti ve Rajyalakshmi [17] çalışmalarında iki
farklı malzeme olan Monel 400 ve AISI 316 çelikleri TIG
kaynak yöntemiyle birleştirilmişler ve kaynaklı
birleştirmelere
uygulanan
radyografik
muayene
sonucunda kaynak bölgelerinde bir hata görülmediğini
rapor etmişlerdir.
Akay ve arkadaşları [18] çalışmalarında tozaltı ark
kaynak yöntemi kullanılarak farklı çelik türlerini (X60,
X65 ve X70) birleştirilmişler ve birleştirmelere
uygulanan radyografik muayene sonucunda kaynak
bölgesinde herhangi bir hataya rastlanmadığını ve
birleştirmelerin tamamının kabul alarak radyografik
testten geçtiği belirtmişlerdir.

Birleştirilen
numunelerin
radyografik
muayenesi
sonucunda malzemenin yüzey ve yüzey altında
herhangi bir kusur tespit edilmemiştir. Birleştirilen
numunelerin tamamı muayeneden kabul alarak
geçmişlerdir. Buda bize kaynak bölgesinin hatasız
olduğunu ve kaliteli bir birleştirme yapıldığını
göstermektedir. Şekil 3’de birleştirmelerin radyografik 3.4. EDS Ölçümleri
görüntüleri, Şekil 4’te ise muayene sonucu hazırlanan
radyografik rapor verilmiştir.
Yapılan EDS çalışmasında kaynak metali ortalama %
element oranları tespit edilmeye çalışılmıştır. AISI2205AISI2205, P355GH-P355GH ve AISI2205-P355GH
birleştirmesinden alınan ölçüm grafikleri sırasıyla Şekil
AISI2205-AISI2205
5-7’de verilmiştir. Ayrıca Çizelge 2’de EDS sonuçları
tablo olarak verilmiştir.
(a)

Ölçüm alanı

P355GH-P355GH

P355GH-AISI2205

(b)

Şekil 3. Kaynaklı birleştirmelerin radyografik görüntüsü.

Şekil 5. AISI2205-AISI2205 birleştirmesinde kaynak
metalinden alınan EDS analizleri a) ölçüm
alanı b) EDS grafiği.
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Benzer şekilde kaynaklı birleştirmeler Ni elementi
açısından değerlendirilecek olursa, en yüksek Ni
miktarının dubleks paslanmaz çeliklerin kendi
aralarında yapılan numunede, en düşük Ni miktarının
ise basınçlı kap çeliğinin kendi arasında yapılan
birleştirmede olduğu görülmektedir. Buradan kaynak
esnasında kullanılan ilave metalin kaynak metalinin
oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu sonucu
çıkmaktadır. Basınçlı kap çeliğinin kendi arasında
birleştirilmesinde bile Cr ve Ni oranlarının ilave metalin
Cr ve Ni oranlarına yaklaştığı tespit edilmiştir.

(a)

Ölçüm alanı

(b)

Sonuç olarak, tüm birleştirmelerde aynı ilave tel
kullanılmasına karşın, EDS sonuçlarına bakıldığında,
her
birleştirmenin
kaynak
metali
kimyasal
kompozisyonlarında oransal olarak bir değişim olduğu
gözlenmektedir. Bu değişim bize ana malzemeden
kaynak metaline ciddi oranlarda bir metal transferi
olduğunu göstermektedir.

Şekil 6. P355GH-P355GH birleştirmesinde kaynak
bölgesine yapılan alan ölçümü ve grafiği a)
Farklı iki malzemenin ergitmeli kaynak yöntemi ile
ölçüm alanı, b) EDS grafiği.
birleştirilmesinin ve bunun için en uygun ilave (kaynak)
metalinin seçilmesi oldukça zor olduğu bilinmektedir.
Farklı malzemelerin (paslanmaz çelikler ile düşük
(a)
karbonlu çelik gibi) ergitmeli kaynak yöntemi ile
birleştirilmesinde kaynak yöntemi ve ilave metal uygun
seçildiği taktirde kaynak metallerinin mukavemeti ana
Ölçüm alanı
malzemeden daha iyi olabilmektedir denilmektedir [19].
Fiziksel ve kimyasal farklılıklar yüzünden iki farklı
malzemenin iyi dayanım ve devamlılık sağlaması için
ilave metalin, bu iki metalin özellikleri ile uyuşması
gerekir. Bir çalışmada Tusek ve arkadaşları [20],
fiziksel ve kimyasal farklılıklar yüzünden iki farklı
(b)
malzemenin iyi dayanım ve devamlılık sağlaması için
ilave metalin, bu iki metalin özellikleri ile uyuşması
gerektiğini rapor etmişlerdir.
4. SONUÇLAR
Tozaltı ark kaynak yöntemi kullanılarak AISI2205 ve
P355GH çeliklerinin kendi aralarında ve birbirleriyle
birleştirildiği bu çalışma sonucunda;
Şekil 7. AISI2205-P355GH birleştirmesinde kaynak  Dubleks paslanmaz çelik ile basınçlı kap çeliklerinin
kendi aralarında ve birbirleriyle yapılan tozaltı ark
metalinden alınan EDS analizleri a) ölçüm
kaynaklarının tamamından başarılı sonuçlar elde
alanı b) EDS grafiği.
edilmiştir. Bu sonuç bize dubleks paslanmaz çelik
ile basınçlı kap çeliklerinin birleştirilmesinde ilave
Çizelge 2. EDS analiz sonuçları (% ağırlıkça).
metal, kaynak tozu ve kaynak parametrelerinin
Fe
Cr
Ni
Mn
uygun seçildiğini göstermektedir.
AISI2205-AISI2205

66.34

21.65

7.35

1.61

P355GH-P355GH

72.37

16.43

6.03

2,23

 Kaynaklı bağlantılara yapılan tahribatsız testler
(manyetik parçacık ve radyografi) sonucunda,
AISI2205-P355GH
70.71
17.65
7.28
2.33
tozaltı ark kaynak yönteminde görülmesi muhtemel
kaynak hatalarının (çatlaklar, gözenekler, yanma
Şekil 5-7 arasında verilen grafikler ve Çizelge 2’de toplu
olukları, kök sarkması, aşırı kep yüksekliği, aşırı iç
halde verilen sayısal değerler elementel bazda
bükey kaynak dikişi, nüfuziyet yetersizliği) hiç
incelendiğinde, tüm birleşmelerin ağırlıklı olarak
birisine rastlanmamıştır.
sırasıyla Fe, Cr ve Ni elementlerini içerdiği
görülmektedir. Dubleks paslanmaz çeliklerin kendi  SEM’de yapılan EDS analizi sonucunda, tüm
numunelerin
kaynak
metalindeki
kimyasal
aralarında birleştirildiği (AISI2205-AIAI2205) numunede
kompozisyonların, esas metale yakın olduğu, ayrıca
Cr miktarının en yüksek, Fe miktarının ise en düşük
ana malzemeden kaynak metaline doğru ciddi
olduğu görülmektedir. Bu birleştirmenin aksine basınçlı
oranlarda metal transferi gerçekleştiği tespit
kap çeliklerinin kendi aralarında birleştirildiği (P355GHedilmiştir.
P355GH) numunede Cr miktarının en düşük, Fe
miktarının ise en yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Birleştirmelerin uygulanan tahribatsız muayene
Dubleks paslanmaz çelik ile basınçlı kap (AISI2205yöntemlerinin tamamından kabul görerek geçmesi
P355GH) çeliğinin birleştirildiği numunede ise Fe ve Cr
bize kaynaklı bağlantıların servis şartlarında
miktarları, kendi aralarında birleştirilen numunelere
çalışabilecek düzeyde kaliteli olduğunu ve bu iki
göre orta seviyede bulunmuştur.
farklı malzemenin tozaltı ark kaynak yöntemiyle
oldukça verimli bir şekilde kaynaklanabileceğini
ispatlamış olmaktadır.
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Özet

1. Giriş

Son dönemlerde sırsız seramik yer karolarını çeşitli renk,
desen ve farklı boyutlarda; zemin karoları, duvar karoları,
dış mekân yer karoları gibi kullanım alanlarıyla birlikte
hayatımızın birçok alanında görülmektedir.

Sırsız seramik karolar daha çok kuru presleme yöntemiyle
hazırlanan ve yüzeyinde sır tabakası bulunmaması
sebebiyle görünüm olarak homojen bir yapısı bulunan,
renk desen gibi dekoratif unsurlar barındırmadan bünyenin
çeşitli oksitler veya farklı renklendirici hammaddeler
yardımıyla renklendirilmesi ile elde edilen seramik
ürünlerdir[1].

Seramik yer karoları; kil, kaolen, feldspat, kuvars veya
diğer inorganik hammaddelerden belirli ölçülerde
hazırlanmış, çok ince öğütülmüş karışımın granül halinde
yüksek basınçla kalıpta preslenerek şekillendirilmesi ile
elde
edilen
ince
levhaların,
istenilen
özellikler
kazandırılacak şekilde kurutularak ve yüksek sıcaklıklarda
pişirilerek, sırlı veya sırsız olarak üretilirler.
Elde edilen bünyelere pişme sonrasında; mukavemet, su
emme, pişme rengi CIELab renk, kimyasal dayanım testi,
mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla X-ışını
kırınım analizi (XRD) uygulanarak farklı oranlardaki
manyetit miktarlarının etkileri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Manyetit, seramik bünye, Lab.

Abstract
Recently unglazed ceramic floor tiles are used in many
areas of our lives such as in various colors, patterns and
different sizes, floor tiles, wall tiles, outdoor floor tiles.
Ceramic floor tiles are produce by blending finely ground
clay, kaolin, feldspar, quartz or other inorganic raw
materials and granulated and pressing in the mold with
high pressure, shaped to achieve the desired properties,
and produced into glazed or unglazed at high
temperatures.
In this study, unglazed colored ceramic bodies were
prepared by adding different proportions of magnetite
mineral to standart ceramic body recipes. The effects of
different amounts of magnetite minerals were investigated
in the obtained bodies for the determination of
mineralogical properties such as strength, water
absorption, CIE Lab color, chemical resistance test, X-ray
diffraction analysis (XRD).
Keywords: Magnetıte, ceramıc bodıes,Lab.

Yüksek
aşınma
dayanımları
sebebiyle,
alışveriş
merkezleri, çarşı, kafeterya girişleri ile bunlara ait dolaşım
alanları, reyonlar gibi dış mekân zeminlerde kullanılır. Bu
ürünler aynı zamanda donmaya karşı çok dirençlidirler.
Kayma riskine karşı kullanılabilecek en uygun malzemedir.
Güneş ışığı veya yapay aydınlatma ile yayılan ışıktan
etkilenmeyen özellikleri bulunmaktadır.
Demir bileşikleri, alüminyum silikatlarda ve diğer seramik
malzemelerde az veya çok miktarda yer alırlar. Demirin
bileşik şeklinde yer aldığı minerallerin sayısı çok fazladır
ve birçok mineral az ya da çok demir içerir. Manyetit ve
hematit demir oksitleri, limonit hidroksiti, pirit ve markazit
ise demirin sülfatlarıdır. [2]
Demir bileşikleri, deniz tabanlarında ve yer kabuğunda
birçok kayada doğal olarak bulunmaktadır. Demir oksitler
arasında manyetit (Fe3O4), hematite (α-Fe2O3) ve
maghemit (γ-Fe2O3) teknolojik alanda kullanılmaya
yönelik en çok çalışılan maddelerdir. Manyetit, Fe₃O₄
formülüyle gösterilen demir mineralidir. Ferro-ferrik oksit
olarak da bilinen manyetit ayrıca demir 2-3 oksit olarak da
adlandırılır. [3]
Geleneksel seramik ürünlerinde estetik olmazsa olmazlar
arasındadır. Renklendirme ile dekorlama oksitler ve
pigmentler yardımıyla yapılır. Bu nedenle pigment
konusunda bilgi birikiminin oluşturulması, pigment üretim
proseslerinin geliştirilmesi ve üretimde bol bulunan ve
daha ucuz olan alternatif hammaddelerin kullanılabilirliğinin
araştırılması önem kazanmaktadır [5-7].
Bu çalışmada seramik bünyelere sır uygulanmadan
renklendirme çalışması yapılarak dekoratif, düşük maliyetli,
kimyasal dayanımı yüksek bir seramik kaplama malzemesi
elde edilmesi amaçlanmıştır.
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2. Malzeme ve Yöntem
Çalışmada kullanılan manyetit minerali Kütahya Emet
ilçesinde Ferromat madencilik A.Ş ’den temin edilmiştir.
Hazırlanan seramik yer karo reçeteleri Çizelge 1.’de
verilen reçete oranlarına göre sabit rutubet miktarlarına
göre tartılmıştır. Hazırlanan katı karışıma % 60 oranında
su ilave edilerek jet değirmende 20 dakika süre ile
öğütüldükten sonra 63 mikronluk elekten geçirilerek
öğütülmeden kalan safsızlıkların giderilmesi sağlanmıştır.
Öğütme işlemi tamamlanan yer karosu çamurlarına % 2, %
5, % 10 ve % 15 oranlarında ayrı ayrı (öğütülmüş, ince
taneli) manyetit minerali ilave edilerek mekanik karıştırıcı
yardımıyla 6 dakika süreyle karıştırıldı. Sabit sıcaklığa
getirilen etüvde 150 °C’de 4 saat kurutuldu. Kurutulan
reçeteler 900 mikronluk elekten geçirilerek preslenmeye
uygun granül haline getirildi. Hidrolik pres kullanılarak 8 ton
basınç ve 10 saniye bekleme süresiyle şekillendirilme
işlemleri gerçekleştirildi.
Çizelge 1. Sırsız seramik yer karosu için hazırlanan
reçeteler

Bentonit
K. Kili
Kuvars
Feldspat
CMC
STPP
Manyetit

M-0
12
40
9
39
0,16
0,24
0

M-1
12
40
9
39
0,16
0,24
2

M-2
12
40
9
39
0,16
0,24
5

M-3
12
40
9
39
0,16
0,24
10

M-4
12
40
9
39
0,16
0,24
15

Şekillendirme sonrası 100 °C’de 30 dakika süreyle
kurutulan sırsız manyetit ilaveli ham bünyeler, yavaş
pişirim için laboratuvar ortamında Protherm marka HLF60
model fırında ve hızlı pişirim için Tulu Porselen A.Ş.’in
endüstriyel fırınlarında 1200 °C ’de pişirilmiştir ( Şekil 1).
Ham bünyeler ve pişmiş bünyelerin ağırlıkları alınarak
laboratuvar ortamında pişirilen numuneler için ateş zayiatı
% 5 olarak hesaplanmıştır. Endüstriyel ortamda pişirilen
numuneler için % 7 ateş zayiatı hesaplanmıştır.

Pişme sonrası kuru ağırlıkları alınan numunelere,
gözenekleri tespit etmek ve sinterleme kalitesini ölçebilmek
amacıyla su emme testi uygulanmıştır. Numuneler beher
içerisine alınarak 4 saat kaynatılmıştır. Sudan alınan
numunelerin ikinci tartımları yapılarak % su emme
miktarları hesaplanmıştır. Sırsız renkli seramik yer karosu
bünyelerine ait pişme küçülmeleri ve su emmeleri Çizelge
2’de verilmiştir.
Pişmiş bünyelerin mukavemetlerinin belirlenebilmesi
amacıyla 3 nokta eğme testi ile mukavemet analizi
yapılmıştır (Çizelge 3.).
Reçetelere %2, %5, %10 ve %15 oranlarında ayrı ayrı
manyetit ilave edilerek bünyede manyetit oranının
artmasıyla pişme sonrası kahverengi tonlarının daha
yoğunlaştığı görülmüştür. CIELab analizi ile renk analizi
Çizelge 4’te verilmiştir.
Bünyelerin kimyasal dayanımlarının analizlerini test etmek
amacıyla;
•
•
•
•

Ev kimyasallarını temsilen amonyum klorür 100 gr/lt,
Havuz tuzları için sodyum hipoklorit çözeltisi 20 mg/lt,
Asit ve alkaliler (düşük konsantrasyon sitrik asit 100 gr/lt,
Asit ve alkaliler (yüksek konsantrasyon laktik asit % 5
(v/v) çözeltileri numune yüzeylerine 24 ve 48 saat
süreyle uygulanarak etkileşimleri incelenmiştir ve
kalitelerine göre sınıflandırılmıştır.

Sınıflandırma yapılırken, “A” birinci, “B” ikinci ve “C”
üçüncü kalite olarak sınıflandırılmıştır. Yüzeyde herhangi
bir bulanıklık veya deformasyon görülmemiş ise 1. kalite,
yüzeyde bulanıklık veya renk değişimi var ise 2. kalite ve
bünye kimyasallara maruz kaldığında yüzey aşınmışsa 3.
kalite olarak gruplandırılmıştır. Çizelge 5. ’te kimyasal
dayanım testi sonrası sınıflandırma verilmiştir.
Laboratuvar ortamında ve endüstriyel pişirim sonucu elde
edilen; sırsız, manyetit minerali ile renklendirilen seramik
yer karosu bünyelerin ve manyetit minerali ilave edilmemiş
bünyelerin mineralojik analizi X– ışını kırınım Empyrean
Pan Alytical XRD cihazıyla yapılmıştır.

3. Analiz Sonuçları
Pişme küçülmesi değerinin manyetit oranın %2 ’den % 15
’e artmasıyla birlikte düştüğü görülmektedir.
Çizelge 2. Sırsız, manyetit ilavesi ile renklendirilen pişmiş
bünyelere ait % pişme küçülmesi ve % su emme analizleri
Numuneler
M-1
M-2
M-3
M-4

Şekil 1. a) Laboratuvar ortamında pişirilen sırsız, manyetit
ilaveli bünyelere ait görseller, b) Endüstriyel ortamda
pişirilen sırsız, manyetit ilaveli bünyelere ait görseller.

% Pişme
Küçülmesi
7,30
6,54
6,36
5,61

% Su Emme
0,5
0,5
0,5
0,5

İçerisinde renklendirici olmayan yani manyetit bulunmayan
M-0 reçetesinin % su emme değeri 0,4 ve mukavemeti
45,28 MPa ’dır. Su emme değerleri göz önüne alındığında
reçeteye manyetit ilavesiyle 0,1 ’lik bir artış görülmektedir.
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Renksiz standart reçete olan M-0 bünyesine ait su emme
ve mukavemet değerleri göz önüne alındığında su emme
değerinin değişmediği, mukavemet değerinin 48 MPa ’dan
Çizelge 3.’te verilen 34-38 MPa değerlerine kadar düştüğü
görülmüştür. Ancak % 2 ile % 15 aralığında manyetit
ilavesi ile hazırlanan reçetelerin mekanik özellikleri TS EN seramik yer karo standartlarına uygun olduğu
görülmektedir.
Çizelge 3. Manyetit ilavesi ile renklendirilen sırsız
bünyelerin mukavemet değerleri
Yavaş Pişirim
Hızlı Pişirim
(MPa)
34,17
38,08
37,73
32,75
38,04
36,05
38,21
31,65

Numuneler
M-1
M-2
M-3
M-4

Renk analizine göre L değerindeki artış beyazlığın arttığını
gösterir. Reçetelerdeki manyetit oranın artmasıyla L*
değerinin azalması daha koyu yani istenilen kahverengi
tonunun elde edildiğini göstermektedir.
Çizelge 4. CIELab Analizi
Laboratuvar
Pişirim

Endüstriyel Pişirim

L*

a*

b*

L*

a*

b*

M-1

45,49

2,5

2,2

45,6

1,44

1,77

M-2

38

2,91

1,54

37,3

1,74

0,89

M-3

35,97

3,24

1,08

34,06

2,15

0,83

M-4

35,18

3,69

1,02

33,45

2,26

0,92

Çizelge 5. Sırsız, manyetit ilaveli seramik yer karosu
bünyelerin kimyasal dayanım kalitelerine göre
sınıflandırılması

Sitrik Asit
(C6H8O7 )
Laktik Asit
(C3H6O3)
Amonyum Klorür
(NH4Cl)
Sodyum
Hipoklorit
(NaClO)

M-1

M-2

M-3

M-4

GLB

GLB

GLB

GLB

GHB

GHB

GHB

GHB

GA

GA

GA

GB

GA

GA

GA

GB

Şekil 2. Kimyasal dayanım testi sonrası yüzey görüntüleri.
Uygulanan kimyasallar; a) Sitrik asit, b) Laktik asit, c)
Amonyum Klorür, d) Sodyum Hipoklorit.
Bünyelere uygulanan mineralojik analiz (XRD analizi)
incelendiğinde; bünyelere uygulanan ısıl işlem sırasında
mullit fazının oluştuğu gözlemlenmiştir. Mullit fazının
oluşması mekanik dayanımın geliştiğini göstermektedir.
Reçetesinde manyetit minerali bulunan bünyelere ait
laboratuvar ve endüstriyel pişirimler incelendiğinde yapıda
hematit
fazının
oluştuğu
gözlemlenmektedir.

Kimyasal dayanım testi sonrasında kullanılan bütün
kimyasallar % 15 manyetit ilaveli bünyelerde rengin
koyulaşmasına yol açmıştır. Ev kimyasallarına ve havuz
tuzlarına karşı kimyasal dayanımı % 10 manyetit
ilavesinde 1. kalite olarak sınıflandırılmıştır. Kimyasal
dayanım testi sonrasında numunelerin yüzey görüntüleri
Şekil 2’ de verilmiştir.
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5.Teşekkür
Q

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde sağladığı Ar–Ge ve
hammadde desteklerinden dolayı Ferromat madencilik
A.Ş, ÇİNİKOOP KÜTAHYA ÇİNİ SAN. VE TİC.A.Ş. ve
Tulu Porselen A.Ş. ile Dumlupınar Üniversitesi ve İleri
Teknolojiler Merkezi (İLTEM) çalışanlarına, Dumlupınar
Üniversitesi, yüksek lisans öğrencisi Musa Akman’a
teşekkür ederiz.
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Özet
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Ülkemizde seramik sanayi hızla gelişmekte ve sektörde
üretilen ürünlerin ARGE çalışmalarında maliyet düşürme,
ürün geliştirme ve sektöre yeni ürünler kazandırma gibi
etkin
çalışmalar
yürütülmektedir.
Bu
açıdan
düşünüldüğünde Türkiye’de bulunan maden ocakları ve
hammadde
rezervleri
giderek
önem
kazanmaya
başlanmıştır ve seramik sektörü için hammadde
kaynaklarının araştırılması önemli hale gelmiştir.
Bu çalışmada seramik yer karosu için Konya yöresine ait
kil kullanılarak seramik bünyeler hazırlanmıştır. Sinterleme
sonrası mekanik özelliklerinin standartlara uygun hale
getirilebilmesi için bentonit ilavesi ile reçete geliştirme
çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan reçetelerin sektörde
kullanımını
destekleyen
analizler
ile
sonuçları
incelenmiştir. Uygun pişirme rejiminde pişirilen ürünlere
mukavemet testi, su emme testi, pişme rengi, CIELab
analizi, mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Xışınları kırınımı analizleri (XRD) ve taramalı elektron
mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak standartlara uygun
olup olmadıkları incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bentonit, Konya Kili, Su Emme.

Abstract
The ceramic industry is developing rapidly in our country
and effective studies such as cost reduction, product
development and bringing new products to the sector are
carried out in the R & D studies of the products produced
in the sector. When viewed from this aspect has begun to
gain increasing importance in mines and reserves of raw
materials in Turkey and has become important to
investigate the source of raw materials for the ceramics
industry.
In this study, ceramic bodies were prepared by using clay
belonging to Konya region for ceramic floor tile. In order to
make the mechanical properties after sintering conform to
the standards, recipe development studies were carried
out with the addition of bentonite. Analyzes supporting the
use of prescriptions in the sector and their results were
examined. Products sintered in the appropriate regime
determined; X-ray diffraction analysis (XRD) and scanning
electron microscopy (SEM) analyzes were examined to
determine their mineralogical properties. Strength, water
absorption and CIELab tests were applied to the products
sintered in the determined appropriate regime.

1. Giriş
Seramik; inorganik hammaddelerin reçete haline
getirilmesi, şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile elde edilen
estetik, dayanıklı, sağlıklı ve kolay temizlenebilen
malzemedir. 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].
Seramik sektörü; seramik yer ve duvar karoları,
banyolarda ve mutfaklarda kullanılan lavabolar, klozetler,
rezervuarlar, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık
gereçleri, refrakter, seramik sofra ve süs eşyaları, teknik
seramikler, tuğla ve kiremit gibi alt sektörlerinden
oluşmaktadır.
Seramik sektöründe sıkça kullanılan ithal killerin
kullanımında en bilinen sebepler massenin pişme renginin
beyaz olması, su emme değerlerinin olumlu yönde olması
killerin bileşiminde bulunan titan oksit ve demir oksidin
ülkemizdeki killere göre yok denecek kadar az olması,
kömür kirliliklerinin az olması, yapısında sülfat
bileşenlerinin bulunmaması, düşük ateş zayiatı gibi
nedenlerden dolayı oldukça saf bir hammadde sonucunu
ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmada yerli Konya bölgesi killeri kullanılarak
hazırlanan seramik yer karosu bünye reçetelerinin pişme
sonrası özellikleri incelenmiştir. Reçete geliştirme
çalışmalarında su emme, mukavemet gibi pişme
sonrasındaki mekanik özelliklerinin TS-EN ISO 10545
standartlarına uygun hale getirilebilmesi için reçetelere %1,
%3, %6, %9 ve %12 oranlarında bentonit kili ayrı ayrı ilave
edilmiştir ve sonuçları ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

2. Malzeme ve Yöntem
Çalışmada kimyasal kompozisyonu bilinen içerisinde titan
oksit, kömür kirliği çok düşük seviyede bulunan ve Çinikop
A.Ş ’den temin edilen Konya (K301kili ) kili kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan Bentonit ve Konya killerine ait XRF
analizleri Çizelge 1.’de verilmiştir.
Çizelge 1. Bentonit ve Konya kili XRF analizi
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SiO2

Al2O3

K2O

TiO2

Fe2O3

MgO

CaO

Na2O

P2O5

SO3

ZrO2

SrO

65,85

21,93

3,07

0,92

0,7

0,33

0,18

0,91

0,68

0,03

0,06

0,07

Pişmiş bünyelere uygulanan CIELab renk analiz sonuçları
Çizelge 5.’te verilmiştir.
Bünyelerin mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
DPU İLTEM ’de X-ışınları kırınımı analizleri (XRD) ve
taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri yapılarak
bentonit ilavesinin pişme sonrasındaki mikro yapıdaki etkisi
incelenerek sonuçlar irdelenmiştir.

0,03

0,02

0,02

0,01

0,23

1,68

3,91

1,15

0,14

0,44

13,75

3. Sonuçlar
65,34

Bentonit

Konya K.
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Çalışmanın ilk aşamasında reçete içerisinde Konya kili
(K301 kili) kullanılarak, pişme sonrası düşük mekanik
özelliklere sahip bir yer karosu reçetesi hazırlanmıştır.
Daha sonra hazırlanan reçeteye pişme sonrası mekanik
özellikleri geliştirilmesi amacıyla rasyonel analizleri göz
önünde bulundurularak % 1, % 3, % 6, % 9 ve % 12
oranlarında bentonit ilavesi yapılmıştır.

Seramik yer karoları için TS EN ISO 10545-3 ‘e göre % su
emme; % 0,5 < Eb < % 3 olması gerekmektedir. K-0
reçetesi incelendiğinde % su emme miktarı % 6,8
görülmektedir. Reçeteye ilave edilen bentonit oranı % 912’ye çıkarıldığında % su emme miktarının standart
değerlerine ulaştığı görülmektedir.
Çizelge 3. % 0, % 1, % 3, % 6, % 9 ve % 12 oranlarında
bentonit ilave edilen reçetelere ait % Su emme miktarları
Su Emme (%)
K-0
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5

%

Konya
Kili

Kuvars

Kaolen

Feldspat

Bentonit

Çizelge 2. Çalışmada kullanılan reçeteler

K-0
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5

40
40
40
40
40
40

16,012
15,45
14,342
12,662
10,992
9,312

3,708
3,32
2,548
1,388
0,228
0

40,28
40,23
40,12
39,96
39,8
39,64

0
1
3
6
9
12

6,8
6,7
4,5
2,7
0,5
0,4

K-0 reçetesinin sinterleme sonrasındaki mukavemet değeri
3 nokta eğme testi ile 18,68 MPa olarak ölçülmüştür. TS
2
EN ISO 10545-4’e göre eğilme dayanımının min.30 N/mm
olması beklenmektedir. Reçetede % 12 bentonit ilavesiyle
mukavemetin 45,86 MPa olduğu görülmektedir.
Çizelge 4. Bentonit ilavesiyle pişme sonrası bünyenin
mukavemet değişimi

Çizelge 2.’deki reçete oranlarına göre, rutubet miktarları
belirlenen hammaddeler ortalama bir tane boyutuna
getirmek, homojen bir presleme sağlamak amacıyla, 300
gr katı + % 60 su olacak şekilde ayrı ayrı jet değirmende
20 dakika süre ile öğütülmüştür. Öğütülen killer 63
mikronluk elekten geçirilerek 150°C’de 4 saat süre ile
kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra iri taneli parçalar
havanda ezildikten sonra % 5 oranında nemlendirilerek
900 mikronluk elekten geçirilip granül haline getirilmiştir.
Granül haline getirilen yer karosu reçete karışımları hidrolik
pres yardımıyla 10 saniye bekleme süresi ile 8 ton
basınçta preslenmiştir.
Şekillendirme sonrası 100 °C’de 30 dakika süreyle
kurutulan ham bünyeler laboratuvar ortamında Protherm
marka HLF60 model fırında 1200 °C’de pişirilmiştir. Pişme
sonrası kuru ağırlıkları alınan numunelere, gözenekleri
tespit etmek ve sinterleme kalitesini ölçebilmek amacıyla
su emme testi uygulanmıştır. Numuneler beher içerisine
alınarak 4 saat kaynatılmıştır. Su içerisinden alınan
numunelerin ikinci tartımları yapılarak % su emme
miktarları hesaplanmıştır (Çizelge 3.).
Pişmiş bünyelerin mukavemetlerinin belirlenebilmesi
amacıyla DPU Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü
laboratuvarında, Shimadzu 3 nokta eğme mukavemet
testi cihazı ile mukavemet analizi yapılmıştır (Çizelge 4.).

Mukavemet Analizi (MPa)
K-0
18,68
K-1
21,12
K-2
24,29
K-3
26,71
K-4
45,28
K-5
45,86
CIELab ölçümü ile TS EN ISO 10548-16 standart verileri
elde edilir. Seramik yer karolarında pişmiş bünyenin
renginin beyaz olması beklenir. Analiz sonucunda L değeri
100’e yaklaştıkça beyazlık, 0’a yaklaştıkça siyahlık artar.
“+a: kırmızı, -a: yeşil, +b: sarı, -b: mavi” renklerini temsil
eder. Çizelge 5.’te reçetede bentonit ilavesiyle hazırlanan
bünyelerin CIELab analiz sonuçları verilmiştir.
Çizelge 5. CIELab analizi
L*
a*
b*
K-0
84
0,33
9,08
K-1
81,91
0,34
9,53
K-2
79,93
0,65
9,44
K-3
78,75
0,44
9,96
K-4
73,58
1,47
11,04
K-5
72,27
1,46
11,74
Bünyelere uygulanan mineralojik analiz (XRD analizi)
incelendiğinde; K-0 bünyesine ait XRD grafiğinde reçetede
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kuvars ve Na-Feldspat oranlarının yüksek olması
sebebiyle kuvars, albit fazları ve mullit oluşumu
gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda albit fazının görülmesi
bünyenin
uygun
pişme
sıcaklığına
eriştiğini
göstermektedir. Reçete içerisinde bentonit miktarının
artması plastite ve mukavemet sağlar. % 9 bentonit
oranına sahip olan K-4 ve % 12 bentonit oranına sahip
olan K-5 reçetelerinde bentonit miktarının artmasıyla mullit
fazlarının oluşumu görülmektedir. Bu durumda K-4 ve K-5
bünyelerine ait XRD analizleri incelendiğinde mekanik
dayanımın geliştiği gözlemlenmiştir. (Şekil 1.)

SEM görüntülerine göre mikro yapıdaki gözenek
büyüklüğü mukavemet düşüklüğünü açıklamaktadır. K-5
numunesinden elde edilen SEM görüntüsüne göre mikro
yapıda gözenek miktarının az görülmesi daha iyi
sinterleme sağlandığını göstermektedir.

Şekil 3. K-0 ve K-5 bünyelerinden alınan kesitlerin 200
µm’deki SEM görüntüleri
Şekil 3.’e göre “a” ve “b” görsellerinde K-0 ve K-5 numune
kesitlerine uygulanan SEM görüntüleri incelendiğinde “b”
görselinde yani K-5 bünyesinde, reçeteye bentonit dahil
olmasıyla birlikte; bentonitin bağlayıcı özelliği sayesinde
mikro yapıda gözenek azalmış ve sıkı paket bir yapı elde
edilmiş bu sayede mukavemet artışı sağlanmıştır ve su
emme azalmıştır.

4. Genel Sonuçlar
Çalışma sonucunda Konya killeri ile hazırlanan seramik
yer karosu bünyelerinde pişme sonrası oldukça iyi beyaz
renk elde edilmiştir. Fakat Konya kili ile hazırlanan K-0
reçetesinin pişmiş mukavemet değeri 18,68 MPa, % su
emme miktarı 6,8 olarak ölçülmüştür. Seramik yer karoları
için belirlenen standartlar göz önüne alındığında bu
değerlerin standart değerlerin çok altında olduğu
gözlemlenmiştir. Reçeteye % 9-12 bentonit ilavesi ile
mukavemet ve % su emme değerlerinin standartlara uygun
hale getirilebileceği görülmüştür.
Şekil 1. K-0, K-4 ve K-5 bünyelerinin mineralojik analizleri.

5. Teşekkür

Yapılan analizler sonucunda bentonit miktarının artışı
seramik bünyede mekanik özelliklerin iyileşmesine
yardımcı olduğu görülmüştür. Standart K-0 reçetesi ile
bentonit ilaveli olan ve pişme sonrası en yüksek mekanik
özelliklere sahip olan K-5 reçetesi ile hazırlanan yer karosu
bünyelerden kesit numuneler alınarak mikro yapıları (SEM)
taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde sağladığı Ar-Ge ve
hammadde destekleri için ÇİNİKOOP KÜTAHYA ÇİNİ
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Abstract
The taguchi optimization method was used to
determine optimum working conditions for the
dissolution of mixture of colemanite and ulexite with
methanol in the presence of the carbon dioxide.
Reaction temperature, pressure, solid to liquid ratio,
particle size, stirring speed and reaction time were
selected as parameters. Parameters under optimum
condition were found to be 750 rpm, 140 °C, 20 bar, 5
g/ml,
40 min and
-212+154 µm. Dissolution
percentage of B2O3 under optimum condition was found
%94.
Keywords: Taguchi,optimiztion, ulexite,colemanite

1. Introduction
Boron is the one of the most important mineral in
Turkey. Turkey has 72% of the boron reserves in the
world. Boron has both economic and strategic
importance. The most important boron minerals in
Turkey are colemanite, tinkal and ulexite. While
colemanite is used to production of boric acid, tinkal is
used to production of borax and sodium pentaborate.
Ulexite is exported without using any process. Boron
compounds are used in very broad range industrial
application such as glass, polymer, refractory materials,
steel and etc [1-3]. It is very important to develop new
industrial importance and environmentally friendly
product from these resources.

products are thermodynamically stable and there was
no adverse effect on the environment [9-11].
For industrial process, the optimization of dissolution
conditions of minerals has important issue. Therefore
several methods have been used such as factorial
experiment design, Taguchi method, central composite
design and etc. Compared to the others methods
Taguchi method finds optimum working condition by
using minimum number of experiments [12-14].
The aim of this research is to determine the optimum
working conditions for dissolution the mixture of
colemanite and ulexite with methanol in the presence of
carbon dioxide using Taguchi method. Thus, it is
ensured that new alternative and environmental
process will be developed.

2. Experimental
The mixture of ulexite and colemanite mineral was
obtained from Bigadiç, Balıkesir. The ore was ground
and sieved different particle size fractions; -212+154, 154+106, -106+75 µm. ICP-OES was used to
determine the chemical properties given in table 1,while
mineralogical analysis of sample was performed using
X ray Diffraction (XRD). The result of XRD is given in
figure1. According to the result, the mineral contains
colemanite and ulexite.
Table 1. Chemical properties of sample

There are several studies dissolution of colemanite and
ulexite with various solutions such as sulfuric acid,
propionic acid, acetic acid, ammonium carbonate,
EDTA and etc. These reactions were generally
investigated to determine reaction kinetics and effect of
reaction temperature, stirring speed, solid to liquid ratio
and acid concentration on the dissolution rate. There is
no study related to dissolution of the mixture of
colemanite and ulexite with methanol in the presence of
carbon dioxide [4-8].

Components

B2O3

Ca

Na

Si

Percentages (%)

34,74

14,11

3,37

0,33

It is very important for world industry to reduce the
environmental impact of carbon dioxide, which is the
major greenhouse gas causing global warming. Several
carbon dioxide capture method, which are absorption,
adsorption, membranes and carbon mineralization
method, was developed for decreasing CO2 in the
atmosphere. Compared to the other method mineral
carbonization is most advantageous because its
Figure 1. X-Ray Diffraction of sample
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Optimization experiments were carried out in a 450 ml
stainless steel high pressure reactor having a cooling
jacket, equipped with a mechanical stirrer for mixing, a
proportional derivative integral controller for maintaining
reaction medium in a desired temperature value. Firstly,
a given amount of methanol and the mixture of
colemanite and ulexite were put into the reactor. After
the content of reactor was reached the desired
temperature, the carbon dioxide gas was fed to the
reactor until desired pressure value. At the end of the
reaction, reactor content was filtrated by vacuum pump
for analyzing B2O3 in solution. In this studies, reaction
temperature, pressure, solid to liquid ratio, particle size,
stirring speed and time were selected as the
experimental parameters shown in table 2. The
orthogonal array experimental design method was
selected to determine experimental plan (L18), is given
table 3. In order to observe effects of noise sources
dissolution study, each experiments were done two
times under the same reaction conditions at different
times [15]. The aim of this process is to increase the
content of the B2O3 in the solution, so following
performance statistic was calculated.

When the experimental results are presented in
percentages, firstly omega (Ω) transformation must be
applied using equation 6.
(6)
Here
Ω (dB) is the decibel value of percentage value
subject to omega transformation and x is the
percentage of the product obtained experimentally [16].
Table 2. Experimental paremeters and their levels
Parameters
A
B

C
D
E

(1)
F

Stirring
speed (rpm)
Reaction
temperatuıre
(°C)
Pressure
(bar)
Solid/liquid
(g/ml)
Reaction
time (min)
Particle size
(µm)

1

Levels
2

500

750

80

120

140

10

20

30

5/100

10/100

20/100

20

40

60

-212+154

-154+106

-106+75

3

Table 3. L18 Orthogonal Array Experimental Plan and
Where n is the the number of repetitions, Yi is the the the Amounts of B2O3 Dissolved in the Experiments
performance value of the ith experiment. In Taguchi
method, the experiment corresponding to optimum
A
B C D E F
%B2O3-1
%B2O3-2
working conditions may not have been during the whole
1
1
1 1 1 1 1
76.04
76.87
experimental
plan.
Therefore,
the
predicted
performance value related to optimum working
2
1
1 2 2 2 2
81.43
81.06
condition can be evaluated following equation [13].
3
1
1 3 3 3 3
71.99
69.87
(2)
4
1
2 1 1 2 2
91.79
91.01
Where μ is the overall mean of the performance value,
Xi is the fixed effect of the quantity level combination
used in ith experiment, and ei is the random error. The
equation 2 is a point estimation, which is evaluated to
determine whether the results of the confirmation
experiments are sufficient, therefore confidence interval
should be evaluated using equation 3 [16].
(3)

(4)

(5)
Where Se is the two-standard deviation confidence
limit, n is the number of rows in the matrix experiment,
nr is the number of repetitions in the confirmation
experiment. If the prediction error is outside these
limits, the possibility that the additive model is not
adequate [13-16].
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5

1

2

2

2

3

3

87.10

86.64

6

1

2

3

3

1

1

83.86

82.43

7

1

3

1

2

1

3

92.01

90.65

8

1

3

2

3

2

1

89.85

90.85

9

1

3

3

1

3

2

91.89

93.23

10

2

1

1

3

3

2

75.89

74.52

11

2

1

2

1

1

3

88.18

89.80

12

2

1

3

2

2

1

84.23

85.87

13

2

2

1

2

3

1

88.54

91.32

14

2

2

2

3

1

2

80.54

82.29

15

2

2

3

1

2

3

89.84

92.29

16

2

3

1

3

2

3

76.08

77.25

17

2

3

2

1

3

1

94.58

94.02

18

2

3

3

2

1

2

92.84

93.09
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3. Result and discussion
The aim of this study is to increase B2O3 content in the
methanol solution. Therefore taguchi method was used
to determine the best working condition. The
experimental data were analyzed to determine the
effects of parameters on dissolution process. Analysis
of data was done by using statistica computer software

programme. Variance analysis of experiment is given in
table 4. Effects of process parameters on dissolution
process can be evaluated by the F test. The F value is
a ratio of mean of the squared deviations to the mean
of squared error. When the calculated F is greater than
the table F, the parameter is effective [16]. Generally
the larger F value has the greater effect of the
optimization experiment.

Table 4.Variance analysis

Parameters

Sum of squares

Degrees of
freedom

Mean squares

F value

A

Stirring speed(rpm)

14.18

1

14.18

1.15

B

Reaction temperature (°C)

661.14

2

330.57

26.76

C

Pressure (bar)

84.94

2

42.47

3.44

D

Solid/liquid (g/ml)

641.84

2

320.92

25.97

E

Time (min)

6.46

2

3.23

0.26

F

Particle size (µm)

30.89

2

15.49

1.25

296.53

24

12.35

Error

Figure 2. The effects of parameters on the

performance criteria
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To obtain optimum dissolution condition, the larger the
better performance statistic was evaluated. The result
is given in figure 2. The numerical value of the
maximum point shows the best value of the
parameters. The optimum conditions for the dissolution
of B2O3 are A2 (750 rpm), B3 (140 °C), C2 (20 bar), D1
(0,05 g/ml ), E2 (40 min) and F1(212+154 µm). When
the figure 2 and table 4 were evaluated together,
temperature and solid/ratio have significant effects on
the dissolution process.
If the experimental plan given in Table 3 is carefully
examined together with Table 2, it can be concluded
that the experiments corresponding to the optimum
working condition were not carried out during the
experimental plan in Table 3. Therefore predicted
results should be calculated using equation 2-6 (table
5). Moreover, the result is within the confidence interval
of 95% significance level of the estimation. To test the
predicted results, two confirmation experiments were
performed under the same working conditions. The
dissolution percentages obtained from the confirmation
experiment are within the calculated confidence
intervals. This suggests that there is a good agreement
between the predicted value and the experimental
value. It can be concluded that the additive model is
sufficient to define the dependence of this dissolution
process on various operational parameters.
Table 5. B2O3 dissolution under optimum working
conditions
Parameters

Values

Levels

A: Stirring speed

750 rpm

2

B: Temperature

140 ºC

3

C:Pressure

20 bar

42

D:Solid/liquid ratio

0.05 g/ml

11

E:Time

40 dakika

2

F:Particle size

-212+154 µm

1

Predicted %B2O3

94.,46

Observed %B2O3

94,72

Confidence limits

86.86-100

4. Conclusion
In this study, stirring speed, temperature, pressure,
solid liquid ratio, reaction time and particle siz ewere
examined as parameters. The mixture of ulexite and
colematine mineral ore was used in the experiments.
Optimum working conditions for increasing B2O3
content in the solution were determined. As a result of
the experimental design, studying conditions are 750
rpm for stirring speed, 140 ºC for reaction temperature,
20 bar for pressure, 0.05 g / ml for solid liquid ratio, 40
minutes for reaction time and -212 + 154 µm for particle
size. Under these optimal conditions, 94,72 %of B2O3
dissolved .
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DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TESİSİ FAN TOZU ATIĞININ SERAMİK SIRDA
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
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STEEL PRODUCTION PLANT FOR CERAMIC GLAZE
a
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Özet

1. Giriş

Tüm endüstriyel alanlarda pigmentler ve boyalar
renklendirici olarak kullanılırlar. Pigment ve boyalar
seramik bünyeler, engoplar ve sırlar için önemli bir
değere sahiptir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak,
inşaat ve seramik endüstrilerinin hızlı gelişimi ile
birlikte, doğal kaynakların kullanılabilirliği her dönemde
önemini koruyacaktır. Son on yılda sürdürülebilir üretim
için temel taleplerden biri endüstriyel atıkların geri
dönüşümüdür.
Bu çalışmada Mersin Çimsataş
firmasından temin edilen fan tozunun fritle hazırlanan
seramik sırlarına farklı oranlarda ilave edilmesi ile
sırlarda
renklendirici
olarak
değerlendirilebilirliği
incelenmiştir. Fan tozu ham ve 1000-1100 ℃’de kalsine
edilerek sırlara eklenmiş ve farklı sıcaklıklarda
sinterlenmiştir. Sinterleme sonrası numunelerin L-a-b
renk parametreleri incelenmiştir. Herhangi bir çatlak
oluşturmadan sırlarda kahve tonlarının elde edildiği ve
fan tozunun renklendirici bir hammadde olarak
değerlenebileceği belirlenmiştir.

Son yıllarda endüstriyel gelişmelerin hızlanması ile
sanayi alanlarında üretim faaliyetleri artmıştır. Artan
üretim faaliyetleri hammadde ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir. Doğal hammadde kaynaklarının sınırlı
olması, nakliye sorunu gibi bazı nedenler alternatif
hammadde kaynağı arayışına yönlendirmektedir. Bu
noktada gündeme gelen konulardan biri de endüstriyel
üretim
atıklarının
değerlendirilmesine
yönelik
çalışmalardır. Üretim sonrası ortaya çıkan atıkların
seramik sırlarında [1-6], seramik bünyelerinde [7-8],
camlarda [9-10], cam-seramiklerde [9,11], bims
üretiminde [12] kullanımını araştıran çalışmalar
literatürde mevcuttur.

Anahtar kelimeler: Sır, atık, renk parametreleri.
Abstract
Pigments and dyes are used as colorants in all
industrial areas. They have an important value for
ceramic bodies, engobes and glazes. In parallel with
the developments in the world, with the rapid
development of the construction and ceramic
industries, the availability of natural resources will
remain important in every period. One of the main
demands for sustainable production in the last decade
is the recycling of industrial wastes. In this study, it has
been investigated that the fan powder obtained from
Mersin Çimsataş Company is added to ceramic glazes
prepared with frit in different proportions and evaluated
as colorant in glazes. The fan powder is calcined at
1000-1100℃, and added to glazes as raw, calcined
forms then sintered at different firing temperatures.
After sintering, L-a-b color parameters of the samples
were examined. It was determined that brown tones
were obtained in the glaze without creating any crack
and fan powder could be used as a coloring raw
material for ceramic glazes.
Keywords: Glaze, waste, color parameters.
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Seramik bünye, sır, astar renklendirmelerinde, çok
sayıda renklendirici tek başlarına veya diğer renk verici
malzemeler ile birlikte kullanılmaktadır [3]. Doğal
pigmentler doğada basit oksitler olarak bulunmaktadır
[2]. Bazı atıkların yüksek oranda SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO, K2O,ZnO vb. içeriyor olması seramik sır ve
bünyelerinde
kullanılabilme
potansiyelini
ortaya
koymaktadır [13]. Sır bileşiminde atık oranı
değiştirilerek mükemmel renk çeşitliliği ve doku elde
edilebilir [14].
Demir ve çelik cevherinin zenginleştirmesinde ve
üretiminde konsantre atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada Mersin’de bulunan, Çukurova İnşaat
Makinaları San. Ve Tic. A.Ş.’den temin edilen, demir ve
çelik cevherinin üretimi sırasında oluşan fan tozu
atıklarının renkli sır üretimi için kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Sır bileşimlerine %5-15 oranında ilave
edilen ham ve kalsine edilen fan tozların seramik
yüzeylerde 1000℃ ve 1100℃’de sinterlenmesi sonucu
oluşan renk etkileri araştırılmıştır. Sırlı karoların renk
parametrelerini (L, a *, b *) karşılaştırmak için
spektrometre kullanılmıştır. Bu atığın seramik sır
sektöründe renklendirici olarak kullanılabilmesi, renkli
sır üretimine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

2. Deneysel Çalışma
Öncelikle kullanılacak olan konsantre demir ve çelik
cevheri atıkları, 3-4 saat boyunca 1000oC ve 1100ºC'de
Carbolite marka laboratuvar tipi fırında kalsine
edilmiştir. Atıkların Ekmekçioğulları Metal ve Kimya
SAN. TİC. A.Ş.’de ICP-OES ile gerçekleştirilen
kimyasal analiz ve elek analiz sonuçları Çizelge 1-2’de
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sunulmuştur. Gizem Frit (Sakarya) firmasından temin
edilen transparant ve opak frit bileşimlerine kalsine
edilen atıktan ağırlıkça % 5-15 oranında eklenmiştir.
Gizem frit firmasından temin edilen fritlerin kimyasal
analiz sonuçları Çizelge 3’dedir. %92 firit, %8 oranında
kaolen ve ham-kalsine edilen fan tozu ilaveli sır
bileşimleri engoplu karolar üzerine daldırma yöntemi ile
uygulanarak sırlı karolar 1000℃ ve 1100ºC'de
laboratuvar
tipi
fırında
sinterlenmiştir.
Renk
parametreleri spektrometre ile ölçülmüştür.
Çizelge 1. Fan tozunun kimyasal analiz sonuçları
Element
Alüminyum (Al)
Arsenik (As)
Altın (Au)
Antimon (Sb)
Bakır (Cu)
Bor (B)
Baryum (Ba)
Berilyum (Be)
Bizmut (Mi)
Civa (Hg)
Çinko (Zn)
Demir (Fe)
Fosfor (P)
Germanyum (Ge)
Kalsiyum (Ca)
Kadminyum (Cd)
Kobalt (Co)
Krom (Cr)
Kalay (Sn)
Kükürt (S)
Kurşun (Pb)
İndiyum (In)
Potasyum (K)
Magnezyum (Mg)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Nikel (Ni)
Sodyum (Na)
Selenyum (Se)
Silisyum (Si)
Stronsiyum
Titanyum (Ti)
Vanadyum (V)

% Miktar
0,112
<0,0003
<0,0002
<0,0002
0,019
0,020
0,001
0,0003
<0,0003
<0,003
0,008
7,58
0,003
<0,001
0,017
0,0002
0,001
0,023
<0,001
0,045
<0,0002
0,002
0,036
0,038
0,106
0,007
0,005
0,253
<0,001
0,416
<0,0001
0,010
0,001

3. Deney Sonuçları
Hazırlanan sır bileşimleri Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4. Hazırlanan bileşimlerin kodlamaları
Değişkenler
Frit Türü
Atık
kalsinasyon
sıcaklığı
(℃)
Atık katkı
miktarı (%)
Sinterleme
sıcaklığı
(℃)

Opak
(O)
0

Seviyeleri
Transparant (T)
1000
1100

0

5

10

15

1000

1100

-

-

-

Sırlama ve pişirme sonrası elde edilen sırlı yüzey
görüntüleri Şekil 1-4’de sunulmuştur. Minolta C-300
renk ölçüm cihazı ile ölçülen L-a*-b* koordinatları ise
Çizelge 5-6’da sunulmuştur.

1000oC

1100oC

Ham Toz

Şekil 1. Ham halde bulunan, 1000 ve 1100oC’de
kalsine edilmiş olan fan tozunun görüntüleri

Çizelge 2. Fan tozunun elek analizi sonuçları
Elek analiz aralıkları
% Miktar
+1 mm
5,34
+500 µm
5,30
+212 µm
29,48
+125 µm
45,48
+75 µm
11,43
-75 µm
2,97
Çizelge 3. Kullanılan fritlerin oksit bileşimi
Oksitler
K2O+Na2O
CaO+MgO
Al2O3
B2O3
SiO2
ZrO2
Fe2O3+TiO2

Opak frit
17,5-18
3,5-4
14-15
5-6
49-51
8-9
≤0,1

Transparant frit
4,5-5,5
7-7,5
10-11
19-21
56-58
≤0,1

Şekil 2. 1000℃’de sinterlenen opak sırlı numunelerin
görüntüleri
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Çizelge 5. Opak sırlı numunelerin sinterleme sonrası
renk ölçüm değerleri
1000℃’de sinterlenen
numuneler

1100℃’de
numuneler

L

a

b

L

a

b

std

89,62

3,48

6,48

92,56

0,93

1,87

Ham-%5

72,87

8,71

8,93

82,03

4,51

7,80

Ham-%10

73,36

3,33

3,58

83,71

1,43

4,97

Ham- %15

66,58

3,81

3,65

81,54

1,45

7,04

1000℃%5

68,82

8,57

9,02

86,52

0,34

7,04

1000℃%10

61,79

9,22

8,45

82,90

2,68

8,62

1000℃%15

56,34

8,39

7,83

79,46

2,32

8,42

1100℃%5

67,93

4,22

5,63

83,24

0,52

4,33

1100℃%10

63,57

4,31

6,30

75,39

0,26

4,13

1100℃%15

54,07

4,94

6,53

72,21

0,15

4,54

Numuneler

Şekil 3. 1100℃’de sinterlenen opak sırlı numunelerin
görüntüleri

sinterlenen

Çizelge 6. Transparant sırlı numunelerin sinterleme
sonrası renk ölçüm değerleri
1000℃’de sinterlenen
numuneler

1100℃’de sinterlenen
numuneler

L

a

b

L

a

b

std

87,71

4,50

11,52

91,18

1,19

7,20

Ham-%5

69,54

5,77

11,03

82,08

1,61

9,95

Ham-%10

61,30

3,75

8,04

72,80

2,16

12,74

Ham- %15

55,18

3,65

6,88

62,67

3,62

14,34

1000℃%5

56,42

12,80

15,53

74,89

3,18

11,61

1000℃%10

44,54

12,03

12,01

59,19

5,99

12,40

1000℃%15

41,35

10,72

8,99

55,43

7,57

12,38

1100℃%5

51,68

4,53

5,83

64,42

2,80

9,69

1100℃%10

44,42

4,82

4,99

46,82

2,07

7,02

1100℃%15

40,00

5,93

5,95

38,42

1,45

3,89

Numuneler

Şekil 4. 1000℃’de sinterlenen transparant sırlı
numunelerin görüntüleri

Şekil 5. 1100℃’de sinterlenen transparant sırlı
numunelerin görüntüleri
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Abstract
In this study, the effect of increasing AESO ratio on the
mechanical properties of composite samples is
investigated by reinforcing different proportions of
epoxy and AESO resin with jute fabric layers. Vacuum
infusion method is chosen as a production method.
Samples obtained by this method are subjected to a
tensile strength test for mechanical performance
analysis. The results show that increasing the AESO
ratio contributes positively to tensile strength up to a
certain percentage and then causes a decrease in
mechanical properties. In support of this, the elongation
at break values tends to increase, especially when the
bioresin content reaches above 30%, thanks to the
ductility of composites with increased amounts of
AESO resin in the entire resin system. This suggests
that the bio-content of the composite material can be
increased to a certain extent, thereby improving its
mechanical properties.

strength, low flammability, and physical/mechanical
properties variation depending on the geography where
they are grown, but they are preferred as reinforcing
materials in the composite material sector due to their
low cost and high thermal and electrical insulation
properties. [3].
On the other hand, nowadays 80% of the matrix
materials are petroleum-based. Damages to the
environment, climate changes, and diminishing fossil
resources have led scientists to seek alternative matrix
materials, resulting in bio-based plastics [4].

Vegetable oil-based bio-resins have many advantages
over petroleum-based resins. In addition to their
biodegradable properties, many of them stand out with
their low costs. Unlike synthetic resins, they are derived
from plants and contain carboxylic acids, oils, and
isoprene-based hydrocarbons. Bio-resins are non-toxic,
can be used in combination with all synthetic resins, are
Keywords: bio-composite, jute, AESO, mechanical odorless and have dimensional stability [5].
properties, tensile strength
A variety of thermoset resins can be synthesized from
soybean oil, including acrylated epoxidized soybean oil
1. Introduction
(AESO), which is a commercially available resin type at
There are many different problems affecting the a relatively affordable price [6].
composite industry. Among these, health, safety,
emission of volatile organic compounds, energy Within the scope of this study, composite materials are
consumption and toxicity from production are the most produced using bio-resins as an alternative to resin
important. Considering recycling, which is one of the materials obtained from petroleum-based sources, and
most important issues of today, natural fiber-reinforced the effect of the increase in bio-resin content on the
bio-composites
can
be
recycled,
biologically final mechanical properties of the composite material is
disassembled or burned for energy recovery after the examined in detail.
expiry date [1].

2. Materials and Methods

The two main components of the composite materials
are the reinforcing element and the matrix material.
Although the main task of the reinforcing element is to
improve the mechanical properties of the matrix
material used and hence the composite material, the
fiber types used have different effects on the properties
of final composite material. Carbon and glass fiber
reinforcements come to mind when obtaining high
mechanical
properties,
while
natural
fiber
reinforcements are of interest in non-load-bearing
element designs where medium mechanical properties
are desired [2].

2.1. Materials
As a matrix material, epoxy resin (F-1564, Fibermak)
and epoxidized acrylated soybean oil (AESO, Sigma
Aldrich) are used with a mixture of hardener (F-3486,
Fibermak) (resin: hardener, 3:1 wt.). The proportions of
the AESO polymer in the resin system range from 0 to
100% by weight in increment of 10%.
2

Jute woven fabric with an areal density of 300 g/m is
utilized as a reinforcement material. Four plies of jute
fabric are used for each composite production.

Natural fibers; compared to glass and carbon fibers,
have some negative properties such as low impact
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2.2. Methods
Vacuum infusion method is used for composite
manufacturing. The preparation and production
processes include following steps.
•
•
•

•

•

•

First, the table is cleaned with acetone. After
applying a layer of mold releasing agent, it is
allowed to dry for approximately 20 minutes.
Each of the four fabric layers is placed on the
table.
The peel ply and perforated film are laid on the
fabric layers. The peel ply allows the vacuum
nylon to be easily separated from the
composite material, while the perforated film
helps to distribute the resin evenly in the
composite plate.
A vacuum bag is placed on the sample using
the vacuum tape. Two small holes are drilled
in the vacuum bag, one is connected to the
vacuum pump and the other is connected to
the resin chamber.
At the same time, the vacuum pump is
operated with a pressure of approx. 1 bar and
the resin is absorbed into the fabric layers and
the excess resin is drawn into the collection
chamber.
After approximately half an hour, the vacuum
pump is switched off and the sample is
allowed to cure for 24 hours.

Samples are cut by CNC milling machine according to
ASTM D638-10 standard (Fig. 1). Tensile testing is
done to investigate the mechanical performance of the
composites using a Shimadzu AG-IS test machine with
a cross-head speed of 3 mm/min. Three samples are
tested for 0° and 90° directions.

Figure 1. Samples in CNC milling machine.

3. Results
The tensile strength and elongation at break values of
composites are given in Table 1.
According to the tensile test results, the tensile strength
values of all samples at the 0° direction are higher than
the strength values of 90° direction samples.
Moreover, the addition of AESO enhances the tensile
strength of epoxy composite up to 30% bioresin content
owing to the –OH groups in jute fibers that form
hydrogen bonding with the –OH and –COO groups of
the crosslinked bio-resins by improving the fiber-resin
interface [7].

Table 1. Tensile strength and elongation at break values of composites
Bio-resin
content

Tensile Strength ± Standard Deviation
[MPa]

Elongation at break ± Standard Deviation
[%]

Test direction

Test direction

90°

0°

90°

0°

0%

44,75±2,29

46,99±2,13

7,39±1,49

4,80±0,35

10%

48,36±1,08

54,36±1,01

6,30±1,00

6,35±0,73

20%

49,56±2,91

54,01±1,65

5,30±0,47

5,15±0,44

30%

61,54±1,05

63,45±1,14

4,73±0,48

4,87±0,21

40%

50,34±2,18

64,51±4,42

5,11±0,19

6,09±0,61

50%

42,02±3,88

43,24±1,00

7,24±0,80

6,69±1,21

60%

29,18±2,22

30,72±2,32

11,82±1,22

9,21±1,94

70%

27,39±0,76

30,85±2,42

11,84±1,76

9,61±1,11

80%

26,30±4,82

29,34±2,93

12,06±1,71

10,17±1,78

90%

24,15±3,72

26,55±1,48

12,00±0,51

10,51±0,69

100%

22,85±2,17

25,66±2,20

12,77±0,15

11,90±2,42
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The tensile strength of composite materials which have
bioresin content above 50% is decreased to around
30MPa can be explained by the over plasticization due
to higher content of flexible aliphatic long chains of
AESO resin [8, 9].
Tensile strength test results are also supported by
elongation at break values. Elongation at break values
decrease till to the bio-resin content by up to 30%
(while tensile strength values increase), and then it
begins to increase until it completely reaches the 100%
AESO resin content. This improved ductility (Fig. 2), as
expected, leads to a decrease in the tensile strength of
the composites.

Figure 2. Improved ductility of the composites with
increased bio-resin content

4. Conclusion
In this study, one epoxy, one AESO and nine
epoxy/AESO based jute fabric reinforced hybrid
composites are manufactured. The vacuum infusion
system is used for the production of the composites.
The tensile strength test is performed to investigate the
effect of the added AESO resin amount on the final
mechanical properties of the composite samples.
Results indicate that the increase of AESO resin
content up to 30% enhances the tensile strength and
after this value tensile strength tends to decrease due
to the enhanced ductility of the composites and over
plasticization. Tensile strength values which start to
decrease after 30% bio-resin ratio become stable at
around 30 MPa when 60% bio-resin ratio is reached.
On the other hand, the elongation at break test results
tends to increase up to 100% bio-resin content sample
followed by the decrease of up to 30% bio-resin content
sample, which supports the tensile strength test results
of the composite structure with bio-resin added.

enhanced mechanical features, produced sustainable
and eco-friendly bio-composites are promising
candidates for automotive, construction and sports
equipment industries.
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Abstract
B3LYP/631G(d,p)/LANL2DZ level. Then, three stable
conformers of the complex were optimized at 6311+G(d,p) basis set by the same level of the theory.
NBO (natural bond orbital) [16,17] and FMO (frontier
molecular orbital) analyses [18-20] were performed to
predict/evaluate the intramolecular interactions and
chemical reactivity of each stable conformer. All
chloroform calculations have been performed by using
the PCM (polarized continuum model) [21,22].

3. Results and Discussion
Figure 1 presents the conformational analysis curve for
the title compound. Accordingly, three stable
0
0
conformers have been estimated at 120 , 225 , and
0
360 , depending on the selected dihedral angle.
7
6

∆E/kcalmol-1

The structural, electronic, and physical properties of the
(1-(4-(tert-butyl)benzyl)-3-(2-methylallyl)-2,3-dihydro1H-benzo[d]imidazol-2-yl)silver(II) bromide have been
investigated by computational tools. Initially, the PES
(potential energy surface) analysis has been carried out
to get the stable conformers of the complex, with
B3LYP/6-31G(d,p)/LANL2DZ level of the theory in the
gas phase. Then, the stable conformers of the complex
have been optimized at B3LYP/6-311+G(d,p)/LANL2DZ
level of the theory. All stable structures have been
verified by frequency calculations, and they have no
imaginary frequency. The significant intra-molecular
interactions contributing to the lowering of the
stabilization energy of each conformer have been
evaluated via NBO (natural bond orbital) analysis. Also,
FMO (frontier molecular orbital) analysis has been
employed to explain the reactivity tendency of the
stable conformers. HOMO, LUMO, and MEP pilots
have shown the reactive chemical sites of each stable
conformer. GaussView 6.0 package has been used to
visualize the FMO amplitudes and MEP pilots.
Gaussian09W package has been used for all quantum
chemical calculations.
Keywords: NHC-Ag complex, DFT calculations, NBO

1. Introduction
N-heterocyclic carbene complexes have mainly a vital
role in inorganic chemistry because of the catalytic
activity [1, 2]. Also, they have been commonly studied
in the pharmaceutical and medicinal chemistry because
of the antitumor, anti-fungicidal, and antibacterial
activity [3-5]. In literature, fezolamin as a member of 4arylated pyrazoles was reported as an antidepressant
agent, since the transition metal-catalyzed direct
arylation reactions were presented to be a powerful
method in material chemistry [6-9].
Recently, the anticancer activity of these group
compounds has been investigated by both the
experimental and computational tools [10-12]. Here, we
aim to explain the conformational dependence of the
chemical reactivity behavior of the title cationic NHC-Ag
complex.

Computational method
All DFT/B3LYP [13,14] calculations were performed in
both the gas and chloroform phases by the G09W
package [15] program. The stable conformers of the
title compound were predicted by PES (potential energy
surface scan) analysis by changing of the τ (N11-C400
C49-C50) dihedral angle by 15 intervals over the
benzimidazole
ring
of
the
compound,
by

5
4
3
2

2

3

1
0

1
0

30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

τ (N11-C40-C49-C50)
Figure 1. The PES curve of the title compound at the
B3LYP/6-31G(d,p)/LANL2DZ level of the theory in the
gas phase.
Table 1. The relative energies for the stable conformers
of NHC-Ag complex at B3LYP/6-311+G(d,p)/LANL2DZ
level
Tot. energy/
ΔE/
Free energy/
ΔG/
Conf.
-1
-1
hartree
kcal/mol
hartree
kcalmol
Gas
1
-3683.04151 1.252 -3683.10263 0.794
2
-3683.04350 0.000 -3683.10389 0.000
3
-3683.04115 1.478 -3683.10239 0.946
Chloroform
1
-3683.09320
2
-3683.09579
3
-3683.09239
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1.628
0.000
2.135

-3683.15444
-3683.15745
-3683.15226

1.889
0.000
3.261
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1

2

3
Figure 2. The stable conformers obtained from the B3LYP/6-311+G(d,p)/LANL2DZ level in the gas phase.
Also, the optimized chemical structures of each
conformer and their relative energies can be seen from
Figure 2 and Table 1, respectively. Accordingly, the
conformer (2) has been predicted as the lowest energy
structure with the electronic energy of -3683.04350 au.
From Table 1, the relative total energies of three

structures are calculated between 0.000-1.478 kcal/mol
in the gas, whereas these energies are changed
between 0.000-2.135 kcal/mol in the chloroform phase.
The relative free energy ordering of these conformers is
calculated as (2)< (1)< (3) in both phases.

LUMO

SOMO

HOMO

1

2

3

Figure 2. HOMO, SOMO and LUMO amplitudes of the stable conformers calculated in the chloroform phase at
B3LYP/6311+G(d,p)/LANL2DZ level
The chemical reactivity behavior and site of the
molecular systems have been provided from the FMO
analyses [23-25]. In this work, the HOMO (highest
occupied molecular orbital), SOMO (singly occupied

molecular orbital) and LUMO (lowest unoccupied
molecular orbital) density of each stable structure have
been illustrated in Figure 2, the numerical data of these
orbitals have been given in Table 2. According to
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Figure 2, HOMO is almost localized on -Ag-Br fragment
for all conformers. On the other hand, SOMO is mostly
expanded on -Ag- atom, partly on the benzyl group
substituted on the benzimidazole ring of the complex
and over -N-C-N- point of the benzimidazole part for all
conformers. Also, the SOMO for the lowest energy
conformer (2) is expanded over the allyl group of the
complex. From Figure 2, the LUMO for (2) is mainly
localized on the aromatic benzyl ring and -Ag- atom
and partly imidazole ring while the LUMO for (1) and (3)
is only localized on the benzyl group and partly
imidazole ring of the complex. As it is known well, the

HOMO implies the nucleophilic attack site, whereas the
LUMO indicates the electrophilic attack site for the
related molecular systems. Also, SOMO for the nalkene radical-cations was similar to that of the HOMOs
of the corresponding neutral structure, which was
resulted by the cation-radical interaction that indicated
the formation of a σ (sigma) molecular orbital
throughout the entire carbon chain via the
delocalization of the single electron on the SOMO [26].
Here, the SOMO for all stable conformers is partly
similar to the HOMOs of the corresponding conformer
of
the
cationic
complex.

Table 3. The NBO Analysis for the title compound at B3LYP/6-311+G(d,p)/LANL2DZ level in the chloroform
phase
-1

Donor(i)
1
π C1-C2 (2)

EDi/e

Acceptor (j)

EDj/e

0.80745

π C3-C4 (2)

0.85142

π C5-C6 (2)

0.84630

π C17-C18 (2)
π C19-C22 (2)

0.81534
0.83765

π C3-C4
*
π C5-C6
*
π C1-C2
*
π C5-C6
*
π C1-C2
*
π C3-C4
*
π C20-Br48
LP* (1) C24
*
π C17-C18
LP* (1) C24
LP* (2) C13
*
π C1-C2
LP* (2) C13
*
π C1-C2

0.15389
0.15268
0.23154
0.15268
0.23154
0.15389
0.21176
0.34441
0.12181
0.34441
0.38117
0.23154
0.38117
0.23154

8.78
8.65
10.44
9.61
10.83
9.68
27.29
28.86
8.45
34.75
66.06
16.78
61.61
16.23

0.30
0.30
0.27
0.29
0.27
0.28
0.15
0.17
0.29
0.14
0.13
0.29
0.15
0.29

0.066
0.066
0.070
0.066
0.071
0.066
0.083
0.098
0.064
0.093
0.137
0.088
0.134
0.087

π C3-C4
*
π C5-C6
*
π C1-C2
*
π C5-C6
*
π C1-C2
*
π C3-C4
*
π C19-C22
*
π C20-C24
*
π C17-C18
*
π C20-C24
*
π C17-C18
LP* (2) C13
*
π C1-C2
LP* (2) C13
*
π C1-C2

0.15158
0.15224
0.23265
0.15224
0.23265
0.23265
0.12362
0.14931
0.17628
0.14931
0.17628
0.38779
0.23265
0.38779
0.23265

8.64
8.61
10.72
9.69
10.82
9.59
7.66
8.50
9.60
10.70
11.25
64.26
16.26
66.74
16.44

0.30
0.30
0.27
0.29
0.27
0.29
0.29
0.30
0.28
0.30
0.26
0.15
0.29
0.15
0.29

0.066
0.066
0.070
0.066
0.071
0.066
0.063
0.063
0.066
0.072
0.071
0.137
0.088
0.138
0.088

π C20- Br48 (1) 0.75685
LP(1) N11
0.77478
LP(1) N12

0.77710

2
π C1-C2 (2)

0.80911

π C3-C4 (2)

0.84888

π C5-C6 (2)

0.84866

π C17-C18 (2)

0..77564

π C19-C22 (2)

0.84062

π C20-C24 (2)
LP(1) N11

0.74635
0.77804

LP(1) N12

0.77306

3
π C1-C2 (2)

0.80721

*

*

E(2)/ kcalmol

E(j)-E(i)/ a.u

F(i.j)/ a.u

π C3-C4
0.15426
8.76
0.30
0.066
*
π C5-C6
0.15259
8.68
0.30
0.066
*
π C3-C4 (2)
0.85105
π C1-C2
0.23146
10.52
0.27
0.070
*
π C5-C6
0.15259
9.57
0.29
0.066
*
π C5-C6 (2)
0.84583
π C1-C2
0.23146
10.73
0.27
0.070
*
π C3-C4
0.15426
9.75
0.28
0.066
*
π C17-C18 (2) 0.81218
π C20-Br48
0.21669
27.93
0.15
0.084
π C19-C22 (2) 0.83949
LP* (1) C24
0.34441
28.45
0.17
0.097
*
π C17-C18
0.12265
8.59
0.29
0.064
π C20- Br48 (1) 0.75548
LP* (1) C24
0.34367
35.16
0.14
0.093
LP(1) N11
0.77266
LP* (2) C13
0.38261
66.84
0.15
0.137
*
π C1-C2
0.23146
16.77
0.29
0.088
LP(1) N12
0.77789
LP* (2) C13
0.38261
61.40
0.15
0.134
*
π C1-C2
0.23146
16.30
0.29
0.088
Moreover, it can be seen from Table 2 that the HOMO energy. The ΔE(L-H) ordering of three
SOMO energy for each conformer is close to that of the structures have been calculated as (2)> (1)> (3) in the
*
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gas and (2)> (3)> (1) in the chloroform. As expected,
the lowest energy structure has the highest energy gap
value, which indicates that the intramolecular
interactions for (2) structure are possible than the
intermolecular interactions. Furthermore, the ΔE(L-S)
gap is changed as (2)> (3)> (1) in the gas and (2)< (3)<
(1) in the solvent. Here, it should be noted that the
solvent dielectric constant has a strong role in the
chemical reactivity behavior of the complex because
the energy gap ordering. Addition, the ΔE(S-H) ordering
has been determined as (2)< (3)< (1) in the gas and
(1)< (2)< (3) in the solvent media. Based on these
results, the single electron delocalization from the
SOMO to HOMO orbital is easiest for (2) in the gas
phase and (1) in the solvent.

LUMO has displayed the different localization for three
stable conformers: the LUMO for (2) is mainly localized
on the aromatic benzyl ring and -Ag- atom and partly
imidazole ring while the LUMO for (1) and (3) is only
localized on the benzyl group and partly imidazole ring
of the complex. The ΔE(L-H) ordering of three
structures have been calculated as (2)> (1)> (3) in the
gas and (2)> (3)> (1) in the chloroform, the lowest
energy structure has the highest energy gap value
which indicates that the intramolecular interactions for
(2) structure are more possible than the intermolecular
interactions.
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Abstract
This work aims to elucidate the structural, electronic
and physicochemical properties of the title (2-((3R)-3ethyl-2,3,4,9-tetrahydrospiro[carbazole-1,2'[1,3]dithiolan]-2-yl)-1-(methyl-l2-azaneyl)ethan-1-one)
compound by using the DFT method. The six stable
conformers obtained from the conformational analysis
of the title compound have been investigated by
B3LYP/6-311+G(d,p) level. FMO and NBO analyses for
all stable structures of the title compound have been
performed to evaluate the chemical reactivity/stability
and intramolecular interaction, respectively.
Keywords: DFT, NBO, QCP, FMO

exchange functional [16] and Lee-Yang-Parr [17]
correlation functional, by using G09W package [18]
program. The conformational analysis to get the stable
structures of the title compound was performed with χ1
(C12-C13-C31-C32), χ2 (C20-C24-N19-C26) and χ1
(C13-C12-C20-C24) dihedral angles according to on
the orientation of the ethyl and methyl azaneyl ethan
group over the ring of the title compound in steps of 15
degree in a total 360 degree. The NBO (natural bond
orbital) [19-20] and FMO (frontier molecular orbital) [2123] analyses were used to evaluate the intramolecular
interactions and chemical reactivity behavior of each
conformer. All calculations in the chloroform phase
were done by using the PCM (polarized continuum
model) [24-25].

Results and Discussion

1.. Introduction

3..

As known well, the natural alkaloids, including the
carbazoles, strychnos alkaloids, and aspidosperma
alkaloids have been used for traditional medicine for a
long
time
[1-4].
The
(2-((3R)-3-ethyl-2,3,4,9tetrahydrospiro[carbazole-1,2'-[1,3]dithiolan]-2-yl)-1(methyl-l2-azaneyl)ethan-1-one) compound as a
member of the carbazoles has been used to synthesis
of the natural compounds [5]. In the literature, the
synthesis and spectral characterization of the different
kind of these compounds have been commonly studied,
but the quantum chemical investigation on these group
compounds are limited [6,7]. Recently, it was reported
that the electronic and spectroscopic properties of the
carbazole [8,9], indol [10,11], aspidospermidine [12-14]
alkaloids had been investigated by experimental and
quantum chemical calculations to evaluate the chemical
tendency and physicochemical properties.
Here, we have dealt with the structural and
electronic properties of the title compound because this
compound has been used as an agent in the
synthesizing of the natural compounds. It is hoped that
the results of this work can provide useful information
for further synthesis in organic/ inorganic chemistry.

The conformational analysis curves of the title
compound (given in Scheme 1, compound 2) have
been in Figure 1. Also the conformational structures
(without H atom) of the compound have been seen
from Figure 2, and the relative energetic quantities
have been summarized in Table 1. Accordingly, the six
stable conformers have been determined with the
relative energies changing between 0.000- 5.046
kcal/mol in the vacuum and 0.000-5.434 kcal/mol in the
chloroform phase, after re-optimization at 6-311+G(d,p)
basis set. In the gas phase, the (5) is lowest energy
structure with the energy of -1719.5125 au while the (1)
is the lowest energy structure with the energy of 1719.5238 au in the chloroform. On the other hand, the
(3) is predicted as the most stable conformer with the
free energy of -1719.5664 au in the gas phase while
the (1) is the most stable structure with the free energy
of -1719.5785 au in the chloroform.

Scheme 1. Synthesis of the title compound [15]

2..

Computational Method

The conformational analysis for the title compound was
performed by B3LYP, Becke’s three parameters hybrid
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Figure 1. The conformational analysis curves of the title compound at the B3LYP/6-31G(d,p) level in the gas
phase.

1

2

3

4
5
6
Figure 2. The optimized structures of the title compound, at B3LYP/6-311+G(d,p) level in the chloroform

Table 1. The relative energies for the stable
conformers
of
(±)-1,2-dehydroaspidospermidine
compound at 6-311+G(d,p) level
Conf. Tot.
ΔE/
Free
ΔG/

771

energy/
hartree
Gas
1

-1719.5119

kcalmol-1 energy/
hartree
0.367

-1719.5662

kcalmol-1

0.080
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2
3
4
5
6

-1719.5046
-1719.5113
-1719.5069
-1719.5125
-1719.5050

4.612
0.750
3.524
0.000
4.704

-1719.5593
-1719.5664
-1719.5609
-1719.5653
-1719.5583

4.451
0.000
3.421
0.684
5.046

Chloroform
1
-1719.5238
2
-1719.5163
3
-1719.5229
4
-1719.5185
5
-1719.5230
6
-1719.5159

0.000
4.709
0.515
3.279
0.501
4.950

-1719.5785
-1719.5700
-1719.5769
-1719.5733
-1719.5766
-1719.5698

0.000
5.325
0.980
3.227
1.161
5.434

1

2

3

4

LUMO

Table 2. The calculated quantum chemical
parameters for three conformers of the uleine, at
B3LYP/6-311+G(d,p) level
HOMO
Gas
1 -0.3486
2 -0.3478
3 -0.3479
4 -0.3485
5 -0.3478
6 -0.3464

LUMO

ΔE

µ

η

-0.1918
-0.1918
-0.1923
-0.1918
-0.1922
-0.1919

4.2676
4.2463
4.2352
4.2632
4.2341
4.2042

-7.3532
-7.3418
-7.3498
-7.3502
-7.3471
-7.3239

2.1338
2.1232
2.1176
2.1316
2.1170
2.1021

Chloroform
1 -0.3486
2 -0.3478
3 -0.3479
4 -0.3485
5 -0.3478
6 -0.3464

-0.1918
-0.1918
-0.1923
-0.1918
-0.1922
-0.1919

4.2676
4.2463
4.2352
4.2632
4.2341
4.2042

-7.3532
-7.3418
-7.3498
-7.3502
-7.3471
-7.3239

2.1338
2.1232
2.1176
2.1316
2.1170
2.1021

HOMO

*ΔE (Energy Gap), μ, and η are in eV; HOMO and LUMO
energies are in au.

Figure 3. HOMO and LUMO amplitudes of the stable conformers calculated in the chloroform phase at
B3LYP/6311+G(d,p) level
Table 6. The NBO analysis results for the selected conformers at B3LYP/6-311+G(d,p) level in the chloroform
Donor(i)

EDi/e

Acceptor (j)

EDj/e

1
π C1-C2 (2)

1.64549

π C3-C4 (2)

1.62620

π C5-C6 (2)

1.61772

π* C3-C4
π* C5-C6
π* C1-C2
π* C5-C6
π* C1-C2
π* C3-C4
π* C11-C15
π* C24-O30
π* C3-C4
π* C11-C15
π* C24-O30

σ C38-S45 (1) 1.95671
LP(1) N16
1.62978
LP (1) S46

1.92383

3
π C1-C2 (2)

1.64535

π C3-C4 (2)

1.62593

π C5-C6 (2)

1.61783

*

π C3-C4
π* C5-C6
π* C1-C2
π* C5-C6
π* C1-C2
π* C3-C4
π* C11-C15

E(2)/
kcalmol-1

E(j)-E(i)/
a.u

F(i.j)/
a.u

0.43384
0.44857
0.41966
0.44857
0.41966
0.43384
0.32386
0.29504
0.43384
0.32386
0.29504

18.83
20.66
22.32
15.72
22.63
20.46
16.39
10.50
41.44
35.54
8.62

0.27
0.28
0.29
0.30
0.27
0.27
0.29
0.93
0.29
0.30
0.93

0.065
0.070
0.072
0.062
0.067
0.067
0.062
0.094
0.099
0.094
0.086

0.43393
0.44868
0.41976
0.44868
0.41976
0.43393
0.32530

18.81
20.72
22.23
16.52
20.62
20.47
16.35

0.27
0.28
0.28
0.29
0.27
0.27
0.29

0.065
0.070
0.071
0.063
0.067
0.067
0.062
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π C11-C15 (2)
σ C20-H23 (1)
σ C38-S45 (1)
LP(1) N16

1.80944
1.97494
1.94596
1.62983

5
π C1-C2 (2)

1.64501

π* C5-C6
π* C24-O30
π* C24-O30
π* C3-C4
π* C11-C15

0.44868
0.29555
0.29555
0.43393
0.32530

18.57
4.16
6.11
41.49
35.55

0.30
0.55
0.91
0.29
0.30

0.071
0.046
0.071
0.099
0.094

π* C3-C4
0.43458
18.81
0.27 0.065
π* C5-C6
0.44893
20.72
0.28 0.070
π C3-C4 (2)
1.62565
π* C1-C2
0.42038
22.08
0.28 0.071
π* C5-C6
0.44893
16.51
0.29 0.063
π C5-C6 (2)
1.61720
π* C1-C2
0.42038
20.58
0.27 0.067
π* C3-C4
0.43458
20.41
0.27 0.067
π* C11-C15
0.32522
16.44
0.29 0.062
π C11-C15 (2) 1.80992
π* C5-C6
0.44893
18.54
0.30 0.071
σ C38-S45 (1) 1.94644
π* C11-C15
0.32522
4.08
0.64 0.049
LP(1) N16
1.62941
π* C3-C4
0.43458
41.55
0.29 0.099
π* C11-C15
0.32522
35.37
0.30 0.093
* E(2) means the energy of hyper conjugative interaction (stabilization energy).
In the literature, HOMO, LUMO, and related tensors O30 interaction for the (1) and (3) conformers have
have greatly used to estimate the reactivity and stability been calculated as 10.50 (EDi= 1.95671) and 6.11
of the organic and inorganic molecular systems [26-28]. kcal/mol (EDi= 1.94596). Instead of this interaction, the
In this study, the energy gap (ΔE), electronic chemical C38-S45 (1)→ π* C11-C15 interaction has been
potential (μ) and hardness (η) values of all stable calculated with the hyperconjugation energy of 4.08
structures have been given in Table 2. Accordingly, ΔE kcal/mol (EDi= 1.94644). Here, we can say that the
for the stable conformers has calculated as following intramolecular charge transfer type and its energy for
order of (6)< (5)< (3)< (2)< (4)< (1) in both phases. the title compound have changed depending on the
Furthermore, μ values of the conformers have changed conformational structure.
as (1)< (4)< (3)< (5)< (2)< (6) in both phases. Also, η
values of the conformers have been predicted as
Conclusion
4..
(6)< (5)< (3)< (2)< (4)< (1) in both phases. Here, the
intermolecular interactions for (1) seem likely than the
In this work, we have aimed to elucidate the structural
intramolecular interactions because of having the
and electronic properties of the title compound. The
lowest ΔE value.
work has revealed that there is the six stable
Figure 3 shows the HOMO and LUMO density
conformers of the title compound. Also, both the
for each stable conformer of the title compound. Here, physicochemical properties and quantum chemical
HOMO density has mainly concentrated on the ring D
tensors of the title compound have strongly depended
(including the two S atoms) and little on the carbazole on the conformational structure. Also, NBO analysis
part for all conformers of the title compound. On the
has shown that the resonance interactions have a
other hand, LUMO density has almost expanded on the significant role in the lowering of the molecular
Ring A, B, and C for each conformer of the compound.
stabilization energy.
As known well, the HOMO indicates the nucleophilic
attack site, and LUMO implies the electrophilic attack
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site.
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All
analysis to look for critical intramolecular interactions. Projects
calculations
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carried
out
at
TUBITAK
The donor and acceptor orbital occupancy, donor and
acceptor molecular orbitals, and stabilization energy in ULAKBIM, High Performance and Grid Computing
the NBO basis for conformer (1), (3), and (5) have Center (TR-Grid e-Infrastructure).
been summarized in Table 3. Accordingly, the most
significant contribution to the lowering of the
stabilization energy has come from the intramolecular
charge transfer from the LP(1) N16 to π* C3-C4 and π*
C11-C15 antibonding orbitals. The stabilization energy
for these conjugative interactions has been determined
as 41.44 and 35.54 kcal/mol for (1), 41.49 and 35.55
kcal/mol for (3), and 41.55 and 35.37 kcal/mol for (5).
Other meaningful interactions for all conformers have
been calculated as the π C5-C6 (2)→ π C1-C2 (2) and
π C5-C6 (2)→ π C3-C4 (2) resonance interactions.
The stabilization energy of π C5-C6 (2)→ π C1-C2 (2)
interaction for (1), (3), and (5) has been calculated at
22.63, 20.62, and 20.58 kcal/mol, respectively. Also,
LP (1) S46→ π* C24-O30 interaction has only
calculated for (1) conformer with the stabilization
energy of 8.62 kcal/mol (EDi= 1.92383). Besides, the
hyperconjugative energy of σ C38-S45 (1)→ π* C24-
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Abstract
This work contains the electronic and spectroscopic
investigation
of
12-ethyl-2-methyl-6-methylene2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-1,5-methanoazocino[4,3b]indole (uleine) compound by using the quantum
chemical approaches. The GIAO (Gauge-Independent
Atomic Orbital) approach used to predict the NMR
shifts of three stable conformers obtained from the
conformation analysis. FT-IR calculations have been
used to determine the vibrational modes of all
conformers. NLO (non-linear optic) properties have
been calculated to look for whether the uleine is an
available material to use in optoelectronic devices or
not.

of the uleine were re-optimized in both the gas and
chloroform phases, at B3LYP/6-311+G(d,p) level. The
PCM (polarized continuum model) [16,17] was used for
the calculations in the chloroform phase. The
vibrational modes of the compound were scaled down
by using the 0.9688 factor for B3LYP/6-311+G(d,p)
level [18]. The GIAO (Gauge-Independent Atomic
Orbital) [19,20] approach was used to assign the NMR
isotropic shifts by subtracting the shielding constants of
TMS. NLO (non-linear optic) [21,22] and FMO (frontier
molecular orbital) [23-25] analyses were performed to
predict the optical properties and chemical reactivity
site/trend of three stable conformers of the title
compound.

Keywords: Uleine, NMR, NLO, FT-IR

3. Results and Discussion

Uleine (2) compound is one of the essential members
of the indole alkaloids, since first isolated from
Aspidosperma [1], because of its unique skeleton. In
the literature, total syntheses of the uleine compounds
and the characterization of them have been reported [25]. Also, it was reported that the pharmacological
investigation on these group compounds such as
antimalarial [6,7], acetylcholinesterase inhibitor activity
[8]. Recently, the synthesis and spectroscopic
characterization of the alkaloids related to the
aspidospermidine have been reported, supported by
the computational tools [9-11].
In this work, we have investigated the title
compound that is a uleine type alkaloid to provide
useful information on the electronic and optic properties
after a comparison of the observed data with the
calculated spectroscopic assignment in this work.

3. 1. Molecular Geometry
In this work, we have predicted the lowest energy
conformers of the uleine compound by the PES
analysis with the τ (C13-C14-C33-C34) dihedral angle
changing in intervals of 150 related to the orientation of
the ethyl group over the rings of the title compound.
Figure 1 and Figure 2 show the conformational curve
and the structures of three stable conformers,
respectively.
7
6

E/kcalmol-1

1.. Introduction

5
4
3

2
2
1
0
120 1501 180 210 240 270 300 330 360 390 4203450

(C13-C14-C33-C34)
Figure 1. The PES curve of the title compound at the
B3LYP/6-31G(d,p) level in the gas

Scheme 1. The chemical structure of the uleine (2) [12]

2. Computational Method
1
2
3
The PES (potential energy surface) scan of the title Figure 2. The optimized structures of the title
compound (given in Scheme 1) was performed by compound, at B3LYP/6-311+G(d,p) level in the
using the G0W package [13], at B3LYP/6-31G(d,p) chloroform
level [14,15] in the gas phase. Three stable structures
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From Table 1, it should be noted that (1) has been
calculated as the lowest energy conformer, in both
phases. Also, the relative energies of these conformers
have been changed in the range of 0.000-4.196
kcal/mol in the gas and of 0.000-4.259 kcal/mol in the
chloroform phase.

Table 1. The relative energies for the stable
conformers of the uleine at 6-311+G(d,p) basis set
Tot.
Conf. energy/
hartree
1
2
3

Free
ΔE/
-1 energy/
kcalmol
hartree
Gas
-808.49421 0.000
-808.53847
-808.48806 3.855
-808.53178
-808.49404 0.109
-808.53806

1
2
3

-808.50023
-808.49395
-808.50020

Chloroform
0.000
-808.54430
3.944
-808.53754
0.021
-808.54432

ΔG/
kcalmol-1
0.000
4.196
0.254

calculated in the spectral region of 1626-1115 cm-1 and
743-330 cm-1, respectively.
Here, the νC-H (ar.) modes for all conformers
have been predicted in the spectral region of 30893063 cm-1. In recent work, the same mode for the
structurally similar compound to the title compound has
-1
been calculated in the range of 3063-3037 cm . Also,
the symmetric and asymmetric =CH2 stretching mode
for (1) and (3) conformers have been predicted in 3112
and 3034 cm-1, respectively. In past, the νCH3, νC=C,
and νC-C(ar.) modes for the uleine were reported [12]
in 2929, 1628, and 1602 cm-1. In this work, we have
calculated the same modes in 2926, 1626 and 1595999 cm-1 for (1). Also, ipb H-CC and opb H-CC modes
for all conformers have been estimated in the range of
1595-999 cm-1 and 949-424 cm-1, mixed with the C-C
stretching modes of the aromatic ring of the structure.
Table 2. The selected vibrational frequencies of three
conformers of the title compound, at B3LYP/6311+G(d,p) level

0.013
4.259
0.000

3. 2. Vibrational Analysis
Also, the selected vibrational modes of each
conformer have been summarized in Table 2. As it is
expected, the N-H stretching mode of all conformers
have been calculated in 3545 cm-1. Recently, this
mode for tetracyclic 1,5-methanoazocino[4,3-b]indole
compound was observed 3431 cm-1 and calculated in
3505 cm-1 [26]. Furthermore, the νNC mode for (1) has
been estimated in 1595 cm-1 (saturated) and in 1115
cm-1 (unsaturated), whereas the same mode for (2)
has been predicted in 1595 and 1118 cm-1. Also, the
ipb (in-plane bending) H-NC and opb (out of plane
bending) H-NC bending modes for (1) have been

Frequency
a
Mode
Exp.
1
2
νN-H
3142
3545
3545
νasCH2
3112
3112
νC-H (ar.)
3089-3063
3089-3063
νCH2
3034
3035
νC-H (al.)
2995-2802
3015-2802
νCH3
2929
2926
2934
νC=C
1628
1626
1625
νC-C(ar.)
1602
1595-999
1595-999
ipb H-CC
1595-999
1595-999
opb H-CC
949-424
950-421
νNC
1595,1127 1595, 1118
ipb H-NC
1626-1115
1625-1067
opb H-NC
743-330
743-345
a. The observed values were taken from Ref [12].

3
3545
3112
3089-3063
3034
2995-2802
2924
1625
1595-999
1595-999
949-419
1595, 1128
1625-1115
743-362

Table 3. The calculated NMR chemical shifts (to TMS, all values in ppm) for the uleine, at B3LYP/6-311+G(d,p)
level
13

a

1-C
2-C
3-C
4-C
5-C
6-C
11-C
12-C
13-C
14-C
15-C
16-C
20-C
24-C
29-C
33-C
34-C
40-C

Exp.
110.7
122.7
107.9
136.6
129.4
119.6
135.1
138.8
44.4
39.6
56.5
119.8
34.8
46.3
46.3
24.4
11.8
106.6

C NMR
1
125.4
129.0
115.7
144.5
134.9
125.4
137.8
154.1
47.2
41.2
58.4
126.3
35.5
52.6
47.4
28.4
14.4
107.0

1

2
125.4
129.2
115.7
144.7
134.0
125.6
139.1
156.0
46.6
38.8
60.9
128.7
36.8
52.5
47.7
33.4
13.2
105.4

a

3
125.4
129.1
115.7
144.5
134.7
125.4
137.9
153.4
41.7
40.8
64.1
127.4
35.0
52.6
47.7
29.6
14.1
107.6

7-H
8-H
9-H
10-H
18-H
21-H
22-H
23-H
25-H
26-H
27-H
28-H
30-H
31-H
32-H
35-H
36-H
37-H
38-H
39-H
41-H
42-H

a. The observed values were taken from Ref [12].
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Exp.
7.12
7.20
7.36
7.58
4.10
2.07
2.07
1.71
2.48
2.31
2.07
8.23
2.31
2.31
2.70
1.14
1.14
0.80
0.80
0.80
5.27
5.01

H NMR
1
7.36
7.44
7.53
7.89
3.83
2.27
2.51
1.69
2.70
2.63
2.20
7.76
2.58
2.45
2.99
1.31
1.13
1.01
0.81
1.05
5.29
5.07

2
7.37
7.46
7.54
7.92
3.62
2.27
2.57
1.62
2.70
2.52
2.53
7.77
2.52
2.43
2.99
1.84
1.83
0.52
0.12
0.66
5.22
5.11

3
7.35
7.43
7.52
7.87
3.48
2.25
2.82
1.70
2.70
2.63
2.21
7.75
2.59
2.44
2.99
1.24
1.22
1.04
1.12
0.83
5.35
5.13
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0.615
1.291
0.650
βy
8.979
9.706
8.560
βz
9.090
9.871
8.695
β
3. 4. NLO Analysis
Recently, NLO properties of the organic and
inorganic molecular systems have been greatly
investigated to look for the availability of using in
optoelectronic devices [21, 27]. Here, the NLO
properties for all stable conformers (for the gas phase
calculations) have been summarized in Table 4.
Accordingly, the μ and Δα (x10-24 esu) tensors have
changed as 1 (1.647 D)> 3 (1.580 D)> 2 (1.556 D) and
2 (16.673)> 3 (17.662)> 1 (16.650) respectively. It is
clear that the lowest energy conformer (1) has the
highest dipole moment and lowest anisotropy of the
polarizability value, or vice versa for (2) conformer.
Also, the β tensor of three conformers have been
calculated as 5.995 x10-30 esu (2), 5.557 x10-30 esu (1)
5.451 x10-30 esu (3) in the gas phase, while these
tensor has been determined as 9.090 x10-30 esu (1),
9.871 x10-30 esu (2), and 8.695 x10-30 esu (3) in the
chloroform. Here, we can say that the title compound
has promise in the optic technology because its β
tensor according to the conformational structure is
greater 23- 26 times around (for the chloroform) than
that of the urea (0.38x10-30esu, [21]). Recently, it was
reported [28] that the μ and Δα tensors for two chalcone
derivatives were calculated by the same level of the
theory at 3.21/ 3.18 D and 17.62/ 17.33x10-24 esu,
respectively, and suggested that the chalcone
derivatives were a good NLO activity because of the
highest Δα tensors. Here, we can say that the title
compound has also been used in optoelectronic
devices because of the highest polarizability tensors
also.

3. 3. NMR Analysis

Here, the calculated NMR chemical shifts (1H and 13C)
for three conformers of the title compound have been
given in Table 3.
It is known well that the aromatic carbon atoms
have given the signal in the range of ~110-180 ppm
[26, 27] depending on the chemical environment. Here,
we have calculated the aromatic 13C shifts for three
structures in the range of 115.7- 137.8 ppm for (1), of
115.7- 139.1 ppm (2), and of 115.7- 137.9 ppm for (3),
respectively. Also, the highest shift for all conformers
has been predicted for 12-C atom, as expected, in
154.1 for (1), 156.0 for (2), and 153.4 ppm for (3). On
the other hand, the 13C chemical shifts for the ethyl
group have been calculated in 28.4 and 14.4 ppm for
(1), in 33.4, and 13.2 ppm for (2) and 29.6 and 14.1
ppm for (3). In past, the C NMR shifts for the C atoms
of ethyl group for the uleine were observed in 24.4 and
11.8 ppm [12].
On the other hand, 1H NMR shifts for the
aromatic ring of the title compound have been
calculated in 7.36- 7.89 ppm for (1), in 7.37- 7.92 ppm
for (2) and 7.35- 7.87 ppm for (3), respectively, while
this shifts have been reported in the range 7.12-7.58
ppm for the uleine compound [12]. Besides, the
chemical shift for H atom bonded to N atom has been
calculated in 7.76 ppm for (1), 7.77 ppm for (2), and
7.75 ppm for (3), whereas this isotropic shift for the
uleine compound has been observed in 8.23 ppm [12].
The 1H NMR shift for the 41-H and 42-H atoms for the
uleine have been reported in 5.29 ppm and 5.07 ppm,
whereas these shifts for three conformers have been
estimated in 5.29/5.07 ppm for (1), 5.22/5.11 for (2) and
5.35/5.13 ppm for (3). We can say that the calculated
NMR data for the title compound are in a good
3.5. FMO Analysis
agreement with the previous reports.
Table 4. The electric dipole moment(μ), the mean
polarizability (α0), the anisotropy of the polarizability
(Δα) and the first-order hyperpolarizability (β) of the
stable conformers for the title compound in the
chloroform
1
1.647

2
Gas
1.556

1.580

α. Esu (x10-24)
34.539
α0
16.650
Δα

34.486
16.673

34.590
17.662

β. esu (x10-30)
1.695
βx
0.470
βy
5.271
βz
5.557
β

1.834
0.924
5.632
5.995

1.774
0.517
5.129
5.451

μ, (D)

μ (D)

Chloroform
2.345
2.264

3

2.301

α, Esu (x10-24)
43.892
α0
23.352
Δα

43.943
23.247

43.909
24.091

β, esu (x10-30)
1.278
βx

1.250

1.382

The FMO analyses have been routinely applied to the
specific molecular systems to evaluate the chemical
stability/active site tendency [29-31]. In this work, the
chemical reactivity tensors of the uleine have been
presented in Table 5.
Table 5. The calculated quantum chemical parameters
for three conformers of the uleine, at B3LYP/6311+G(d,p) level
1
2
3
Gas
HOMO (-I)
-0.2013
-0.2017
-0.2013
LUMO (-A)
-0.0453
-0.0455
-0.0455
ΔE (Energy Gap)
4.2474
4.2499
4.2404
χ
-3.3550
-3.3636
-3.3583
η
2.1237
2.1249
2.1202
ω
2.6501
2.6622
2.6597
ΔNmax
1.5798
1.5829
1.5840
Chloroform
HOMO (-I)
-0.2044
-0.2044
-0.2046
LUMO (-A)
-0.0474
-0.0473
-0.0475
ΔE (Energy Gap)
4.2725
4.2757
4.2744
χ
-3.4263
-3.4244
-3.4295
η
2.1362
2.1379
2.1372
ω
2.7478
2.7426
2.7516
ΔNmax
1.6039
1.6018
1.6047
*ΔE (Energy Gap), χ, η, ω and ΔNmax are in eV;
HOMO and LUMO energies are in au.
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First, the ordering of the ΔE (Energy Gap, eV) values of
three conformers have changed as 2 (4.2499)> 1
(4.2474)> 3 (4.2404) for the gas phase and as 2
(4.2757)> 3 (4.2744)> 1 (4.2725) for the chloroform
phase. Here, it should be noted that the energy gap for
all conformers has increased by the dielectric media,
which means that each structure has more stabilized by
the solvent. Also, the conformer (2) has the highest
ΔE, which means that this conformer is more prone to
intermolecular
interactions
than
intramolecular
interactions. Second, the electronic chemical potential
(χ) has been changed as 2 (-3.3636)< 3 (-3.3583)< 1 (3.3550) for the gas phase and as 3 (-3.4295)< 1 (3.4263)< 2 (-3.4244) for the chloroform. Furthermore, η
parameters of three structures have been predicted as
2 (2.1249)> 1 (2.1237)> 3 (2.1202) for the gas phase
and as 2 (2.1379)> 3 (2.1372)> 1 (2.1362) for the
chloroform phase. Here, the (3) is the soft conformer of
the uleine in the gas phase while the (1) is predicted as
the soft structure in the chloroform. Addition, the ω
index has estimated as 2 (2.6622)> 3 (2.6597)> 1
(2.6501) for the gas phase and as 3 (2.7516)> 1
(2.7478)> 2 (2.7426) for the chloroform phase. Here, it
is worth to express that the chemical reactivity
tendency of each conformer has depended on the
solvent environment as well as the conformational
structure.

material using in the optic technologies because the β
tensors of three conformers of the compound have
calculated in the range 9.871-8.695x10-30 esu, in the
chloroform. FMO density analyses have shown that the
HOMO is expanded on the unsaturated rings (B and
C), the =CH2 group and the N atom around. On the
other hand, LUMO is mostly localized on the
unsaturated rings and =CH2 group, and partly
saturated rings (C and D).
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Abstract
A novel coumarin derivative (6,7-dihydroxy-3-(3(trifluoromethyl)phenyl)-2H-chromen-2-) was developed
as a highly sensitive ﬂuorescence sensor for the
detection Cu(II) ions. The sensor indicates signiﬁcant
and speciﬁc ﬂuorescent turn off after binding to Cu(II)
with high selectivity. The ﬂuorescent titration analysis
displays a LOD value of Cu2+ at 2,2 nM. These study
indicates that copper metal ion can be determined at
very low detection limit.
Keywords:
sensor

Coumarin,

copper,

fluorescence

Technologies Inc, Santa Clara, CA, USA) Perkin–Elmer
Spectrum 100 FTIR Spectrometer (Perkin Elmer,
Waltham, MA, USA) systems were 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
utilised in this study.

and 2.2. Synthesis of Probe

The probe (6,7-dihydroxy-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)2H-chromen-2-) (DFPC) was synthesized and purified
according to the method in literature [7].

1. Introduction
In recent years, the preparation of fluorescent sensors
for the recognition of heavy metal ions with high
sensitivity and selectivity has received considerable
attention because they play vital roles in environment
and living systems [1]. Detection of the metal ions in
aqueous is also essential. Copper is a very important
trace element for the life of organisms. However,
copper ions in abnormal levels can lead to diseases
including Alzheimer’s, Parkinson’s, Menkes, Wilson’s
disease due to its oxidative and toxic effect [2]. So,
there are many methods using several instruments for
detection of copper ions including AAS [3],
electrochemical [4], colorimetric method [5] etc. These
techniques need expensive instrumentation and time
consuming procedures that are important for sample
pretreatment. Recently, the fluorescent methods have
been paid great attention for the detection of the copper
(II) ions [6].

2.3. Fluorescence Study

The stock solution of DFPC (10 mM) in ACN/H2O (95/5,
v/v) solvent system was prepared and then the stock
solution was diluted to 0.5 μM. The stock solutions of
various metal perchlorate salts were prepared in ACN
(10 mM) and studied after appropriate dilutions. They
were used for fluorescence studies.
A quartz cuvette with a 30 mm path length was used for
the fluorescence measurements. The excitation and
emission wavelengths (slit widths; 5 nm and 5 nm) at
room temperature were adjusted as 364 nm and 458
nm, respectively. To calculate the limit of detection
(LOD), the fluorescence titration experiments were
performed at 458 nm.

The competition experiments were realized by adding
In this study, a coumarin–based fluorescence probe various metal ions, included, Hg2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+,
2+
ion Al3+, Cd2+, Ca2+, Mg2+, Pb2+, Ba2+, Sr2+, Mn2+, K+, and
(DFPC) was synthesized for the trace Cu
detection and its fluorescent study was performed with Cu2+ in ACN/H2O buffer solution of the probe.
simple operations.

3. Results and Discussion

2. Experimental

3.1. Fluorescent Studies

2.1. Chemicals and Instruments

All the solvents and reagents were provided from Merck
and Sigma–Aldrich. FT-IR and NMR spectra were
recorded on a Perkin Elmer spectrum, one FT-IR and a
Bruker DPX-400 spectrometer, respectively. For NMR
measurements, the CDCl3 and were used as deuterated
solvents. Fluorescence spectrophotometer (Agilent

To investigate the binding mechanism, fluorescence
studies for the probe DFPC were performed in
ACN/H2O buffer solution with the addition of different
2+
2+
3+
2+
3+
2+
2+
metal ions (Hg , Fe , Fe , Zn , Al , Cd , Ca ,
2+
2+
2+
2+
2+
+
2+
Mg , Pb , Ba , Sr , Mn , K , and Cu ) as
presented in Fig 1. As seen from Fig 1, there was a
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quenching result in the fluorescent intensity in the
2+
presence of Cu ion. After addition of the metal ions,
DFPC probe showed a good selectivity for copper (II)
ions over other ions.

(a)

Figure 1. Fluorescent intensity changes of DFPC (10 mM)
in the presence of metal ions at 458 nm (λex= 364 nm).

3.1.1. Sensitivity Studies

To assess the sensitivity of DFPC, the fluorescent
2+
titrations of DFPC toward Cu were performed. The
intensity of DFPC at 458 nm increasingly quenched
2+
with the gradual addition of Cu ions (0 µM to 20 μM).

(b)
Figure 3. (a) The plot of fluorescent emission intensities of
DFPC at 458 nm against with different copper
concentration, (b) Benesi–Hildebrand plot of 1/(I–I0) vs
1/[Cu2+].

2+

Following the addition of 2.0 eq. Cu ion to DFPC
solution (0.5 μM), the fluorescent intensity of DFPC
reached a stable value within 30 s and remaining
constant from 1 min to 9 min (Fig 4). Thus, a
reaction time of 1 min may be used for this system.

Figure 2. The fluorescent spectra of DFPC with of different
concentrations of Cu2+ at 458 nm (ex= 364 nm).

The fluorescence intensities were plotted to copper
concentrations and presented in Fig 3a. As can be
seen from Fig 3a, the calibration graph was obtained
for the fluorescent intensities of the DFPC probe. It is
observed that the calibration graph is highly linear
2
(R =0.9960) within the concentration range. The LOD
value of DFPC was determined as 2,2 nM. Besides,
based on the fluorescent titration, the Benesi–
Hildebrand equation (Fig 3b) was used and its
4
association constant value was calculated as 4,2×10
–1
M for the complex.
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Figure 4. Time-dependent fluorescence intensity changes
of DFPC (0.5 μM) in in CH3CN/H2O (v/v, 9/1) in the
presence of Cu2+ from 0 to 9 min
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3.1.2. Selectivity Studies

The selectivity of DFPC towards the different metal
2+
2+
3+
2+
3+
2+
2+
metal ions (Hg , Fe , Fe , Zn , Al , Cd , Ca ,
2+
2+
2+
2+
2+
+
Mg , Pb , Ba , Sr , Mn , K ) in the presence of
2+
Cu were investigated. As can be seen from Fig 6,
2+
only Cu
ions caused considerable fluorescent
quenching of DFPC at 458 nm. Therefore, DFPC probe
2+
has significant selectivity for Cu over other metal ions.

[7] Elmas Ş. N. K, Ozen F,Koran K, Yilmaz İ, Gorgulu A.O,
Erdemir S (2017) Coumarin Based Highly Selective Boff-onoff^ Type Novel Fluorescent Sensor for Cu2+ and S2− in
Aqueous Solution. J Fluoresc 27:463–471.

Figure 6. Selectivity of the DFPC–Cu2+ probe over the
different metal ions at 458 nm with Cu2+ (λex= 364 nm)

4. Conclusion
An ultra–sensitive and selective (6,7-dihydroxy-3-(3(trifluoromethyl)phenyl)-2H-chromen-2-)
(DFPC)
fluorescence probe which is employed as a ''turn-off''
2+
sensor for Cu ion detection. Interaction of DFPC probe
2+
ion completely induced of fluorescent
with Cu
intensity of DFPC through a 1:1 binding mode.
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Abstract
2. Experimental and Theoretical Methods
Herein, a combined experimental and computational
study on the spectroscopic assignments of thiazole
derivative compound has been investigated. The
spectroscopic properties of the thiazole compound
1
13
were investigated by FT-IR and NMR ( H and C)
techniques. FT-IR spectrum in solid state was
-1
measured at the wavenumber region of 4000-400 cm .
1
13
H and C NMR spectra were recorded in CDCl3
solvent. The minimum energy of the chemical structure
was obtained by conformation analysis was optimized
by using the Density Functional Theory (DFT / B3LYP)
method with the LANL2DZ basis set. The optimized
geometry of the molecule, geometric parameters (bond
lengths, bond angles and torsion angles), vibrational
assignments and chemical shifts were calculated
theoretically and the obtained results were compared
with the experimental data. In addition, molecular
orbitals and molecular electrostatic potential (MEP)
were obtained.

2.1. Synthesis of the THMN
The
compound
1-(((4-(3-(2,5-dimethylphenyl)-3methylcyclobutyl)thiazol-2-yl)imino)methyl)naphthalen2-ol (THMN) (Figure 1) was synthesized and purified
according to the method in literature [6].
2.2. General Remarks
The infrared (IR) spectrum of the compound was
recorded at the wavenumber region of range 4000–400
-1
using a Perkin-Elmer Spectrum 100 FT-IR
cm
1
13
C nuclear magnetic
spectrometer. The H and
resonance (NMR) spectra were recorded on a Bruker
400 MHz AC Aspect 3000 spectrometer using TMS as
internal standard and CDCl3.

CH3

Keywords: Thiazole, Gaussian, DFT, HOMO–LUMO
gap

H3C

1. Introduction

H3C
N

HO

N CH
Thiazoles, 5-membered ring compounds containing
S
nitrogen and sulfur atoms at the 1,3 positions, are
commonly used synthetic drugs which act as
antimicrobial, anti-inflammatory, anticancer, antiviral,
antitubercular, antibacterial, antibiotic and antifungal
properties [1,2]. They are liquid phase compounds and
have a boiling point at 117° C with a pyridine like-odor. Figure 1. Chemical structure of THMN compound
They are less basic than pyridine compunds [3–5].
Thiazoles are exist in several products such as
benzothiazoles, epothilone, peptides. Vitamin B1 is one 2.3. Theoretical Calculations of THMN
of the most important derivatives of thiazole
The theoretical calculations were performed using
compounds.
Gaussian 09W package program [7] and GaussView
In this study, we performed spectroscopic experiments 5.0.8 [8] molecular visualization program. The geometry
1
13
with FT-IR, H NMR and C NMR and theoretical optimization study was carried out using the DFT
calculations using Density functional theory (DFT) method at the B3LYP [9–11] level of theory in the gas
1
13
method. Theoretical spectra of IR, H NMR, C NMR phase. The LANL2DZ basis set was assigned for all
of THMN as well as molecular orbitals and molecular atoms. The vibrational frequencies of THMN were
using the optimized structure. Chemical shifts
electrostatic potential (MEP) were achieved with obtained
1
13
LANL2DZ basis set. The obtained molecular structures, of H and C NMR were calculated by GIAO method
spectra of vibrational frequencies and chemical shifts of [12] routinely used for NMR chemical shifts.
1
13
NMR spectra ( H NMR and C NMR) were compared Tetramethylsilane (TMS) was used as the reference
molecule for the chemical shift calculations.
with the experimental data.
Furthermore, the frontier molecular orbitals and
molecular electrostatic potential (MEP) were obtained.

783

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

3. Results and Discussion

Table 2. Experimental and theoretical
frequencies and modes of THMN

vibration

3.1. Geometrical Parameters
To achieve the minimum energy stable structure of
THMN compound, DFT / B3LYP method was used with
LANL2DZ basis set. As a result of optimization, the
minimum energy structure of THMN is illustrated in
Figure 2 and some geometric parameters for THMN are
given in Table 1.

Exp,
cm-1

Theoretical,
cm-1

Vibrational assignments

3464

3540

Stretching (OH)

3159

3142

Stretching (CH) (aromatic)

3013

3089

Stretching (CH) (aromatic)

2981

3024

Stretching (CH) (aliphatic)

1618

1611

Stretching (C=N) + Bending (CCC)

1600

1589

Stretching (C=C) + Bending (HCC)

1568

1531

Bending (HCC)

1517

1491

Stretching (CC) + Bending (CCN)

685

669

Stretching (SC) + Torsion (HCSC)

Figure 2. The optimized structure of THMN compound
To understand the compatibility of the theoretical and
experimental data for THMN compound, the correlation
graph was obtained and the correlation value for both
Table 1. Experimental values and theoretical geometric
theoretical and experimental data was found to be
parameters for the optimized structures of THMN
0.999. The obtained experimental and theoretical IR
spectra can be seen in Figure 3.
Bond Length
S16-C17
C15-S16
C17-N18
C11-C12
C9-C12
Bond angle
C9-C10-C11
C10-C9-C12
C15-S16-C17
C14-N18-C17
Torsion angle
C11-C14-C15-S16

Exp. [13,14]

Theoretical

1,733 Å
1,722 Å
1,319 Å
1,538 Å
1,548 Å

1,836 Å
1,794 Å
1,324 Å
1,563 Å
1,581 Å

87,99°
87,55°
88,82°
110,94°

90,22°
88,14°
87,31°
113,54°

179,72°

178,043°

3.2. Infrared Studies
To determine the vibration frequencies and modes of
THMN compound, experimental and theoretical infrared
studies were performed. A scaling factor of 0.966 was
used. According to the experimental data of the THMN
compound, the O-H band of THMN was observed at
-1
3464 cm and the C-H band at the methyl group bound
-1
to the cyclobutane ring was at 2981 cm . Theoretically,
O-H and C-H bands were observed at 3540 and 3024
-1
cm , respectively. The obtained vibration bands are
shown in Table 2.

Figure 3. Experimental and theoretical IR spectra of
THMN
3.3. NMR Studies
1

13

H NMR and C NMR experimental studies were
1
recorded for THMN compound. In addition, the H NMR
13
and C NMR chemical shift values were obtained
theoretically by using the GIAO method. The obtained
theoretical and experimental data were compared. The
1
theoretical and experimental H NMR chemical shift
values for THMN compound are given in Table 3.
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1

Table 3. Experimental and theoretical H NMR chemical
shifts of THMN
Atom

Exp,
ppm

Theoretical,
ppm

Atom

Exp,
ppm

Theoretical,
ppm

32H

6.78

7.68

45H

2.60

3.04

33H

6.78

7.61

46H

1.50

1.19

34H

6.78

7.70

47H

1.50

1.82

35H

2.19

2.33

48H

1.50

1.69

36H

2.19

2.56

49H

5.58

7.62

37H

2.19

2.10

50H

8.17

10.63

38H

2.30

1.94

51H

7.83

8.43

39H

2.30

2.60

52H

7.83

7.34

40H

2.30

2.42

53H

7.83

8.83

41H

2.60

2.68

54H

7.83

8.46

42H

2.60

3.33

55H

7.83

8.21

43H

3.64

3.80

56H

7.83

8.32

44H

2.60

2.72

57H

10.8
3

6.43

Figure 4. Molecular electrostatic potential surface of the
THMN compound

As can be seen from Figure 4, the negative potential
appears to be focused in the region between the
oxygen atom bound to the naphthalene group and the
nitrogen atom of the schiff base.
3.5. Frontier Molecular Orbitals (FMOs)

13

The theoretical and experimental C NMR chemical
As a result of calculations for THMN compound, it was
shift values of THMN compound are given in Table 4.
determined that there were 108 molecular orbitals
occupied by electrons. The energy values for the
13
C NMR highest energy filled molecule orbital (HOMO) and the
Table 4. Experimental and theoretical
lowest energy empty molecule orbital (LUMO) were
chemical shifts of THMN
calculated as -5.95 eV for HOMO and -2.63 eV for
Ato
Exp,
Theoretical, Ato
Exp,
Theoretical, LUMO. The energy gap of HOMO and LUMO orbitals
was determined as 3.32 eV. The molecular orbital
m
ppm
ppm
m
ppm
ppm
shapes of the THMN compound are shown in Figure 5.
1C 130.82
136.59
15C 120.93
137.53
2C

127.73

130.22

17C

171.06

197.35

3C

136.25

140.53

20C

161.06

161.49

4C

127.00

132.44

21C

111.39

117.02

5C

138.00

156.55

22C

135.13

139.04

6C

132.59

137.99

23C

130.27

133.25

7C

20.92

27.04

24C

131.31

142.50

8C

20.92

27.36

25C

126.82

124.44

9C

29.38

53.24

26C

167.01

164.89

10C

42.71

49.88

27C

122.13

126.27

11C

22.54

37.04

28C

127.88

134.55

12C

32.07

44.29

29C

127.40

129.66

13C

22.46

34.72

30C

129.75

135.13

14C

161.39

164.86

Figure 5. The obtained molecular orbitals for the THMN
compound
3.4. Molecular Electrostatic Potential Surface
The molecular electrostatic potential surface of the 4. Conclusion
THMN compound is illustrated in Figure 4.
The thiazole derivative compound (THMN) was studied
with different spectroscopic methods and its theoretical
calculations were performed. The optimized geometric
parameters were determined theoretically by the DFT /
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B3LYP method with the LANL2DZ basis set. Chemical
1
13
shifts of H and C NMR were determined and the [9]
obtained result were compared, both experimentally
and theoretically for THMN. The findings of the
theoretical and experimental studies are in good [10]
agreement. However, slight minor deviations are
detected between experimental and theoretical proton
NMR spectra, that are thought to be due to solvent [11]
effects or hydrogen bonding.
[12]
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Abstrac
In this study, the feasibility of coumarin–based 7,8dihydroxy-3-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin (HMPC2) as a fluorescence sensing system was investigated
for trace copper (II) ion detection. HMPC-2
fluorescence probe was synthesized and the
fluorescence studies were performed with simple
operations. At last, the content of copper ions in
alcoholic beverage samples was measured by the
HMPC-2 system.

A
probe,
7,8-dihydroxy-3-(3-trifluoromethylphenyl)
coumarin (HMPC–2) was designed on the basis of
fluorescence sensing system. HMPC–2 was found to
2+
be highly efficient as a Cu ion quencher with a
detection limit of (LOD) 55.4 nM. Also, HMPC–2
showed selective and sensitive fluorometric and
colorimetric responses towards copper ion over other
cations. The fluorescence titration spectra showed
good linear change (R²= 0.9922) in fluorescence
intensity in response to the concentration of copper
ions. It has been demonstrated that HMPC-2 can be 2. Material and Methods
used as a reliable sensor for the determination of
copper in a variety of practical applications. Therefore, 2.1. Chemicals, Reagents and Instruments
the constructed ultra-sensitive HMPC-2 probe was
directly applied to the detection of trace copper with
satisfactory results in various alcoholic beverage
All solvents and chemicals utilised in this study were of
samples.
spectroscopy or chromatography grade and purchased
Keywords: coumarin, copper (II), fluorescence sensor, from VWR International (Poole, UK) and Sigma–Aldrich
alcoholic beverage.
Chemicals (St. Louis, MO, USA. Fluorescence and
FTIR spectra were obtained with a Varian Cary Eclipse
Fluorescence Spectrophotometer (Agilent Technologies
1. Introduction
Inc, Santa Clara, CA, USA) and Perkin–Elmer
Spectrum 100 FTIR Spectrometer (Perkin Elmer,
Waltham, MA, USA), respectively.
In recent decades, the development of fluorescence
sensors for the detection of trace metal ions has
received remarkable attentions because of their
simplicity, low cost, and efficiency [1-4].Copper is one
of the trace elements that play very important roles in
various biological processes in the human body. The
human body obtains copper in its normal diet [2-7]. In
addition, there are many mechanisms to maintain the
balance of copper in the body. A healthy adult human
body contains 1.4-2.1 mg copper per kilogram of body
weight [3]. Too high levels can cause cardiovascular
and cerebrovascular complications such as Wilson's
disease and Menkes disease and too low levels can
affect the immune system as well as the development
of bones and brain [4]. Various methods have been
used to detect copper ions. Colorimetric and
fluorogenic analysis methods have attracted attention
due to their ease of use, immediate response times,
and numerous measurable parameters [5-8].
Therefore, the detection of copper metal ions by a
fluorescence chemosensor through colorimetric and
fluorogenic analysis is extremely important [6].

2.2. Synthesis of Probe

The
probe
7,8-dihydroxy-3-(3trifluoromethylphenyl)coumarin
(HMPC-2)
was
synthesized and purified according to the method in
literature [9].
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2.3. Fluorescence Study

metals which are attributed to the formation of the
complex between HMPC-2 and copper (II) ions.

The stock solutions of HMPC-2 (10 mM) in ACN/H2O
(95/5, v/v) solvent mixture and then the stock solution
was diluted (0.5 μM). The stock solutions of various
metal perchlorate salts were prepared in water (10 mM)
and then utilised for fluorescence studies after
appropriate dilution.Stock solutions of various metal
perchlorate salts were prepared in water (10 mM) and
then used for fluorescence studies after appropriate 0.1
mmol of each acetate/nitrate salts of different metal
2+
2+
2+
2+
2+
2+
ions. This solutions (Hg , Fe , Zn , Ca , Mg , Sr ,
2+
+
2+
3+
2+
2+
3+
2+
Ba , K , Mn , Al , Cd , Pb , Fe , and Cu ) was
_2
dissolved in ultrapure water (10 mL) to afford 1.10 mol
_1
L aqueous solution. The stock solutions were diluted
to desired concentrations when needed. A quartz
cuvette with a 30 mm path length was used for the
fluorescence measurements. The excitation and
emission wavelengths (slit width 5 nm) at room
temperatures were adjusted as 350 nm and 451 nm,
respectively. To calculate the limit of detection (LOD)
value, the fluorescence titration experiments at 448 nm
were performed.

Figure 1. Fluorescence intensity changes of HMPC-2 (10
mM) in the presence of metal ions at 448 nm (λex= 350 nm)

3.1.1. Sensitivity Studies
The competition experiments were realized by adding
2+
2+
2+
2+
various metal cations, namely, Hg , Fe , Zn , Ca ,
2+
2+
2+
+
2+
3+
2+
2+
3+
Mg , Sr , Ba , K , Mn , Al , Cd , Pb , Fe , and To assess the sensitivity of HMPC-2, the fluorescence
2+
Cu to ACN/HEPES buffer solution containing HMPC- titrations of HMPC-2 toward Cu2+ were carried out. The
2+
2–Cu complex.
intensity of HMPC-2 at 448 nm increasingly quenched
2+
with increasing of the concentration of Cu , 0 µM to 30
μM (Fig 2).
2+
2.4. Analysis for Detection of Cu in Alcoholic
Beverage Samples

The real samples are alcohol beverage samples
including beer and red wine purchased from the local
supermarket. The samples were not further treated and
-2
used as received. 3000 μL of probe solution (5.10
mM) was added to quartz cuvette, and then 15 μL of
real sample was added to this solution. They (probe +
real sample) were mixed for a few seconds in cuvette
and spectra were recorded under excitation at 350 nm.
2+
in a real sample was
The concentration of Cu
detected using the standard addition method. The final
2+
concentrations of added Cu (15 µL) in the real
samples were 0.1 and 0.2 µM, respectively.
Figure 2. The fluorescence spectra of HMPC-2 with of
different concentrations of copper (II) at 458 nm (λex= 350
nm)

3. Results and Discussion
3.1. Fluorescence Studies

To investigate the binding mechanism, fluorescent
studies for the probe HMPC-2 material, were performed
in ACN/HEPES buffer solution with addition of various
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
+
metal ions (Hg , Fe , Zn , Ca , Mg , Sr , Ba , K ,
2+
3+
2+
2+
3+
Mn , Al , Cd , Pb , Fe ) as presented in Fig 1. As
seen from Fig 1, there was a major quenching
observed in the fluorescence intensity in presence of
Cu2+ ions. After addition of the cations, HMPC-2
2+
showed a significant response for Cu over the other

The fluoresence intensity values were plotted as a
function of copper concentrations and presented in Fig
3a. As can be seen from Fig 3a, the calibration graph
obtained for fluorescence intensity of the HMPC-2
2
probe, is highly linear (R =0.9922) within the
concentration range. The LOD value of HMPC-2 was
determined as 55.4 nM. Besides, based on the same
data recorded from fluorescence titration, the Benesi–
Hildebrand equation (Fig 3b) was obtained and its
6
association constant value was calculated as 1.87×10
–1
M .
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3.1.3. Selectivity Studies

The selectivity of HMPC-2 towards the different metal
2+
2+
2+
2+
2+
2+
2+
+
metal ions (Hg , Fe , Zn , Ca , Mg , Sr , Ba , K ,
2+
3+
2+
2+
3+
Mn , Al , Cd , Pb , Fe ) in the presence of copper
(II) ions were examined. As presented in Fig 5, only
2+
Cu ions caused considerable fluorescence quenching
of HMPC-2 at 448 nm. Therefore, HMPC-2 probe has
2+
important selectivity for Cu over other metal ions.

(a)

Figure 5. Selectivity of the HMPC-1–Cu2+ probe over the
different metal ions at 448 nm with Cu2+ (λex= 350 nm)

(b)
Figure 3. (a) The plot of fluorescence emission intensities of
HMPC-2 at 448 nm versus with different copper concentration,
(b) Benesi–Hildebrand plot of 1/(I–I0) vs 1/[Cu2+] based on 1:1
association stoichiometry between HMPC-1–Cu2+ complex
(λem = 448 nm)

3.1.2. Sensing Mechanism

In order to determine the stoichiometric ratio between
2+
HMPC-2 and Cu , the method of continuous variation
(Job's plot) was used. As can be seen from Fig 4,
2+
complex concentration approaches
HMPC-2–Cu
maximum when the mole fraction of HMPC-2 is 0.5
2+
showing that HMPC-2–Cu form 1:1 complex.

3.1.4. Detecting Cu

2+

in Alcohol Beverage Samples

To further investigate the potential application, the
2+
provided assay was utilized to detect Cu in real
samples comprising in various alcohol beverage
samples without any pretreatment. A standard addition
2+
method was adopted by adding Cu into various
alcohol beverage samples to reach final concentrations
of 0.1, 0.2 and 0.3 µM. According to the experimental
procedure reported to above (see section 2.4), the
recoveries of the proposed method were found within a
range from 93% to 107% as instanced in Table 1.
Thus, the results validate the reliability of the developed
2+
assay for Cu determination in real alcohol beverage
samples.

Table 1. Determination of copper (II) ion in alcoholic beverage
samples
Cu(II)
added
(μmol L−1)

Cu(II) found
(μmol L−1)

recovery
(%)

RSD
(%)
(n=3)

beer

0.00
0.10
0.20
0.30

0.79 ±0.004
0.90 ±0.004
0.98 ±0.002
1.06 ±0.002

104.38
90.53
90.91

0.44
0.45
0.18
0.22

red wine

0.00
0.10
0.20
0.30

0.15 ±0.001
0.25 ±0.004
0.35 ±0.005
0.48 ±0.004

93.54
100.34
108.60

0.76
1.64
1.31
0.72

samples

Figure 4. Job's plots of HMPC-2 with Cu2+ (λex= 350 nm)
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Abstract
In this study, boron nitride (BN) was used as nano-filler
for the first time to prepare epoxy phenolic resin (EPhR)
composite materials with enhanced mechanical and
tribological properties. The wt% of BN in EPhR
composites varied in the range of 0.5, 1.0 and 1.5%,
respectively. Effect of the BN amount on the
mechanical
and
tribological
properties
of
nanocomposites were evaluated in details. When the
mechanical properties of EPhR composites were
examined, the best BN contribution rate was found to
be 1%. The tensile strength of composite in this ratio
was obtained as 77.2 MPa while neat EPhR show
48.5 MPa. With a BN content of 1.5 wt%, the EPhR
composites showed the best tribological properties with
-4
a friction coefficient 0.22 and wear rate of 9.23x10
3
mm /Nm.

resistance [8, 9]. The hexagonal boron nitride (hBN)
has stable crystal structure similar to graphite, is often
called white graphite and known as a natural lubricant
material [10].
In this study, the effect of commercial available
nano-BN particles with various weight fractions on the
mechanical and tribological properties of neat and BN
filled epoxy phenolic resin composite materials have
been investigated. The elasticity modulus, elongation at
break and tensile strength values were obtained via
tensile tests. The friction coefficient, weight loss and
wear rate values were obtained by dry sliding wear
tests. The damage of fracture surfaces were
investigated after tensile test by means of scanning
electron microscopy.

Keywords: Boron nitride,
nanocomposite, wear.

2. Experimental

epoxy

phenolic

resin,

2.1. Materials

1. Introduction

The hardener cycloaliphatic amine (KH-816) and
phenol epoxy resin (EPhR) (YDPN-631) were
Epoxy resin (EP) is a commanly used kind of thermoset purchased from KUKDO Chemical Co. The epoxy
polymer, which presents low shrinkage after curing, embedding medium accelerator is
a 2,4,6good bonding performance, excellent mechanical tris(dimethylaminomethyl)phenol (Sigma-Aldrich).
properties and electrical insulation, great chemical
stability, dimensional stability, corrosion resistance and
fungal resistance
[1-3]. Due to these superior 2.2. Composite Preparation
properties EP and its composites are widely used in
aerospace, aircraft, automotive, building, chemical, The BN filler with various wt% (0.5-1.0-1.5wt%) and
electrical, marine, mechanical and other industrial phenolic matrix were mixed with mechanical stirring
sectors. [3-5]. However, the very low thermal (stirring rate of 2000 rpm) for 1 h and ultrasounded for 1
conductivity (0.2W/m·K) [1] and poor anti-wear h at 60 ºC in order to obtain a good dispersion.
performance [2] of EP limits its some application areas. Afterwards, the curing agent at 30 wt% and epoxy
Epoxy phenolic resins (EPhR) are characterised by accelerator (1 wt%) were added, and the mixture was
phenolic hydroxyl group, which include an epoxide degassed for 60 min at room temperature and then
functional group unlike epoxy resins. EPhR systems transferred into the mold. Samples were prepared in
combine of the high‐temperature attribute of phenolics stainless-steel molds according to ASTM D 638
and the superior mechanical properties provided by the standard. The curing temperature for KH-816 is 40epoxy [6]. It is well known that the use of nanofillers 80 ºC. The mold used in the preparation of the
such as graphene, carbon nanotube, boron nitride, composites is shown in Fig. 1.
aluminum nitride, silicon carbide as reinforcements to
improve the thermal, mechanical and tribological
properties of composites [7]. Boron nitride (BN) in
various forms (BN nanoplatelets, BN nanotubes, and
BN nanosheets) possesses many excellent properties,
such as low density, high mechanical strength, superior
thermal stability electrical insulation and chemical
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a)

3. Results and Discussions
3.1. Mechanical Properties

b)

In order to investigate mechanical properties, such as
tensile strength, elongation at break, e-mod and
hardness of the composites, mechanical testing was
performed. The results are summarized in Table 1. It
can be seen from Table 1, that all composites show
higher elastic modulus (e-mod) and tensile strength
than the neat phenol epoxy matrices. The tensile
strengths of EPhR/BN composites are about 71.4, 77.2
and 47.3 MPa, respectively, at 0.5, 1, and 1.5% by
weight of BN, whereas the tensile strength of neat
EPhR is about 58.5 MPa (Table 1).
Table 1. Effect of amount of BN on mechanical
properties of composites
Elongation
Tensile
eHardness
BN
at break
strenght
mod
(ShoreD)
(wt%)
(%)
(MPa)
(GPa)
Neat EPhR
0.619
58.5
3.9
70
EPhR/BN composites
0.5
0.816
71.4
4.9
80
1
0.860
77.2
6.3
81
1.5
0.426
47.3
4.6
70

It shows that addition of BNs improves the tensile
strength of EPhR composites. The BN increased up to
Figure 1. Composite sample molds, a) tensile test 1.0 wt%, the hardness of the composites increased and
(according to ASTM D 638 standards) and b) dry sliding the hardness measurements showed similar results to
the tensile strength. Moreover, above 1% BN addition,
wear test
the composites showed lower tensile strength because
higher doses of BN nanoparticles lead to agglomeration
2.3. Analysis and Testing
[11]. Similar results were obtained for the e-module.
Scanning electron microscopy (SEM) was performed to
investigate the surface morphology of the composites 3.2. SEM
with a Zeiss Evo LS 10 instrument. A Shore Durometer
TH 210 tester is used for measuring the hardness. Fig. 2. illustrates SEM images of neat-EPhR and
Tensile properties were determined using Stretch and surface morphologies of composite materials containing
Pressing Equipment TST-Mares/TS-mxe. Dry sliding BN was investigated by SEM images. SEM images of
wear tests were carried out by ball-on-disk tester the BN composites showed that the supplements were
according to ASTM G-99 standard. The applied normal well dispersed. However, random dispersion of BN
load was 5 N, the sliding velocity was 1 m/s and, the nanoparticles in the polymer matrix, occasional
sliding distance was 1000 m. The mean friction aggregation voids and holes are also observed, but it
coefficient was monitored correspond to time and the can be said that these particles are well bonded to each
other and to the polymer matrix. It is believed that such
wear rate was calculated from equation 1.
aggregation, void and holes are due to the interaction
between the matrix and the structure and amount of the
filler material [12].
(1)
Compared to neat EPhR in general terms, it was noted
that BN has a good distribution in composites, which is
Here; Δm represents the weight loss (g) of the worn
also seen in mechanical tests, especially in tensile
sample, FN applied load (N), L sliding distance (m) and
strength. For BN composites, the heterogeneity
ρ density of the specimen in g/mm.
increased by more than 1.0%, which was shown to be
slightly weaker in mechanical properties (see Table 1).
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Figure 2. SEM images of a) neat EPhR; b) 0.5 wt% BN/ EPhR; c) 1 wt% BN/ EPhR; d) 1.5 wt% BN/ EPhR.
The pure epoxy sample has a high polymer strength at
room temperature and consequently a high friction
coefficient. As the abrasive pin continues to slide on the
Fig. 3. shows change in the friction coefficient of the sample during the wear tests, the interface temperature
phenol epoxy composite samples containing 0 wt%, increases, the polymer softens and the friction
0.5 wt%, 1 wt% and 1.5 wt% BN. It is seen that the decreases [14].
friction coefficient of the samples decreases
significantly with the addition of BN. The friction Fig. 4. shows the effect of BN content on the wear rates
coefficient decreased from 0.41 to 0.36, 0.29 and 0.22 of phenol epoxy composites at a sliding speed of 1 m/s
with 0.5, 1 and 1.5 wt% of dispersed nano-BN and load of 5 N. The minimum wear rate was obtained
respectively. This reduction is due to the formation of a for 1.5 wt% BN filled EPhR composite. From Fig. 4, as
fine tribo film on the surface by the lubrication effect of the BN content increases, the wear rate of the EPhR
the BN nanoparticles which act as solid lubricants composites is decreasing.
during sliding [13].
3.3. Tribological Properties
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Figure 3. The change in the friction coefficient of the Figure 4. The change in the wear rate of the phenol
epoxy composites with different BN content
phenol epoxy composites with different BN content
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Boron nitride is known to be a compound having
superior physical, chemical, electrical and thermal
properties. BN, which has high thermal conductivity,
increases the thermal conductivity of the epoxy and
prevents the softening and degradation of the matrix by
reducing the interface temperature. In addition, boron
nitride is a solid lubricant and has a crystalline structure
similar to carbon. This lubricating property plays an
effective role in reducing the friction coefficient and
weight loss of the composites [14].

4. Conclusions
Mechanical and tribological properties of epoxy based
phenolic resin nanocomposites containing different
additive ratios (BN) were investigated. The effects of
BN additive, which is between 0.5% and 1.5% by
weight, on the wear performance were investigated
under the constant test parameters (shear rate, load,
temperature, shear distance). Main results obtained
from the study;
- In EPhR composites, basic mechanical properties
such as hardness, modulus of elasticity and tensile
strength were achieved with 1% BN contribution to the
best values, when the rate of additive is increased, a
decrease in properties has occurred.
- The BN phenol epoxy systems exhibit higher tensile
strength, e-modulus and hardness than neat EPhR.
- The hardness, elasticity modulus and tensile strength
values of the nanocomposites were increased by 15%,
61% and 31%, respectively, when compared to neat
EPhR.
- The nano-BN reinforcement was found to improve not
only the mechanical properties but also the tribological
properties.
- The friction coefficient of 0.5, 1 and 1.5 wt% BN filled
nanocomposites decreased by 12%, 29% and 46%
respectively.
- The wear rate of 0.5, 1 and 1.5 wt% BN filled
nanocomposites decreased by 16%, 33% and 56%
respectively.
- The softening of the polymer significantly effects the
tribological properties of the polymeric composites.
Therefore, it is very important to increase the thermal
stability of the resin system with nano additives.
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Özet
Bu çalışmada; K390 ve AISI O2 (1.2842) kalite
çeliklerine, fiziksel buhar biriktirme yöntemi kullanılarak
yapılmış CrN kaplamanın karakterizasyonu yapıldı. Her
bir çelikten üçer adet olmak üzere Ø12,7x100 mm
ebadında numuneler hazırlandı. PVD kaplama işlemi
450-500 oC’de katodik ark yöntemiyle yapıldı. Kaplama
işleminden sonra, kaplamanın karakterizasyonu yapıldı.
Bu amaçla, ana malzeme ile kaplama arasındaki
yapışma mukavemetini ölçmek için çizik testi (scratch
test) yapıldı. Dinamik mikro sertlik testi ile kaplamanın
mikrosertlik değerleri ölçüldü. Ayrıca, mikro aşındırma
testi uygulandı ve mikrofotoğrafları çekildi. Böylelikle
hem kaplama kalınlığı hem de kaplamada yabancı
parçacıkların olup olmadığı tespit edildi. Bunun
devamında Rockwell C yapışma testi yapılarak
kaplamanın yapışma özelliği sınıflandırıldı ve sonuçlar
karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: Fiziksel buhar biriktirme; CrN
kaplama; Yapışma mukavemeti; Mikrosertlik.

fiziksel ve buhar biriktirme, termal sprey ve
elektrokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Hangi
yöntem uygulanırsa uygulansın yapışma kaplamanın
en önemli özelliğidir. Yapışmayı karakterize eden
geçerli test metotları geliştirilmiştir [1]. Literatürde direkt
çekme testi (direct pull-off test)[2], ivmelendirilmiş
kuvvet testi (ultrasantrifuj [3], ultrasonik [4]), akustik
imaj testi [5], laser tekniği testi [6], batırma (indentation
test) [7-9] ve çizik testi (scratch test) [10-14] gibi testler
mevcuttur. Bu testler tekrarlanabilir, basit ve kısa
sürede yapılabilir testlerdir.
Bu çalışmada çizik testi, dinamik mikro-serlik, kaplama
kalınlığı ölçüm (calotest) ve Rockwell C yapışma testi
uygulandı, değerlendirildi. Dolaysıyla, iki farklı çelik
(AISI O2 ve K390) üzerine katodik ark tekniği
kullanılarak fiziksel buhar biriktirme yöntemi ile yapılmış
CrN kaplamanın bahsedilen testler kullanılarak
karakterizasyonunun yapılmış ve karşılaştırılmıştır.

2.. Deneysel Çalışma
2.1. Malzeme

Abstract

Bu çalışmada kullanılan AISI O2 (malzeme gereç
numarası:1.2842 olup, %ağ; 0,9 C, 2,0 Mn, 0,4 Cr, 0,3
Si, 0,1 V ve Fe) ve K390 (%ağ: 2,47 C, 0,4 Mn, 4,2 Cr,
3,8 Mo, 9,0 V, 0,55 Si, 1,0 W, 2,0 Co ve Fe) çelikler
Önerler Makina Çelik San. Tic. Ltd. firmasından temin
edilmiştir. Bu çelikler birçok alanda kullanılmaktadır.
AISI O2 çeliği; deforme olmaması, kesme kabiliyetinin
yüksek oluşu, sürtünmeye dayanıklılığı yüksek olan çok
amaçlı takım çeliğidir. 6 mm kalınlığına kadar saçların
kesimi ve şekillendirilmesinde kullanılır. Cıvata ovalama
yanakları, broşlar, pergeller, ölçü takımları, plastik
kalıpları, kesme bıçakları, kılavuz pimlerinde kullanılır.
K390 çeliği ise kalıplar, zımbalar, rulo kesme, çizim ve
derin çekme araçları, sıkıştırma ve döküm işleme
kalıplarında kullanılmaktadır. Çelikler Ø13X100 mm
boyutlarına getirildi. Sonrada çeliklere ısıl işlem
uygulandı. Çizelge 1 uygulanan ısıl işlem şartlarını
göstermektedir. Isıl işlem sonucunda her iki çelik için
sertlikleri 56±1 HRc olarak ölçüldü.

In the present study, characterization of CrN coating on
K390 and AISI O2 (1.2842) steels by PVD method was
carried out. Three samples in Ø12,7x100 mm
dimension from both types of steels were prepared.
Prior to heat treatment, hardness test was performed to
the steels. After heat treatment, hardness values were
measured as 56±1 HRc for both type of steels. CrN
coating was deposited on the steel substrate at 450500 oC by cathodic arc PVD method. After CrN coating
process, characterization of the coatings on the steel
substrates was carried out. For this purpose; adhesive
strength between the coating and steel was measured
by applying scratch test. Dynamic microhardness test
was conducted to measure microhardness of the
coating. Furthermore, thickness of the coating was
measured by microwear test and impurities formed
during coating process were determined on the surface
of
the
microwear
test
sample
by
taking
microphotographs. Adhesion strength of the coating
was qualified and classified by applying Rockwell C Çizelge 1. Çeliklere uygulanan ısıl işlem.
adhesion test. Test results were compared between
Soğutma
two steels.
Menevişleme
Soğutma
Çelik
sıcaklığı
ortamı
sıcaklığı (0C)
0
( C)
Keywords: Physical vapor deposition; CrN coating;
Yağ
820
280-300
Adhesion strength; Microhardness
AISI O2
Vakum
fırınında
1050
600-620
1.. Giriş
K390
hava ile
Yüzey işlemleri malzemenin sertlik, aşınma direnci, ısıl,
elektriksel
vb.
özellikleri
iyileştirilmesi
için Isıl işlemi yapılan çeliklerin çapları 12.7 mm olacak
uygulanmaktadır. Bu özellikleri iyileştirmek için kaynak, şekilde hassas taşlama tezgâhında taşlandı. Kaplama
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yapmadan önce numuneler ultrasonik temizleyicide
sıcak alkali solüsyon ile temizlenerek isopropanal
alkolle yıkandı. Her iki çeliğe de katodik ark kaplama
yöntemi kullanılarak, CrN PVD kaplama yapıldı. Her bir
çelikten 100 mm boyundaki üç adet numune
hazırlanarak, 50 mm’lik kısmı kaplandı. Kaplama 450o
500 C arasında yapıldı. Kaplamanın rengi gümüş gri
olarak oluştu.

Her numuneye DIN CEN/TS 1071-8 standardına göre
Rockwell C yapışma testi uygulandı. Bu test yapışma
için niceleyici bir değer vermemekte, ancak yapışmanın
kalitesi hakkında referans resimlere göre sınıflandırma
yapmaktadır. Bu test kaplama kalınlığına ve altlık
malzemesinin sertliğine son derece bağlı olup altlık
malzemenin sertliği 54 HRc değerinden yüksek olması
gerekir. Bu çalışmada daha önce söylendiği üzere ısıl
işlen sonrası her iki çelik için 56 sertlik değeri HRc
olarak hesaplandı. Test uygulandıktan sonra optik
mikroskop altında 50x büyütmede incelendi. Yapışma
mukavemeti HF1 den HF6 arasında sınıflandırıldı.

3. Sonuçların İrdelenmesi
3.1. Taramalı Elektron Mikroskobu ve EDX Analizi
Kaplamayı karakterize etmek için kaplamanın yüzeyi
SEM-EDX ile incelenmiştir. Şekil 3, kaplama yüzeyini
ve
EDX
analizini
gösterir.
Kaplama
yüzeyi
incelendiğinde
olduğu
yüzeyde
empürütelerin
Şekil 1. Katodik ark metodu şekilsel gösterimi.
görülmektedir.
Dolaysıyla
kaplama
yüzeyi
pürüzlülüğüne olumsuz etki etmektedir.EX elementel
2.2. Karakterizasyon testleri
analizi sonucunda ise kaplamanın gerçekleştiği.
Stokiyometrik CrN yapısının kübik yapı olduğu
Kaplamayı karakterize etmek için kaplamanın yüzeyi
bilinmekle birlikte kaplamanın CrxNy şeklinde fazların
SEM-EDX ile incelenmiştir.
oluşabileceği düşünülmektedir. Bu durumu belirlemek
için XRD analizi yapılması gerekmektedir.
SEM
Her numuneye Csm Revetest cihazında, ASTM C1624
incelemesinden sonra mekanik testler yapıldı.
standardına uygun olarak, çizik testi (Scratch Test)
testi uygulandı. Bu testte, çizme işlemi uç yarıçapı 50
μm olan konik elmas uç (HRc ucu) kullanılarak, artan
yük (progressive load) koşulunda uygulandı. Çizik testi
uygulanmadan önce yüzeyin ön-taraması yapılarak,
yüzey pürüzlülüğünün etkisi giderilmiş oldu. Test,
başlangıç yükü 5N, yükleme hızı 136500mN/dak, çizik
hızı 7mm/dak, maksimum yük 200N koşullarında
uygulandı.
Kaplamanın
ayrışma
(kırılma)
karakteristiğine göre kritik yükler akustik emisyon
sensörü ile tayin edildi. Akustik emisyon sinyallerinin
yanı sıra uygulanan normal yük, sürtünme kuvveti, ve
sürtünme katsayısı gibi parametreler ölçüldü.
Her numuneye Fischer Dinamik Mikrosertlik (Fischer
HM100) cihazında, ISO 14577-1 standardına uygun
olarak kaplamanın sertlikleri ölçüldü. Testlerde Vickers
uç kullanıldı. Yükleme hızı 0,5mN/s olup, toplam test Şekil 2. Kaplama yüzeyi ve EDX analizi
süresi 20 saniye.
Her numuneye Csm-Calotest marka aşındırma
cihazıyla 0,5 μm elmas aşındırıcılı solüsyon kullanarak
aşındırma yapıldı, burada numunelerin formundan
dolayı elips şeklinde aşınmış tabaka oluşturuldu ve
optik mikroskopta imaj analiz programıyla bu elipslerin
iç ve dış çember çapları ölçüldü. Bu sayede kaplama
kalınlıkları aşağıdaki (1) numaralı eşitlikle belirlendi. Bu
test ile ayrıca kaplamanın tek katmanlı olup olmadığı
tespit edilebilmek ve kaplamanın empürite içerip
içermediği kontrol edilebilmektedir.

(1)
Kaplama kalınlığı, t, oluşan izin iç çapı Øiç, dış çapı Ødış
ve kullanılan bilye çapı Øbilye.
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3.2. CrN Kaplama Kalınlığı

kenarlarında kaplamanın ayrıştığı, Lc2, durumu ifade
eder. Üçüncüsü ise tam ayrışma durumunu ifade eder
Kaplama kalınlığı Csm-Calotest marka aşındırma cihazı (complete removal), Lc3; kaplamanın çizik kanalından
kullanılarak ölçüldü. Üç farklı numuneye test uygulandı. ayrılmış olma durumunu ifade eder. Şekil 3 çeliklere ait
çizik test sonuçları görülmekte. Her bir çelik için beş
kez çizik testi uygulandı. Deney verileri incelendiği
zaman kritik yüklerin belirlenmesinde üç parametrenin
direk olarak ilişkili olduğu söylenebilir. Bunlar akustik
sinyal, sürtünme katsayısı ve sürtünme kuvveti. Akustik
sinyalin ani olarak yükseldiği nokta Lc1 kritik yükün
tespit edildiği yerdir. Sürtünme katsayısı ve sürtünme
kuvvetinin ani olarak yükseldiği yer olan kısım ise Lc2
kritik yükün tespit edildiği yerdir. Yine akustik sinyal
verisinde tekrar düşmenin başlayıp platonun oluştuğu
yer ve aynı davranışı sürtünme katsayısı verisinde de
görüldüğü yer olarak ise Lc3 kritik yükünün tespitinde
kullanılmıştır. Şekil 3’de K390 çeliğine ait çizik test
sonuçları verilmektedir.

(a)

Şekil 3. K390 çeliğine ait çizik testi

(b)
Şekil 5. Kaplama kalınlığı ölçüm test (Calotest)
sonucunda oluşan iz; a) K390 çeliği, b) AISI O2
(1.2842)
Çizelge 4’de kaplama kalınlığı ölçüm test sonuçları
görülmektedir.
Çizelge 4. Kaplama kalınlığı ölçüm test (Calotest)
sonuçları.
Malzeme
t1,(μm) t2,(μm) t3,(μm) tort
,(μm)
2,71
K390
2,71
2,76
2,65
AISI O2

2,89

2,96

2,88

2.91

AISI O2 çeliğinde kaplama kalınlığı büyük olduğu tespit
edildi. Bu durum ise AISI O2 çeliğinin fiziksel ve
mekanik
özelliklerinin
daha
iyi
olabileceğini
göstermektedir.
3.3. Çizik Testi (Scratch Test)
Bu çalışmada, üç farklı kritik yük tanımlaması yapıldı.
Birincisi eşik yük (threshold load), Lc1; altlık
malzemesine ilk dik olarak oluşmuş çatlak durumunu
ifade eder. İkincisi yük taşıyabilme kapasite sınırını
ifade eden (limit of load bearing capacity) veya çizik

797

Çizik testi verilerinde akustik sinyaller kullanılarak kritik
yük (Lc1) bulunmaktadır. Ancak akustik sinyal
verilerinin oluşması kaplama kalınlığına bağlıdır. Valli
ve ark. M2 yüksek hız çeliği ve ASP30 sinterlenmiş
yüksek hız çeliklerini TiN ile kaplamış ve kaplamamanın
karekterizasyonu için çizik testi uygulamışlar [1].
Onların çalışmasında, akustik sinyallerinin alınabilmesi
için TiN kaplama kalınlığının en az 1,5 μm olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmada kaplama kalınlıkları 1,5 μm’nin
üzerinde olması akustik sinyallerinin net bir şekilde
ortaya çıkmasını sağlamış ve inceleme imkânı
sağlanmıştır.
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Çizelge 2. K390 çeliğine ait test sonuçları ve her iki
çelik için ortalama kritik yük test sonucu değerleri.
CrN

1

2

Lc

FN (N)

FS (N)

µ

X
(mm)

Lc1

24,29

2,66

0,11

0,99

Lc2

65,39

15,47

0,23

3,09

Lc3

121,57

76,26

0,62

5,98

Lc1

36,57

4,72

0,12

1,62

Lc2

66,97

14,74

0,22

3,18

Lc3

121,60

79,99

0,65

5,98

Lc1

18,95

1,81

0,09

0,71

Lc2

86,86

23,24

0,26

4,20

Lc3

121,58

77,59

0,63

5,98

Lc1

31,91

4,03

0,12

1,38

Lc2

59,08

11,77

0,19

2,77

Lc3

121,63

80,01

0,65

5,98

Lc1

24,63

2,74

0,11

1,00

Lc2

63,19

16,11

0,25

2,98

Lc3

121,65

79,96

0,65

5,98

(a)

3

4

5

(b)

Ortalama değerleri

K390

AISI
O2

Lc1

27,27

3,19

0,11

1,14

Lc2

68,30

16,27

0,23

3,24

Lc3

121,61

78,76

0,64

5,98

Lc1
Lc2
Lc3

27,44
70,57
121,56

3,29
16,12
78,00

0,11
0,22
0,64

1,15
3,36
5,98

Sonuçlar incelendiğinde her iki malzeme yüzeyine
yapılan CrN kapamanın aynı davranışı sergilediği ve
değerlerin hemen hemen aynı olduğu anlaşılmaktadır.
Dolaysıyla yapışma mukavemeti açısından altlık
malzemelerin (AISI O2 ve K390 çelikleri) etkilerinin
olmadığı anlaşılmaktadır. Sadece çok az bir fark Lc2
kritik yük değeri AISI O2 çeliğinde daha uzun mesafede
(3,36 mm) normal yük (70,57 N) daha yüksek olarak
ölçülmüştür. Yani AISI O2 çeliği daha iyi bir kaplamaya
sahip olduğu söylenebilir. XRD analizi yapılarak
kaplamanın çeliğin hangi tercihli düzlemlerinde
çekirdeklendiği
ve
büyüdüğü
tespit
edilmesi
gerekmektedir.
Çizik testinde açılan kanalın incelemesi optik mikroskop
altında 200X büyütmede incelendi. Mikroçatlak
oluşumu (Lc1), Çizik kenarında kaplamanın ayrılması
(Lc2) ve kaplamanın tam olarak sıyrılması (Lc3)
durumlarını gösteren fotoğraflar çekildi. Şekil 4’de K390
çeliği için bu durumlar açıkça görülmektedir.

(c)
Şekil 4. K390 çeliği için; a) Mikroçatlak (Lc1), b)çizik
kenarında kaplama tabakasının ayrılması (Lc2), c)
Kaplamanın çelikten tam olarak sıyrılması (Lc3)

3.4. Dinamik Mikrosertlik Testi
Bu çalışmada her bir numuneye 10 adet dinamik mikro
sertlik testi uygulandı. Bunların içinden en kötüsü
atılarak 9 adet testin analizi yapıldı. Şekil 5 ‘de K390
çeliğine uygulanan dinamik mikrosertlik test sonucunda
elde edilen yükün doğrultulmuş batma derinliği
değişimini gösteren eğriler ve aynı eğrilerin otomatik
olarak çizilen ortalama eğrisi (kırmızı) görülmektedir.
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Şekil 5. K390 çelik için dinamik mikrosertlik test
sonucunda elde edilen yük- derinlik eğrileri (test sayısı,
(b)
n=9 ve ortalama eğrisi)
Şekil 6. Rockwell C Yapışma Test izi a) K390 çeliği b)
AISI O2 (1.2842) çeliği.
Her iki çeliğe ait dinamik mikrosertlik test analizi
sonucunda
elde
edilen
veriler
Çizelge
3’te Şekil 5a’te görüleceği üzere K390 çeliği için uygulanan
verilmektedir.
yük sonucunda kaplamanın ayrıştığı açıkça görülmekte
ve HF=5,0 değerinde olduğu referans resimler ile
Çizelge 3. Dinamik mikrosertlik test sonuçları
kıyaslanarak tespit edildi. HF değerinin 4,0 değerinden
büyük olduğu için kaplamanın kullanım için uygun
Özellik
olmadığı sonucuna anlaşılmaktadır. Şekil 5b’de ise
Malzeme HV
HF=1,0 olduğu ve kuvvetli bir yapışma olduğu ve
E,
hmax
Gpa
μm
kullanım için uygundur, sonucuna varıldı. Çizelge 4 ise
Rockwell C Yapışma Test sonuçlarını göstermektedir.
K390
2531
293
0,17
Rockwell C yapışma test sonuçlarına göre yapışmanın
AISI O2
1518
220
0,21
AISI O2 çeliğinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 3’den anlaşılacağı üzere K390 çeliği üzerine
yapılan CrN kaplamanın Vickers sertlik ve Elastisite Çizelge 4. Rockwell C Yapışma Test sonuçları
modulü değerleri AISI O2 çeliği üzerine yapılan CrN
K390
AISI O2
kaplamadan daha yüksek çıkmıştır.
1
2
3
1
2
3
3.4. Rockwell C Yapışma Testi
HF
5,0
5,5
4,5
1,0
1,5
1,0
Bu test sanayide en yaygın olarak kullanılan testtir. Bu



Sonuç X
X
X
testte kaplamanın kalitesi tespit edilmektedir. Yapışma
mukavemeti HF1 den HF6 arasında sınıflandırılır ve
HF1- HF4 arasında olur ise yeterli yapışma
mukavemeti sağlanmış olduğu ancak 4<HF≤6 arasında 4. Sonuç
olur ise yapışmanın yetersiz olduğu tespit edilir. Şekil
6’te K390 çeliğine ait Rockwell C Yapışma Test izleri Bu deneysel çalışmada, K390 ve AISI O2 çelik
görülmektedir.
yüzeylerine katodik ark kaplama yöntemi ile CrN
kaplama yapılış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

AISI O2 çeliğinde kaplama kalınlığı daha fazla
olmuştur.

Yapışma dayanımı her iki çelik için aynı
olduğu tespit edilmekle birlikte, AISI O2
çeliğinin daha uzun mesafede Lc2 kritik yük
değerinin K390 çeliğinden büyük olduğu tespit
edilmiştir.

Dinamik mikro sertlik testi sonucunda K390
çeliği üzerine yapılan CrN kaplamanın Vickers
sertlik ve Elastisite modulü değerleri AISI O2
çeliği üzerine yapılan CrN kaplamadan daha
yüksek çıkmıştır.

Rockwell C yapışma testi sonucunda CrN
kaplamanın AISI O2 çeliğinin yüzeyine
yapışma özelliğinin çok daha iyi olduğu tespit
edilmiştir.
Bu çalışmanın devamında ise XRD analizi yapılması
(a)
gerekli olup, kaplamanın çekirdeklenmesi ve büyüme
mekanizması hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir.
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Özet

conditions. The results of this study are very important
both in theory and practice in order to detect these
Bu çalışmada, hafifliği, sünekliği, yorulma dayanımı ve damages in practice and to ensure the correct
çarpışmaya direnci sebebiyle otomotiv üretiminde, predictability of the design.
özellikle B-pillar ve C-pillar gibi yan ve arka destek
parçalarının üretiminde sıklıkla kullanılan çift fazlı Keywords: Fatigue, Bending, Finite Elements Analysis,
çeliklerin nokta direnç kaynaklı birleştirmelerinin bileşik Resistence Spot Welding
kuvvetler altında yorulma performansları teorik ve
deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda 1. Giriş
geliştirilen düzlemsel eğmeli deney sistemi eğme
dinamik yüklemelerine ilave olarak çekme dinamik
Özel faz dönüşümleri ile üretilen yüksek dayanımlı
yüklemeleri de oluşacak şekilde tasarlanmış ve
otomotiv çeliklerinin ilk ailesi olan çift fazlı (DP) çelikler,
uygulanmıştır. Deneysel tasarım ve uygulama, Ansys
iyi dayanım ve süneklilik dengesi, 450 MPa’ dan 1200
Workbench ile teorik olarak benzer sınır şartları
MPa’ a kadar dayanım çeşitliliği sunması ve yüksek
oluşturularak analiz edilmiştir. Yorulma testleri R=0,
gerinim sertleşmesi ile yüksek akma dayanımı
yükleme şartlarında ve gerinim temelli malzeme
kazanabilmesi
gibi
avantajları
sebebiyle
araç
modellenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Deneysel ve
üretiminde sıklıkla kullanılmıştır. Çift fazlı çelikler
modelleme sonuçları her ne kadar farklı tipte olsa da T
adından da anlaşıldığı üzere iki mikroyapısal fazdan
model nokta kaynak numunesinin üst üste bindirilmesi
oluşurlar. Çoğunluk fazı ferrit fazı oluştururken ferrit fazı
destekli yorulma testi şartlarında da analiz edilebildiğini
içinde adacıklar halinde dağılmış ikinci fazı martenzit
göstermiştir. Literatür ve saha araştırması otomobillerin
oluşturur. Ferrit fazı sünekliliği sağlarken martenzit fazı
servis şartlarında beklenmedik yorulma hasarlarına
sertliğini ve dayanımı sağlayan fazdır. Yine çift fazlı
uğradıklarını göstermektedir. Bu çalışma sonuçları hem
çeliklerinin tokluğu martenzitin hacimsel oranı,
teorik ve hem de pratik olarak pratikteki bu hasarları
morfolojisi ve tokluğu olmak üzere üç temel özelliği ile
önceden tespit edilip tasarımın doğru öngörülebilirliğinin
kontrol edilir. Bunların yanında yüksek enerji absorbe
sağlanabilmesi açısından çok önemli bilgiler ortaya
yeteneği ve iyi yorulma dayanımı özellikleri sebebiyle
koymaktadır.
araçlarda uzunlamasına kirişler, traversler ve takviyeler
gibi yapısal güvenlik parçalarının üretiminde kullanım
Anahtar kelimeler: Yorulma, Eğme, Sonlu Elemanlar
için uygun sac çelik türleridir [1,2].
Analizi, Nokta Direnç Kaynağı
Otomotiv üretiminde kullanılan saclar çoğunlukla
kaynak
yöntemleriyle
birleştirilmekte
olup
bu
Abstract
yöntemlerden en sık kullanılanı nokta direnç kaynağı
yöntemidir. Düşük ısı girdisi, hata riskinin az olması,
In this study, the fatigue performance of spot resistance doldurucu malzeme kullanılmayışı ve otomasyona
welded joints of dual phase steels were examined for uygunluğu bu yöntemin en gözde avantajlarındandır
fatigue performance theoretically and experimentally, [3,4].
under combined force which are frequently used in
Kaynak operasyonları uygulanan malzemelerin
automotive production, especially in the production of yapısında yüksek ısı girdisinden kaynaklanan kusurlar
side and rear support parts such as B-pillar and C-pillar ve içsel gerilmeler meydana getirebilmektedir. Nokta
due to their lightness, ductility, fatigue strength and direnç kaynağı yöntemi de kaynaklanan yapıda ani ısı
collision resistance. Planar bending test system is değişimleri meydana getirir. Bunun neticesinde soğuma
developed and designed to be apply dynamic forces hızına bağlı olarak kaynak bölgesi etrafında kalıntı
both bending and tensile for experimental studies. gerilmeler oluşur. Kaynak bölgesi etrafında ısıdan
Experimental design and application were analyzed etkilenen bölge (ITAB) ana metalden yapısal olarak
with Ansys Workbench by creating theoretically similar farklıdır ve bu bölge yorulma dayanımını için son
boundary conditions. Fatigue tests were carried out derecede önemlidir. [5,6].
Otomobil gibi hareket halindeki sistemlerin yapısal
under load conditions and strain-based material
modeling with R = 0. Although the experimental and bileşenleri, arazi şartlarına göre farklı genliklerde ve
modeling results are different types, it has been shown farklı tiplerde tekrarlı dinamik yüklere maruz kalırlar.
that the T model spot weld sample can be analyzed Eğer yapısal parçalar üzerinde malzemeden kaynaklı
under superimposed fatigue test conditions. The veya kaynak işlemlerinden kaynaklı yapısal kusurlar
literature and field research show that automobiles varsa tekrarlı gerilmeler bu kusurlar etrafında yığılmalar
suffer unexpected fatigue damage under service oluşturabilmektedir. Tekrar eden süreçlerde biriken
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yığılmaların akma noktasını geçtiği bölgelerde çatlaklar
meydana gelir ve ilerleyen süreçlerde çatlağın
ilerlemesiyle yapıda hasar meydana gelir. Bu tür
yorulma hasarları malzeme dayanımından çok daha
düşük gerilmelerde meydana gelirler. Bu yüzden daha
güvenilir ve rijit sistemler tasarlamak için malzemelerin
ve birleştirmelerinin yorulma dayanımı hakkında bilgi
sahibi olmak gerekir [7,8].
Nokta direnç kaynaklı birleştirmelerin ömrünü
etkileyen birçok kriter bulunmaktadır. Yapılan literatür
araştırmasında bu kriterler ve özellikleri detaylı şekilde
incelenmiştir. Bu kriterler üzerine Davidson ve Imhof [9]
yaptığı çalışmalarda literatürde sac kalınlığı, kaynağın
nugget çapına, kaynak sayısına ve kaynak
oryantasyonu ile bağlı olduğu belirtilmekle yaptığı
araştırmalarda kısa çevrimli yorulma deneylerinde ömür
kaynak çapı ve malzemeye bağlıyken uzun çevrimli
yorulma deneylerinde malzeme dayanımının ve kaynak
çapının yorulma ömrünü çok etkilemediği neticesine
varmıştır. Bunların yanında akma dayanımının ve
direngenlik (stiffness) değerinin arttıkça numunelerin
oldukça iyi yorulma performansı sergilediğini ve sistem
direngenlik değerinin yorulma ömrünün öngörülmesi
için önemli bir parametre olduğunu görmüştür.
Bunun yanında yapısal parçaların maruz kaldığı
gerilme türlerinin bilinmesi çok önemlidir. Literatürde
nokta kaynaklı saclara çekme-makaslama ve soyma
yorulma testleri ayrı olarak yapılmıştır fakat gerçekte
nokta kaynaklı yapısal parçalar kesme, çekme, burma
kuvvetlerine ve eğme momentlerine aynı anda kombine
şekilde maruz kalabilirler.
Bu konuyla ilgili Mori vd. [10] yaptıkları çalışmalarda
araçlarda bulunan nokta direnç kaynağı ile birleştirilmiş
T şekilli parçalarda yorulma ömrü öngörüsünde
bulunmaya çalışmışlardır. Bunun için T şekilli parçaya
şekil 1’ deki gibi 50 N.m değerinde eğme momenti
uygulayarak A ve B noktasında meydana gelen gerilim
tipleri ve gerilim büyüklükleri elde etmeye çalışmışlar.
Şekil 1’ de görülen model sonlu elemanlar olarak
modelleyerek birleşimlerdeki kuvvetler ve büyüklükleri
tespit etmişlerdir. A ve B noktasındaki birleşimler ile
aynı olarak numuneler hazırlanmış ve kaynak bölgesine
2 mm uzaklığa yerleştirilerek yorulma deneyleri
yapılmıştır. Aynı kaynaklı elemanlara yapılan testler
elde edilen kuvvetlerin büyüklüğünü doğrulamıştır.

yükleme ve rijitlik özelliklerinde tek nokta kaynaklı
flanşlı numuneler hazırlanmış ve flanşların hazırlanan
numunenin kaynaklı bölgesi dışındaki bölgelerde
rijitliğin sağlanması için kritik olduğu belirtilmiştir.
Kuvvet olarak sonuçlardan yola çıkarak parametreler,
kesme kuvveti ve eğme momenti F/M=0,4, R=0 ve
20Hz değerlerinde belirlenerek yorulma testleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar T şekilli parçadaki A
noktasını temsil eden elemanların yorulma sonuçlarıyla
birbirine uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Yapılan literatür araştırmalarından da anlaşıldığı üzere
nokta direnç kaynaklı birleştirmeler birden fazla
kombine kuvvetlerin etkisinde kalabilirler. Nokta direnç
kaynaklı birleştirmelerin ömürleri hakkında kesin bilgi
sahibi olabilmek için farklı yüklerin etkisi hesaba
katılmalı ve yorulma deneylerinin kombine yükler
etkisinde gözlemlenmesi güvenilir bir tasarım için son
derecede önemlidir.

2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda incelenmek üzere literatür
araştırmasında da belirtilen nokta direnç kaynağı ile
birleştirilmiş DP600 saclardan oluşan T şekilli yapısal
parça modellenerek sonlu elemanlar programı ile şekil
2’de görüldüğü gibi 5 mm yer değiştirme uygulanarak
nokta kaynağı etrafında oluşan zorlanma şekli, kuvvet
büyüklükleri ve kuvvet bölgeleri incelenmiştir.

Şekil 2.

Yapılan incelemeler ile T şekilli parçada meydana
gelen deformasyon dikkate alınarak ebatları EN ISO
14273 standartlarına göre kaynak bölgesini simüle
edecek bir deney modeli (Şekil 4.) geliştirilerek model
hem Ansys Workbench ortamında hem de gerçek
olarak yorulma testine tabi tutulmuştur. Geliştirilen
modelin
tutma
kolları
çevresindeki
gerilme
yoğunlaşmasını önlemek için aynı kalınlıkta aynı
malzemeden sac malzeme yerleştirilmiştir. Bunun
yanında modelin kaynak bölgesi altına dairesel kesitli
destek yerleştirilerek T şekilli parçada olduğu gibi
kaynak bölgesinin Y eksinindeki hareketi önlenmiştir.
Böylece oluşturulan deney modelinin deformasyon,
gerilme ve yorulma ömrü sonuçları T şekilli parça ve
gerçek olarak teste tabi tutulan model ile kıyaslanması
amaçlanmıştır.

Şekil 1.

Yapılan ölçümler neticesinde en fazla gerinim ve gerilim
değerleri T şekilli parçanın A noktasındaki nokta
kaynaklarda çıkmıştır. Ölçümler neticesinde bu bölgede
kesme kuvveti 490 N, kaynak çekirdeğine dik olarak
eksenel çekme kuvveti 3,09N ve eğme momenti 185
N.mm olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlarla A noktasındaki
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3. Deneysel Sonuçlar
Yapılan analizler sonucu T şekilli parça ile modellenen
parça arasında benzer deformasyon şekli gözlenmiştir.
Bunun yanında iki modelden elde edilen efektif von
mises kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür.
Şekil 4. Tasarlanan nokta kaynaklı deney modeli.

Modellemede kaynak bölgesi etrafındaki mesh
yoğunluğu artırılarak elde edilen verilerin doğruluğunun
artırılması amaçlanmıştır. Bunun yanında iki modelde
kullanılmak üzere DP600 sac metali özellikleri
kullanılmıştır kullanılan malzemenin özellikleri tabloda
verilmiştir [12].
Tablo 1.
DP600 çeliğinin mekanik özellikleri

Şekil 5. T şekilli parça ve deney modeli gerilme sonuçları

Yine T şekilli modele ve deney modeli ile yapılan
yorulma analizleri sonucu hasarın en fazla gerilmenin
Yorulma parametreli R=0 (Zero Based) değerlerinde 5 oluştuğu bölgede oluştuğu görülmüştür. Ayrıca iki
mm genlik uygulanarak gerinim yaklaşımı uygulanarak modelde de maksimum hasarın meydana geldiği
bölgede yorulma ömrü çevrim sayısı olarak birbirine
yapılmıştır.
Deneysel çalışmalarda otomotiv üretiminde sıkça yakın olduğu görülmüştür.
kullanılan çift fazlı çelik DP600 kullanılmıştır. Sac çelik
250x250mm ebatlarında temin edilerek EN ISO 14273
standartlarına göre giyotin ile 100x30mm boyutlarına
getirilerek 8 mm çaplı düz konik bakır elektrot ile 7 kA
ve 4 bar kaynak parametrelerinde kaynaklanmıştır.
Spektral analiz yöntemi ile elde edilmiş malzemenin
kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
TABLO 2.
DP600 ÇELİĞİNİN KİMYASAL BİLEŞİMİ (%).
C

Si

Mn

S

Ni

0,077

0,253

1,86

0,006

0,012

Al

Ti

V

Cr

Fe

0,127

0,002

0,004

0,177

97,472

Nokta direnç kaynağı prosesi için kullanılmış
parametreler Tablo 2’de gösterilmiştir. (1 çevrim=0,02s)
Şekil 6. T şekilli parça ile deney modeli çevrim sayıları

TABLO 3.
NDK KAYNAK PARAMETRELERİ

Kaynak Elektrot
akımı, basıncı,
kA
bar

7

4

İnme
zamanı,
çevrim

Sıkıştırma
zamanı,
çevrim

Kaynak
zamanı,
çevrim

Tutma
zamanı,
çevrim

Ayrılma
zamanı,
çevrim

15

35

20

10

15

Bunların yanında yapılan deneylerde modellerde
gözlemlenen maksimum gerilmenin ve minimum çevrim
sayısının oluştuğu bölgelerde oluştuğu gözlemlenmiştir.
Yapılan deneyler sonucunda malzemede kopma 29600
ve 34560 çevrimlerde meydana gelmiştir. Kırılmaların
ITAB bölgesinde oluştuğu görülmektedir.
Deney modeli analizi neticesinde modelin eğme ve
çekme
kombine
kuvvetlerine
maruz
kaldığı
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görülmüştür. Çenelerin modele uyguladığı çekme
kuvvetinin 1471 N olduğu görülürken eğme kuvvetinin
-823 N olduğu görülmüştür. Literatürde yapılan
çalışmalarda 1400 N kuvvet uygulanarak yapılan
çekme makaslama yorulma deneylerinde 105
çevrimlerde hasar meydana gelmişken yapılan bu
çalışmalarda hasarların literatürdeki çevrim sayılarının
nerdeyse yarısında meydana gelmiştir [11, 12]. Bunun
kombine kuvvetlerin kombine mod-I ve mod-2
yüklemelerine
sebep olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Şekil 7. Nokta kaynaklı numunelerin kırılma bölgesi

4. Sonuçlar
Bu çalışmada literatürden faydalanarak otomobillerde
kullanılan T şekilli parçalara Ansys ortamında
deformasyon uygulanarak birleştirme bölgesindeki
gerilmeler ve deformasyonlar analiz edilmiş ve bu
koşullara göre deney modeli tasarlanarak iki model
arasında kıyaslama yapılmıştır. Deney modeline uygun
olarak yapılan DP600 çeliği numuneler aynı
parametrelerde yorulma deneyleri yapılarak deney
modeli ile karşılaştırılmıştır.
1. Ansys ortamında yapılan çalışmalarda T şekilli
parça modeli ile deney modelinde benzer
deformasyon
çeşidi
ve
gerilmeler
gözlemlenmiştir. İki modelde de maksimum
gerilim
değerlerinin
kaynak
çekirdeği
kenarında oluştuğu gözlemlenmiştir.
2. T şekilli model ile deney modelinin yapılan
yorulma deneylerinde benzer yorulma ömrü
gösterdikleri gözlemlenirken iki modelde en
düşük yorulma ömrü aynı noktada yani kaynak
çekirdeğinin kenarında meydana geldiği
gözlemlenmiştir.
3. Yapılan deneylerde meydana gelen kırılma
çevrimleri ile simülasyon verilerinin benzer
olduğu görülmüştür. Var olan farkın ise
modelde kalıntı gerilmelerin ve yapısal
kusurların
modellenememesinden
dolayı
olduğu düşünülmektedir.
4. Deney numunelerinde yapılan kırılma analizi
çalışmaları maksimum gerilmenin kaynak
çekirdeğinin
iç
kenarında
olduğunu
doğrulamaktadır.
5. Yapılan yorulma deneyleri neticesinde kırılma
çevrimlerinin literatürdeki çekme makaslama
deneylerinin kırılma çevrimlerinin yarısı kadar
olduğu
gözlemlenmiştir.
Yani
kombine
kuvvetlerin etkisi yorulma analizi için oldukça
önemlidir.
KAYNAKLAR

Eğilme parça yüzeyinde basma çekme gerilmeleri
oluştururken yüzeyler arasında gerilmelerin sıfır olduğu
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bölgede oluştuğunu doğrulamaktadır.
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SPATIAL ANALYSIS OF WATER POLLUTION BY GEOGRAPHY
INFORMATION SYTEMS (GIS) IN TURKEY
TÜRKİYE’DE SU KİRLİLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE
MEKANSAL ANALİZİ
a

Erkan KALIPCI a
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Özet
Yapılan bu çalışmada; Türkiye’de su kirliliğinin
önlenmesi ve su kaynaklarının verimli şekilde
kullanılması için mevcut duruma dikkat çekilerek
kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada
kullanılan
veriler,
T.C.
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığından temin edilmiştir. T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından temin edilen verilerin incelenmesi
sonucunda; Türkiye’de kentlerin öncelikli çevre
sorununun su kirliliği olduğu ve birinci öncelikli çevresel
sorunların yıllar itibariyle karşılaştırılması yapıldığında
son beş yılda su kirliliği ile ilgili sorunlarda artış olduğu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince belirlenmiştir.
Yüzey sularının muhtemel kirlenme nedenlerinin
sırasıyla evsel atıksular, zirai faaliyetler, evsel katı
atıklar,
sanayi
atıkları/atıksuları
ile
denizcilik
faaliyetlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra; İl merkezi ve ilçelerdeki yerleşim yerlerinde
evsel nitelikli atıksuların arıtılmamasının atıksulardan
kaynaklanan kirliliğin en önemli nedeni olduğu, bunu
kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz
olmasının takip ettiği belirlenmiştir. Ülkemizde ‘atık
yönetim felsefesi’ olarak tanımlanan çevresel
kirlenmeleri ortadan kaldıracak veya minimuma
indirecek çevresel projelerin hazırlanarak sayısının
artması ve ivedilikle hayata geçirilmesi elzemdir. Bu
çalışma, yerel yönetimlerin son yıllarda bölgelerindeki
yüzeysel ve yeraltı sularının hızla kirlendiğinin farkında
olması gerektiğini göstermiştir. Su kaynaklarının
yönetiminin etkin bir şekilde uygulanarak gerekli
önlemlerin alınmadığı takdirde; kirlilik oranının giderek
artacağı, çevre ve insan sağlığını tehdit eder seviyeye
ulaşacağı aşikardır.

domestic wastewaters, agricultural activities, domestic
solid wastes, industrial wastes/wastewater, and
maritime activities, respectively. And also; It has been
determined that non-treatment of domestic wastewater
in the provincial centers and districts is the most
important cause of pollution caused by wastewater,
followed by lack or deficiency of sewage network. In our
country, it is essential to prepare and increase the
number of environmental projects that will eliminate or
minimize the environmental pollution defined as 'waste
management philosophy' and to implement them
immediately. This study showed that local governments
should be aware of the rapid pollution of surface and
groundwater in their regions in recent years. It is
evident that the pollution rate will gradually increase
and reach a level that threatens the environment and
human health if the necessary precautions are not
taken by the effective implementation of water
resources management.
Keywords: Water pollution, Geography InformatIon
Sytems, Turkey.

1. Giriş

Suya karışan maddeler, suların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini değiştirerek “su kirliliği”ni meydana
getirirler. Söz konusu değişimler, aynı zamanda sularda
yaşayan canlı varlıkları da etkiler. Böylece su
kirlenmesi sudaki canlıların etkilenmesine, dengelerin
bozulmasına ve giderek doğadaki tüm suların sahip
oldukları kendi kendini temizleme kapasitesinin
azalmasına veya yok olmasına yol açabilir. Su kirliliğini
kısaca, antropojen etkiler sonucunda ortaya çıkan,
kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ve ekolojik
Anahtar kelimeler: Su Kirliliği, Coğrafi Bilgi Sistemi, dengeleri bozan kalite değişimleri, olarak tanımlamak
mümkündür [1]. Su kaynaklarının kirlenmesi önemli
Türkiye.
ekonomik kayıplar getirmesinin ötesinde, kirlilik türü ve
yoğunluğuna bağlı olarak doğrudan canlı ve insan
Abstract
yaşamını tehdit edebilmektedir [2].
In this study; it is intended to draw the attention of the
public to the situation and inform prevention of water
pollution and the efficient use of water resources in
Turkey. The data used in the study were obtained from
the Ministry of Environment and Urbanization of the
Republic of Turkey. As a result of the analyzed data
obtained from the Ministry of Environment and
Urbanization; it is understood by the Provincial
Directorate of Environment and Urbanization that
primary environmental problems of the cities in Turkey
are water pollution and, over the years when compared
among the top priority environmental problems that are
related to water pollution, it has increased in the last
five years. The possible causes of contamination of
surface water were determined to be caused by

Bilgisayar destekli veri analizi ve görselleştirme
araçları, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve
yönetimi çalışmalarında önemli rol oynamaktadır.
Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bu amaçla son
yıllarda dünya çapında oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır [3]. Bu analiz yöntemleri sayesinde
kullanımı kolay veri kaynakları oluşturulup, su kalitesini
etkileyen faktörler tanımlanarak, su kaynaklarının
yönetimi için uygun stratejiler geliştirilebilmektedir [4-7].
Yapılan bu çalışmada; Türkiye’de yaşanan mevcut su
kirliliği hakkında bilgi verilerek, su kaynaklarını tehdit
eden sorunların belirlenerek, önlenmesi ve su
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kaynaklarının verimli şekilde kullanılması için Tablo 1.Su kirliliğinin öncelikli sorun olduğu iller [8].
kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

2. Materyal Metot
Çalışmada kullanılan veriler, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve
Denetim Genel Müdürlüğünden temin edilerek
kullanılmıştır [8].

3. Bulgular
Türkiye’de 2016 yılına ait, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İl Müdürlüklerinden elde edilen bilgilere göre,
çevre sorunları genel olarak irdelendiğinde, 30 ilde su
kirliliğinin, 26 ilde hava kirliliğinin, 21 ilde atıkların, 3 ilde
gürültü kirliliğinin, 1 ilde de erozyonun birinci öncelikli
çevre sorunları olduğu görülmektedir (Şekil 1) [8].

Şekil 3’de, Su kirliliği öncelikleri haritası (Şekil 1) ile
ülkemizin
nehir
ve
göl
haritasının
birleşimi
gösterilmektedir. Buna göre; Türkiye’nin 25 hidrolojik
havzaya bölünmüş olduğu göz önüne alınırsa, su
kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin MeriçErgene, Susurluk, Gediz, Büyük Menderes, Batı
Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Doğu Karadeniz,
Aras, Van Gölü ve Asi Havzalarında yoğunlaştığı
Şekil 1. 2016 Yılı illerin birinci öncelikli çevre sorunları söylenebilir [8].
haritasi [8].
Türkiye’de su kirliliğinin; birinci öncelikli çevre sorunu
olduğu il sayısı 30 (illerin %37’si), ikinci öncelikli sorun
olduğu il sayısı 33 (illerin %41’i), üçüncü öncelikli sorun
olduğu il sayısı 13 (illerin %16’sı) olarak belirlenmiştir
(Tablo 1). Su kirliliğinin 1., 2., ve 3. öncelikli sorun
olduğu iller aşağıda Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’de de
görüldüğü üzere su kirliliği toplam 76 ilimizde birinci,
ikinci ya da üçüncü öncelikli çevre sorunu olarak
kendini göstermektedir [8].

Şekil 3.Nehir ve göller ile su kirliliğinin öncelikli sorun
olduğu illerin haritası [8].
Havza bazında su kirliliğinin birinci öncelikli sorun
olduğu illerde kirlenmenin başlıca nedenleri ise aşağıda
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Havza bazında su kirliliğinin birinci öncelikli
sorun olduğu illerde kirlenmenin başlıca nedenleri [8].

Şekil 2.Su kirliliğinin öncelikli sorun olduğu iller haritası
[8].
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(*) 2009-2010 Dönemi ve sonrasında, İl Müdürlüklerinden sıralanması istenen
öncelikli sorun maddeleri arasından “Görsel kirlilik”, “Orman tahribatı”, “Asit
yağmurları”, “Plansız kentleşme”, “Kıyı tahribatı”, “Mera tahribatı”, “Koku
problemi”, “Biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı”, “Sulak alan kayıpları” ve “Diğer”
maddeleri çıkarılarak yerine “Doğal çevrenin tahribatı” maddesi konmuştur. Not:
Sorunların öncelik sırası İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince belirlenmiştir.

Şekil 4. Birinci öncelikli sorunların yıllar itibariyle
karşılaştırılması [8].
Yüzey sularının muhtemel kirlenme nedenleri Şekil 5’de
verilmiştir. Şekil 5’e göre özellikle son beş yıl
incelendiğinde yüzey sularının muhtemel kirlenme
nedenlerinin sırasıyla evsel atıksular, zirai faaliyetler,
evsel katı atıklar, sanayi atıkları/atıksuları ile denizcilik
faaliyetlerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Şekil 5. Yüzey sularının muhtemel
nedenlerinin yüzde (%) olarak dağılımı [8].

kirlenme

Şekil 6. Yeraltı sularının muhtemel
Birinci
öncelikli
sorunların
yıllar
itibariyle nedenlerinin yüzde (%) olarak dağılımı [8].
karşılaştırılması yapıldığında son beş yılda su kirliliği ile
ilgili sorunlarda artış olduğu Şekil 4’de görülmektedir.

kirlenme
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Yeraltı sularının muhtemel kirlenme nedenleri ise Şekil
6’da verilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde; yeraltı sularının
muhtemel kirlenme nedenlerinin sırasıyla zirai ilaç ve
gübre kullanımı, hayvan yetiştiriciliği, evsel atıksular,
evsel katı atıklar, sanayi kaynaklı atıksulardan
kaynaklandığı söylenebilir. Yüzme sularının muhtemel
kirlenme nedenleri ise Şekil 7’de verilmiştir. Şekil 7
incelendiğinde yüzme sularının muhtemel kirlenme
nedenlerinin sırasıyla; evsel atıksular, deniz/göl
taşımacılığı, evsel katı atıklar, zirai ilaç ve gübre
kullanımı, sanayi atıkları/atıksuları ile yağmur/sel
sularından kaynaklandığı görülmektedir.

Şekil 7. Yüzme sularının muhtemel
nedenlerinin yüzde (%) olarak dağılımı [8].

4. Tartışma ve Sonuç
Türkiye’de kentlerde yaşanan en önemli çevresel
kirliliğin; toplam 76 ilimizde birinci, ikinci ya da üçüncü
öncelikli çevre sorunu olarak karşımıza çıkan ‘suların
kirlenmesi’ problemi olduğu ve birinci öncelikli çevresel
sorunların yıllar itibariyle karşılaştırılması yapıldığında
son beş yılda su kirliliği ile ilgili sorunlarda artış olduğu,
su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin MeriçErgene,
Marmara,
Susurluk, Gediz, KızılırmakYeşilırmak, Doğu Karadeniz - Çoruh ve Van Gölü
Havzalarında yoğunlaştığı Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerince belirlenmiştir.

Kuraklık ve su sıkıntısının her geçen yıl arttığı Türkiye,
su fakiri ülkeler listesine aday olan bir ülke
konumundadır ve her geçen gün su kirliliği sebebiyle de
mevcut su varlığı kirlenmektedir. Bu nedenle; su kirliliği
ile mücadele etmek için kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları, Üniversiteler işbirliği içerisinde halk
bilinçlendirilerek topyekün ‘Su Seferberliği’ başlatılması
gerekmektedir. Bu bağlamda; T.C. Cumhurbaşkanlığı
tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi, çevre
kirliliklerinin önlenmesini ve çevre koruma bilincinin
kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlayan önemli
ve büyük bir adımdır. Ülkemizde, bu tarz ‘atık yönetim
felsefesi’ olarak tanımlanan çevresel kirlenmeleri
ortadan kaldıracak veya minimuma indirecek çevresel
projelerin hazırlanarak sayısının artması ve ivedilikle
kirlenme hayata geçirilmesi elzemdir.

İl merkezlerinde ve ilçelerde atıksuların yol açtığı
kirlenmenin nedenlerinin yüzde (%) olarak dağılımı
Şekil 8’de verilmiştir. İl merkezi ve ilçelerdeki yerleşim
yerlerinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmamasının
atıksulardan kaynaklanan kirliliğin en önemli nedeni
olduğu (il merkezlerinde %43,5, ilçelerde %83,5 ile),
bunu kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz
olmasının takip ettiği (il merkezlerinde %41,7, ilçelerde
%58,9 ile) görülmektedir. Bu doğrultuda evsel kaynaklı
atıksulara karşı il merkezlerinde ilçelere göre daha fazla
tedbir alınmış olduğu ifade edilebilir. Atıksulardan
kaynaklanan kirliliğin nedeni olarak en çok işaretlenen
üçüncü neden il merkezlerinde %40,9 ile küçük
sanayilerde toplu arıtmanın olmamasıyken, ilçelerde
%55 ile zirai mücadele ilacı kullanımı olmuştur [8].

Yeraltı sularının muhtemel kirlenme nedenlerinin en
başında yer alan zirai ilaç ve gübre kullanımı
konusunda çitfçilere bilgilendirme yapılarak farkındalık
oluşturulmalıdır. Nitekim Kalıpcı ve ark. [9]’nın yapmış
olduğu çalışmada da çiftçilerin pestisit kalıntılarının
çevreye etkileri hakkındaki görüşleri incelendiğinde,
çiftçilerin % 40.0’nın kullandıkları pestisitlerin çevreye
herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı yönünde
kanaatleri olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra
çiftçilerin % 17.5‘nin hayvanlara olan etkinin sadece
hayvanın tarım ilacını yediği zaman ortaya çıkacağını
söylemesi, %9.1’nin sadece böcekleri öldüreceğini
belirtmesi, pestisit kalıntılarının doğadaki canlılara nasıl
ve ne şekilde bulaşabileceği, çevredeki sirkülasyonu
hakkında yeterli bilgisi olmadığını göstermektedir.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince; İl merkezi ve
ilçelerdeki yerleşim yerlerinde evsel nitelikli atıksuların
arıtılmamasının atıksulardan kaynaklanan kirliliğin en
önemli nedeni olduğu (il merkezlerinde %43,5, ilçelerde
%83,5 ile), bunu kanalizasyon şebekesinin olmaması
veya yetersiz olmasının takip ettiği (il merkezlerinde
%41,7, ilçelerde %58,9 ile) belirlenmiştir [8]. Atıksuların
arıtılmadan doğaya deşarj edilmemesi için Türkiye’ de İl
ve İlçe Belediyeleri tarafından arıtma tesislerini
yapmaları ve yeterli kanalizasyon şebekesinin yapılarak
kirliliğin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu çalışma,
yerel yönetimlerin son yıllarda bölgelerindeki yüzeysel
ve yeraltı sularının hızla kirlendiğinin farkında olması
gerektiğini göstermiştir. Su kaynaklarının yönetiminin
etkin bir şekilde uygulanarak gerekli önlemlerin
alınmadığı takdirde kirlilik oranının giderek artacağı,
Şekil 8. İl merkezlerinde ve ilçelerde atıksuların yol çevre ve insan sağlığını tehdit eder seviyeye ulaşacağı
açtığı kirlenmenin nedenlerinin yüzde (%) olarak aşikardır.
dağılımı [8].
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EFFECT OF MECHANIZATION ON PRODUCTIVITY AND
MECHANICAL PROPERTIES OF ARMOX 500T ARMOR STEEL MAG
WELDING
ARMOX 500T ZIRH ÇELİĞİ MAG KAYNAĞINDA MEKANİZASYONUN
VERİMLİLİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
a
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araçlarda en yaygın olarak kullanılan zırh malzemesi
çeliktir. Çünkü bu çelikler sahip olduğu yüksek
Bu çalışmada günümüzde savunma sanayinde yaygın mukavemet, tokluk, yeterli kaynaklanabilirlik gibi
olarak kullanılan zırh çeliklerinin MAG kaynak özellikleri ve çeliklerin diğer zırh malzemelerine göre
uygulamalarında mekanizasyon derecesinin verimlilik daha düşük üretim maliyetinin bulunmasıdır.
ve
mekanik
özelliklere
etkisinin
incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada ARMOX 500T zırh sacı Zırhlı araç yapımında kullanılan zırh çeliklerinin aşağıda
numuneleri MAG kaynak yöntemi ile yarı mekanize ve sayılan özelliklere sahip olması istenir [2]:
robotik olarak kaynak yapılmıştır. Elde edilen kaynaklı • Balistik darbelere ve delinmeye karşı yüksek direnç,
bağlantıların
nüfuziyet
ve
sertlik
değerleri • İmalat (kesim, büküm, kaynak vb.) usullerine yatkınlık,
• İyi servis ömrü (örn. yüksek yorulma ömrü).
karşılaştırılmıştır.

Özet

Anahtar kelimeler: zırh çeliği, MAG, verimlilik, östenitik Askeri ve güvenlik uygulamaları için zırh çeliklerinde
minimum 540-600 HB sertlikleri ile minimum 1500 MPa
dolgu teli.
akma mukavemeti, 1700 MPa çekme mukavemeti ve
bunun yanında -40 C° de 13 J/mm2 gibi Charpy-V
Abstract
çentik darbe enerjisi ve %6 uzama gibi mekanik
özelliklerin olmasını gerektiğinden bahsetmiştir. Bu
In this study it is aimed to investigate the effect of zorlu gereksinimler 8-30 mm kesitlerinde birçok zırh
mechanization degree on efficiency and mechanical plakası için uygun kimyasal kompozisyon ve özellikle
properties of MAG welding applications of armor steels ısıl işlem parametreleri ile sağlanmaktadır [3].
commonly used in defense industry. Made in this study,
ARMOX 500T armor plate samples were semi- 1.2. MAG Kaynağı
mechanized and robotic welded by MAG welding
method. The penetration and hardness values of the MAG kaynağı, sürekli beslenen bir dolgu telinin kontak
welded joints obtained were compared.
meme içerisinden geçip, kutuplanarak koruyucu gaz
Keywords: armor steel, MAG, productivity, austenitic altında ark oluşturarak iş parçasını birleştirme yöntemi
filler wire.
olarak tanımlanmaktadır. Kaynak havuzu; aktif veya

1. Giriş
1.1. Zırh Çelikleri
Modern savaş ve silah teknolojisinin gelişmesiyle bu
silahlara karşı alınması gereken tedbirler de buna
paralel olarak gelişme göstermektedir. Koruyucu amaçlı
olarak zırh çelikleri gerek sivil ve gerekse askeri amaçlı
birçok kara, hava, deniz ve hatta uzay aracında
kullanım alanı bulmuştur [1].
Zırh çelikleri yapıları gereği sertleşme meyli yüksek
malzemeler olup kaynak sonrası sertleşmeye bağlı
çatlamaların görülmesi ve mekanik özelliklerinin
düşmesi olasıdır. Ayrıca ince taneli yapısından dolayı
hidrojen kırılganlığına da yatkın olan bu çeliklerin
kaynaklanması sonrasında oluşabilecek problemlerin
ve risklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sebepten
kaynak uygulamaları östenitik dolgu teli ve ön ısıtma
uygulamadan gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
Günümüzde tank, askeri kurtarıcı araçlar, personel
taşıma aracı ve benzeri diğer savunma amaçlı

asal gazlar ile havanın olumsuz etkilerinden
korunmaktadır. Çelik malzemelerin kaynağında genelde
aktif(karışım) gazlar, demir dışı metallerin kaynağında
(Argon,
helyum)
gazlar
ise
genelde
asal
kullanılmaktadır [4].
MAG kaynağı Şekil 1 de gösterildiği üzere dolgu
malzemesinin otomatik beslenmesi ile robotik
uygulamalara olanak veren bir kaynak yöntemi olması
yönünden ön plana çıkmaktadır. Kullanılan gazların
kaynak banyosunu atmosferden koruma görevi olarak
fonksiyonları aynıdır fakat ısı ve elektrik iletkenliği
açısından çok farklı karakterlere sahiptirler. Asal
gazlarda Argon’un elektriksel iletkenliği, Helyum ’un ise
ısıl iletkenliği daha iyi olduğu bilinmektedir. Diğer gazlar
ise belli oranlarda biri veya ikisi karıştırılarak karışım
gazlar elde edilmektedir. Aktif gaz olarak sadece CO2
gazı tek başına kaynak gazı olarak kullanılmaktadır.
CO2 gazı kaynakta derinlemesine nüfuziyet açısından
iyi olup miktarı arttıkça çapaklanma daha da
artmaktadır. Kaynak gazında çok az miktarlarda bile O2
miktarı damlacıkların yüzey gerilimi azaltarak yani pinç
kuvvetini artırarak daha küçük damlacıklar halinde
kaynak havuzuna katılmasını sağlamaktadır. Kaynak
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gazı içinde kullanılan H2 ise derinlemesine ve
enlemesine nüfuziyet elde edilmesinde ve kısa ark 1.3. Kaynakta Mekanizasyon
bölgesinde daha düzgün damlacık geçişi sağlamaktadır
[5].
Kaynakta mekanizasyon derecesini kısaca; bir kaynak
operasyonunun insan gücünden ne kadar bağımsız
olduğunu gösteren ifade olarak tanımlanabilmektedir.
Her kaynak yönteminin mekanizasyona uygunluğu
uygulanış biçimlerinden dolayı farklılık göstermektedir.
Çizelge 1 de hareket ve çalışma yönüne göre
mekanizasyon dereceleri gösterilmiştir. MAG kaynağı
yapısı gereği dolgu metalinin otomatik beslenmesinden
dolayı yarı otomatikten başlamaktadır. Bu durumda
kaynakçı sadece torç kontrolü yapmaktadır. Robotik
uygulamalarla
tam
mekanize
ve
otomatik
olabilmektedir.

Şekil 1. MAG Kaynağı şematik görüntüsü [6].
Çizelge 1 Hareket ve çalışma sürecine bağlı mekanizasyon tablosu [7].
Mekanizasyon Derecesi
Manuel (elle) kaynak
Yarı mekanize kaynak
Tam mekanize kaynak
Otomatik kaynak

Torç/Parça Hareketi
Elle
Elle
Mekanik
Mekanik

Hareket / Çalışma Süreci
Dolgu Metali İlavesi İş Parçası Değiştirme
Elle
Elle
Mekanik
Elle
Mekanik
Elle
Mekanik
Mekanik
zırh çeliği numunelerinin ve dolgu malzemesinin
kimyasal kompozisyonları Çizelge 2 de gösterilmiştir.

2. Deneysel Çalışma
2.1. Armox 500T Kaynağı
Test çalışması için kullanılan zırh plakaları Şekil 2 de
gösterildiği gibi köşe kaynağı şeklinde birleştirilmiştir.
Ölçüleri 1503508 mm olacak şekilde hazırlanmıştır.

Şekil 2. Test parçası ön hazırlık ölçüleri.

Şekil 3. Kaynak metali kesit görüntüsü.

Toplamda iki farklı test numunesi hazırlanmış olup bir
numune robotik kaynak ile diğer numune ise bir
kaynakçı tarafından manuel olarak kaynatılmıştır.
Kullanılan dolgu malzemesi 1,2 çapında EN ISO
14343-A-G 18-8 Mn kalitesinde östenitik yapıya masif
kaynak telidir. Koruyucu gaz olarak %12 CO2 + %88
Argon içeren kaynak gazı kullanılmıştır. 1 numaralı
numune CNC kontrollü kaynak robotunda pulse
modunda kaynatılmıştır, 2 numaralı numune ise sinerjik
kaynak makinasında bir kaynakçı tarafından manuel
olarak kaynatılmıştır. Tüm kaynak işlemleri tek paso
olarak yapılmıştır. Her iki numunenin kaynak yüksekliği
Şekil 3 de gösterildiği gibi 5 mm olacak şekilde Çizelge
3 de ki kaynak parametreleri kullanılmıştır. Kullanılan

2.2. Kaynak Kontrol
Tüm kaynak ve ITAB (Isı tesiri altındaki bölge) bölgeleri
kaynak işleminin bitiminden 24 saat sonra, oluşabilecek
çatlak ve diğer süreksizlikler için tahribatsız muayene
edilmiştir. Numunelere görsel ve sıvı penetrant
muayenesi yapılmıştır.
2.3. Sertlik Testi
Kaynak kontrol sonrası numunelerden sertlik testi için
kesit parçaları kesilmiştir. Gerekli yüzey hazırlığı
yapıldıktan sonra testler bağımsız test laboratuvarında
NOVOTEST marka TB-MCV-10 model sertlik cihazında
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HV-10 skalasında yapılmıştır. Ölçümler her numuneden
Şekil 5 de gösterildiği gibi üç kesit bölgesi belirlenip
sırasıyla ana metal, ITAB, kaynak metali, ITAB ve
tekrar ana metalden alınmıştır.
2.4. Nüfuziyet ve ITAB Genişliği
Her iki numune kesiti makro inceleme yapılarak
nüfuziyet kontrolü ve ölçümleri yapılmıştır. 1 numaralı
numunenin nüfuziyet oranı %36, 2 numaralı numunenin
nüfuziyet oranı %32 olarak ölçülmüştür. 1 numaralı
numunenin ITAB genişliği 3,2 mm, 2 numaralı
numunenin ITAB genişliği 4,1 mm uzunluğunda
ölçülmüştür. Kaynak numunelerine ait nüfuziyet
görüntüleri Şekil 4 de sunulmuştur.

Şekil 4. (a) 1 numaralı numuneye, (b) 2 numaralı
numuneye ait kesit görüntüsü.

Çizelge 2 Kullanılan malzemelerin ağırlıkça % kimyasal kompozisyonları.
Malzeme
Zırh Plakası (Armox 500T)
Kaynak Metali (EN ISO 14343-A-G 18-8 Mn)

C
0,27
0,1

Si
0,26
0,6

Mn
0,85
7

Cr
0,5
18,5

Ni
0,91
8

Mo
0,533
0,1

Ni eq
9
15

Cr eq
1
19

Çizelge 3 Kaynak parametreleri.
Parça No
1
2

Tel Besleme Hızı (m/dk)
10
8

Amper (±20)
275
250

Voltaj (±1)
28
26,5

İlerleme Hızı (cm/dk)
40
24

Isı Girdisi (kJ/cm)
9,24
13,25

Yapılan ölçümler neticesinde 2 numaralı numunenin
ITAB genişliği 1 numaralı numuneden daha geniş
olduğu gözlemlenmiştir. Bunun en temel nedeni 2
numaralı numune için kaynak esnasında tatbik edilen
ısı girdisinin yüksek olmasıdır.

3.3.

Sertlik Testi

Yapılan ölçümlerde Çizelge 4 de görüldüğü gibi sertlik
değerlerinde herhangi bir farklılık görülmemiştir. Her iki
numunenin de ortalama sertlik değerleri; ana metal 495
HV, ITAB 235 HV ve kaynak metali 195 HV olarak
ölçülmüştür.
Şekil 5. Sertlik ölçüm noktaları.

3.4.
3. Sonuçlar

Değerlendirme

Metal yığma oranlarına yani diğer bir deyişle kaynak
ilerleme hızı açısından bakıldığında yarı mekanize
Bu çalışmada Armox 500T zırh çeliği parçaları manuel
yapılan kaynaklar ortalama 30-35 cm/dk hızında
ve robotik olarak kaynatılmıştır. Yapılan inceleme
olmakla birlikte çevre ve psikolojik faktörlere bağlı
sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
olarak bu hız bir miktar artıp azalabilmektedir, fakat çok
uzun sürelerde kaynak yapmak mümkün olmamaktadır.
3.1.
Kaynak Kontrol
Ayrıca kaynak dikişinin kalitesi için kaynakçının el
becerisinin ve torç hakimiyetinin yüksek olması
Yapılan görsel muayene sonucunda EN ISO 5817-B gerekmektedir. Kaynak makinasının verimlilik faktörü
standardına göre bu malzeme türlerinde ve kaynak de göz önüne alınarak deneyin yapılış şartlarında tam
yönteminde görülebilecek çatlak, yanma oluğu, mekanize kaynak yarı mekanize kaynağa göre %60
gözenek gibi kaynak hatalarına rastlanılmamıştır. daha hızlı yapılabilmekte ve insan faktöründen
Görsel muayene sonrasında EN ISO 23277 bağımsız olduğundan hata olasılığı çok daha düşük
standardına göre tüm kaynak ve ITAB bölgelerine sıvı olmaktadır. Bu bağlamda tam mekanize MAG
penetrant muayenesi yapılmış olup herhangi bir kaynağının mekanik özelliklerde herhangi bir kayıp
doğrusal
veya
doğrusal
olmayan
bir
kusur olmaksızın yarı mekanize MAG kaynağına göre
görülmemiştir.
avantajları:
• Yüksek kaynak metali yığma verimine sahip
olduğundan proses süresinde düşüş sağlamaktadır,
3.2.
Makro İnceleme
• İnsan faktörüne bağlı hataların azalmasını sağlar,
• Kalifiye kaynakçı sayısında tasarruf sağlar,
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• Çok uzun sürelerde kesintisiz kaynak yapabilme
olanağı sağlar,
• Stabil ilerleme hızı ve özel modlarla düşük ısı girdisi
sağlaması sayesinde zırh çeliği ve ince taneli yüksek
mukavemetli çeliklerin kaynağında avantaj sağlar,
• İnsan sağlığı için tehlikeli olabilecek alanlarda
rahatlıkla çalışabilme olanağı sağlar,
• Yüksek hassasiyet ve programlanabilme özellikleriyle
ürün kalitesinde standartlaşma sağlar,
• Tümleşik pozisyonerlerle çalıştığından her zaman
uygun pozisyonlarda kaynak yapma olanağı sağlar.

Dezavantajları ise:
• Robot operatörüne olan bağımlılık yüksektir,
• Başlangıç ve devreye alma maliyetleri yüksektir,
• Geniş ve güvenli bir çalışma alanına gereksinim
duymaktadır,
• Dar alanlarda ve kısa kaynaklarda erişebilirlik sorunu
olabileceğinden kullanımı kısıtlıdır,
• Seri üretimin olmadığı yerlerde programlama işlemi
ekstra zaman ve işçilik maliyeti doğurur,
• Yüksek fikstür ve aparat gereksinimi vardır.

Çizelge 4 Kaynak sonrası numunelere yapılan HV-10 sertlik ölçüm tablosu.
Num.
No:
1

2

Ölçüm
Kesiti

Ana Metal

ITAB

Kaynak
Metali

ITAB

Ana Metal

A-A
B-B
C-C
A-A
B-B
C-C

491
495
507
493
497
507

237
239
244
237
234
245

193
195
206
190
197
204

236
243
243
233
238
247

497
504
507
498
507
515
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This paper is compared to the results of experiments on
the thermal stability of nanocrystalline Fe18Cr8Ni
stainless steels with Zr, Y, Y2O3 and Y + Y2O3
We report recent research in our laboratory on the
additions.
thermal stabilization of nanocrystalline stainless steels.
The thermal stability of Fe18Cr8Ni stainless steels with
Zr, Y and Y2O3 additions, prepared by high energy 2. Experimental Procedures
mechanical alloying, is studied after annealing at 900
ºC by focused ion beam microscopy and x-ray Fe18Cr8Ni stainless steels were prepared from
diffraction techniques. The dependence of hardness on commercially purchased elemental powders by high
the microstructure is utilized to study the mechanical energy mechanical alloying at room temperature. 1 at%
changes with annealing temperature and added Y, 1 at% Zr, 1 wt% nano-sized Y2O3 (30-50 nm in
stabilizers. It is found that the as-milled nanocrystalline diameter and 99.9% purity by the production company Fe18Cr8Ni stainless steel yields grain growth and Inframat Advanced Materials) and 1 at% Y + 1 wt%
reduction in hardness upon annealing at high nano-sized Y2O3 were added to Fe18Cr8Ni stainless
temperatures while grain growth and reduction in steel as stabilizing agents to study effect of them in the
hardness are restricted with the addition of Zr, Y, Y2O3 microstructural coarsening upon annealing. The
appropriate masses of starting powders with above
and Y + Y2O3.
99.5% purity were mixed with 440C stainless steel balls
Keywords: Mechanical alloying; Grain growth; for mechanical alloying and sealed in a hardened steel
vial prior to milling. A ball-to-powder mass ratio of 10:1
Annealing; Stainless steels; Nanocrystalline
with a powder charge of 5.1g was loaded into the vial.
No processing agents were utilized to eliminate the
1. Introduction
excessive cold welding of the powder particles. After
Metallic materials with nanocrystalline grain sizes have the milling, as-milled powders were annealed at 900 °C
been synthesized by various techniques showing in a 98% Ar + 2% H2 gas atmosphere for 90 minutes
superior properties compared to their coarse grained with subsequent cooling in the furnace.

Abstract

counterparts. Extensive reports on the topic now
indicate that an order of magnitude increase in
hardness is achievable in metals and their alloys when
the grain size approaches to the lower limit of
nanocrystallinity [1-3]. That being said, achieving high
hardness with the reduction of grain size has never
been a problem. The ability to preserve the
nanocrystalline grain size that enhances the hardness
and achieve appreciable elongation and ductility has
been a challenge in the past [4-6]. The reason is
following; the improvement in hardness with the
reduction of grain size brings an insidious side effect,
that is, the hardening achieved with nanostructuring
carries an energy penalty [7-8]. The grain boundaries
and triple junctions in crystalline metals and their alloys
are the sources of internal energy due to the high
atomic disorders that they possess. Thus, refining the
grain size to the lower limit of nanocrystallinity accounts
for a large increase at the total free energy of the
material. The reduction of this excess free energy in the
nanocrystalline materials causes grain growth to occur
during processing steps (i.e., high temperature
consolidations processes) and/or high temperature
applications at temperatures that may be only a small
fraction of the melting temperature of the metals or their
alloys [8]. It is therefore critical to control the grain
growth of nanocrystalline microstructures and, if
possible, to prevent it completely as it can drastically
change the mechanical properties.

X-ray diffraction (XRD) analysis of the as-milled and
annealed powders were performed using a Rigaku Xray diffractometer with CuKα (λ=0.1542) radiation. The
focused ion beam (FIB) microscopy was used to
characterize the obtained microstructures after
annealing as a function of alloy composition. The
contrasts in FIB images are due to the channeling of
incident ions between lattice planes of the imaged
specimen. The dependence of hardness on the
microstructural coarsening upon annealing was utilized
to study the mechanical changes. Samples were
consolidated for microhardness tests by pressing the
respective powders at 3 GPa in a 3 mm diameter WC
die. Consolidation was made to prepare bulk sample for
hardness tests only and they were lack of 100%
density. Microhardness testing was carried out using a
Vickers hardness tester with a 25g load and a dwell
time of 10s.

3. Experimental Results and Discussion
The XRD results given in Fig. 1 follow the structural
evolution of Fe18Cr8Ni stainless steels with Zr, Y, Y2O3
and Y+Y2O3 additions after room temperature
mechanical alloying. It can be observed from the figure
that as-milled stainless steels possess broad crystalline
diffraction peaks which are thought to be associated
with accumulated internal lattice strain induced during
high energy mechanical alloying and refinement of the
grain size upon milling. The grain size calculated by
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analyzing the XRD peak broadening and using the
Scherrer equation [9] is found to be around 20 - 25 nm
for all studied stainless steels after milling. As can be
seen from Fig. 1 mechanical alloying of studied
stainless steels leads to the development of bcc solid
solution, the so-called ’-martensite structure, which
differs from that predicted by the equilibrium phase
diagram. Phase transformation from austenitic to
martensitic phase during severe plastic deformation is a
phenomenon observed in metastable austenitic
stainless steels and has been investigated in detail
previously [10-11]. It has been reported that if the
stress reaches to a critical level, deformation can
induce martensitic transformation in metastable
austenitic stainless steel (i.e., 18/8 stainless steel)
when deformed below a certain temperature [12-14].
Accordingly, the dislocation glides becomes difficult
during the severe plastic deformation induced by high
energy mechanical alloying and promotes the
possibility of martensitic transformation as observed in
this reported work.

martensite to form as this transformation creates
volume expansion [17]. This implies that the stainless
steels with larger average grain size should have higher
content of martensitic transformation upon cooling as
observed in the based Fe18Cr8Ni stainless steel in
comparison to Y and Y2O3 added steels by comparing
the bcc-to-fcc phase ratios in Fig. 2.

Fig. 2: X-ray diffraction patterns of annealed
Fe18Cr8Ni stainless steels with Zr, Y, Y2O3 and Y+
Y2O3 additions.

Fig. 1: X-ray diffraction patterns of as-milled Fe18Cr8Ni
stainless steels with Zr, Y, Y2O3 and Y+ Y2O3 additions.
After the milling was complete, powders were annealed
at 900 °C to determine the reverse phase
transformation from martensite to austenite and grain
growth as a function of alloy compositions. As-milled
powders were used for each annealing treatments. The
XRD peaks of annealed samples given in Fig. 2 show
that the broad crystalline diffraction peaks obtained
after milling are now sharpened after annealing. This
can be attributed to the relief of accumulated internal
strain induced during mechanical alloying as well as
grain growth to various extents with temperature
exposure.
The XRD analysis show that the annealing causes
partial reverse transformation from martensite to
austenite, which is found to be a factor of alloy
compositions. The austenite grain size formed during
high temperature annealing prior to the transformation
is thought to influence this reverse transformation upon
cooling. Reported works suggest that austenite to
martensite reverse transformation upon cooling can be
effectively retarded by the high volume fraction of grain
boundaries [15-16]. That is, the reduction in austenite
grain size leads to Hall-Petch strengthening of the
austenitic phase, thereby making it difficult for

Fig. 3 shows micrographs of annealed nanocrystalline
stainless steels at 900 °C by focused ion beam
channeling contrast images. It is clearly seen from the
micrographs that the initial as-milled nanocrystalline
stainless steels undergo grain growth to some extent
but do not show a severe coarsening in grain sizes
after 90 min. annealing at 900 °C as the average grain
sizes remain below one micron for the investigated
stainless steels. However, close examination of the
microstructures suggest that Fe18Cr8Ni steel is not
thermally stable at elevated temperatures due to the
large amount of grain boundary enthalpy stored in the
large grain boundary area [18] whereas alloying with Zr,
Y and adding Y2O3 seems to stabilize the grain size at
the nano scale after annealing at the same
temperature, 900 °C.
It has been reported that alloying with solutes such as
Zr and Y and adding nano sized Y2O3 particles
increases the thermal stability in Fe and Fe based
alloys via thermodynamic and/or kinetic mechanism as
explain in detail in [19-20]. It is suggested that due to
the large strain field that they introduce in the grain
interior, the added solutes such as Zr and Y in the initial
nanocrystalline microstructure of alloyed steels tend to
diffuse to the grain boundaries upon annealing where
they can be better accommodated. Once they
segregate to the grain boundaries and triple junctions,
they can lower the excess free energy of the grain
boundaries and reduce the driving forces for grain
growth. Alternatively, they can cause a solute drag
effect or form small solute based clusters at the grain
boundaries. In both cases, the presence of the solutes
along the grain boundaries restrict or slow down the
grain boundary movement giving rise to a better
thermal stability upon temperature exposure. When it
comes to the added nano sized Y2O3 particles, which
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have been shown to remain stable at high
temperatures, those nano sized second phases are
thought to kinetically pin the grain boundaries at
elevated temperatures via Zener pinning effect and
retard the grain boundaries from further moving, which
also promotes a better grain size stability when
compared to the steel without Y2O3 addition [21].
Abnormal grain growth also appears to play a role in
microstructural coarsening which seems to be more
pronounced in Fe18Cr8Ni1Y2O3 steel as shown in Fig.
3. Abnormal grain growth, in general, occurs when
some grains in the microstructure enjoy growth
advantage over their neighbors [21]. Such growth
advantages may occur from inhomogeneous pinning
pressures manifested through Zener pinning obstacles
of Y2O3 particles as explained above.

microstructural coarsening and increased thermal
stability. These results should enables the high
temperature engineering applications of nanocrystalline
stainless steels as well as facilitates the consolidation
process of nanocrystalline stainless steels powders
without sacrificing the obtained enhanced mechanical
properties at the first place.

Figure 4: Hardness versus steel composition after
annealing at 900 °C for 90 minutes.

4. Conclusions
Additions of Zr, Y and Y2O3 to Fe18Cr8Ni stainless
steel increase the thermal stability of the
nanocrystalline grain sizes. The effect is more evident
when Y + Y2O3 added together suggesting that solutes
are effective at low temperatures while Zener pinning is
the likely stabilizing mechanism at elevated
temperatures. The obtained nano/ultra-fined stainless
steel microstructures with the stabilizing agents is
expected to provide a mixture of high toughness and
strength due to the retained martensite and ultra-fined
grains as well as a good corrosion resistance due to the
high Cr content. Additionally, obtained thermal stability
is expected to facilitate the production of bulk
nanocrystalline/ultra-fine stainless steels by mechanical
Fig. 3: FIB micrographs of microstructural investigation milling and subsequent consolidation at high
of annealed stainless steels. The steel compositions temperatures as well as allowing nanocrystalline
are given on the upper left corner of each micrographs. stainless steels to be used at relatively high
temperatures for advanced engineering applications.
The increased grain size stability achieved with Zr, Y,
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Özet

1.. Giriş

Bu çalışmada; DIN 1.22379 kalite çeliğinin yüzeyine,
fiziksel buhar biriktirme yöntemi kullanılarak yapılmış
TiCN ve CrN kaplamanın karakterizasyonu yapıldı. Her
bir çelikten üçer adet olmak üzere Ø12,7x100 mm
ebadında numuneler hazırlandı. PVD kaplama işlemi
450-500 oC’de katodik ark yöntemiyle yapıldı. Kaplama
işleminden sonra, kaplamanın karakterizasyonu yapıldı.
Bu amaçla, ana malzeme ile kaplama arasındaki
yapışma mukavemetini ölçmek için çizik testi (scratch
test) yapıldı. Dinamik mikro sertlik testi ile kaplamanın
mikrosertlik değerleri ölçüldü. Ayrıca, mikro aşındırma
testi uygulandı ve mikrofotoğrafları çekildi. Böylelikle
hem kaplama kalınlığı hem de kaplamada yabancı
parçacıkların olup olmadığı tespit edildi. Bunun
devamında Rockwell C yapışma testi yapılarak
kaplamanın yapışma özelliği sınıflandırıldı ve sonuçlar
karşılaştırıldı.

Yüzey işlemleri malzemenin sertlik, aşınma direnci, ısıl,
elektriksel
vb.
özellikleri
iyileştirilmesi
için
uygulanmaktadır. Bu özellikleri iyileştirmek için kaynak,
fiziksel ve buhar biriktirme, termal sprey ve
elektrokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Hangi
yöntem uygulanırsa uygulansın yapışma kaplamanın
en önemli özelliğidir. Yapışmayı karakterize eden
geçerli test metotları geliştirilmiştir [1]. Literatürde direkt
çekme testi (direct pull-off test)[2], ivmelendirilmiş
kuvvet testi (ultrasantrifuj [3], ultrasonik [4]), akustik
imaj testi [5], laser tekniği testi [6], batırma (indentation
test) [7-9] ve çizik testi (scratch test) [10-14] gibi testler
mevcuttur. Bu testler tekrarlanabilir, basit ve kısa
sürede yapılabilir testlerdir.

Bu çalışmada katodik ark tekniği kullanılarak fiziksel
buhar biriktirme yöntemi ile 1.2379 çelik üzerine iki
farklı TiCN ve CrN kaplama yapılmış, çizik testi,
Anahtar kelimeler: Fiziksel buhar biriktirme; TiCN/CrN dinamik mikrosertlik, kaplama kalınlığı ölçüm (calotest)
ve Rockwell C yapışma testi uygulanarak kaplamaların
kaplama; Yapışma mukavemeti; Mikrosertlik.
karakterizasyon yapılmış ve karşılaştırılmıştır.

Abstract

2.. Deneysel Çalışma

In the present study, characterization of TiCN and CrN
hard coatings on DIN 1.2379 steel by PVD method was
carried out. Three samples in Ø12,7x100 mm
dimension from both types of steels were prepared.
Prior to heat treatment, hardness test was performed to
the steels. After heat treatment, hardness values were
measured as 56±1 HRc for both type of steels. CrN
coating was deposited on the steel substrate at 450500 oC by cathodic arc PVD method. After CrN coating
process, characterization of the coatings on the steel
substrates was carried out. For this purpose; adhesive
strength between the coating and steel was measured
by applying scratch test. Dynamic microhardness test
was conducted to measure microhardness of the
coating. Furthermore, thickness of the coating was
measured by microwear test and impurities formed
during coating process were determined on the surface
of
the
microwear
test
sample
by
taking
microphotographs. Adhesion strength of the coating
was qualified and classified by applying Rockwell C
adhesion test. Test results were compared between
two steels.
Keywords: Physical vapor deposition;
coating; Adhesion strength; Microhardness

2.1. Malzeme
Bu çalışmada kullanılan DIN1.2379 çelik Önerler
Makina Çelik San. Tic. Ltd. firmasından temin edildi.
Çizelge 1’de çalışmada kullanılan çeliğin kimyasal
bileşimi verilmektedir.
Çizelge 1. DIN 1.2379 çeliğin kimyasal bileşimi.
Çelik

C

Mn

Cr

Mo

V

Si

1.2379

1.55

0.40

11.8

0.8

0.8

0.3

Bu çelik yüksek basma dayanımı, yüksek tokluk,
yüksek sertleşebilirdik, yüksek meneviş sıcaklığı, ısıl
işlemde mükemmel boyutsal kararlılık, nitrürleme, ikinci
sertlik özelliği nedeniyle tercih edilir. Tokluk istenen
metal sac kesme, koparma, ezme, sıvama, derin
çekme kalıplarında; soğuk ekstrüzyon takımlarında;
alüminyum, çinko, tüp imal kalıplarında, ovalama
taraklarında; markalama takımlarında, cıvata, somun,
perçin üretiminde delici-şişirici olarak; ezme ve profil ile
TiCN/CrN boru imal markalarında; ahşap frezelerinde; plastik
kalıplarında ve plastik kesme-ufalama bıçaklarında
kullanılmaktadır. Çelik Ø13X100 mm boyutlarına
getirildi. Sonrada çeliğe ısıl işlem uygulandı. Çizelge 2
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uygulanan ısıl işlem şartlarını göstermektedir. Isıl işlem
sonucunda çeliğin sertliği 56±1 HRc olarak ölçüldü.

Çizelge 2. Çeliklere uygulanan ısıl işlem.
Çelik

Soğutma
ortamı

Soğutma
Menevişleme
sıcaklığı
sıcaklığı (0C)
0
( C)

1.2379

Vakum
fırınında
hava ile

1020

510-530

Isıl işlemi yapılan çeliklerin çapları 12.7 mm olacak
şekilde hassas taşlama tezgâhında taşlandı. Kaplama
yapmadan önce numuneler ultrasonik temizleyicide
sıcak alkali solüsyon ile temizlenerek isopropanal
alkolle yıkandı. Her iki çeliğe de katodik ark kaplama
yöntemi kullanılarak, CrN PVD kaplama yapıldı. Her bir
çelikten 100 mm boyundaki üç adet numune Şekil 2. Kaplama sonrası mikrosertlikteki değişim.
hazırlanarak, 50 mm’lik kısmı kaplandı. Kaplama 450500 oC arasında yapıldı. Kaplamanın rengi gümüş gri
olarak oluştu. Şekil 1’de katodik ark tekniğinin şekilsel
gösterimi verilmiştir.
2.2. Karakterizasyon testleri
Kaplamayı karakterize etmek için kaplamanın yüzeyi
SEM-EDX ile incelenmiştir.
Her numuneye Csm Revetest cihazında, ASTM C1624
standardına uygun olarak, çizik testi (Scratch Test)
testi uygulandı. Bu testte, çizme işlemi uç yarıçapı 50
μm olan konik elmas uç (HRc ucu) kullanılarak, artan
yük (progressive load) koşulunda uygulandı. Çizik testi
uygulanmadan önce yüzeyin ön-taraması yapılarak,
yüzey pürüzlülüğünün etkisi giderilmiş oldu. Test,
başlangıç yükü 5N, yükleme hızı 136500mN/dak, çizik
hızı 7mm/dak, maksimum yük 200N koşullarında
uygulandı.
Kaplamanın
ayrışma
(kırılma)
karakteristiğine göre kritik yükler akustik emisyon
Şekil 1. Katodik ark metodu şekilsel gösterimi.
sensörü ile tayin edildi. Akustik emisyon sinyallerinin
yanı sıra uygulanan normal yük, sürtünme kuvveti, ve
Isıl işlem öncesi ve PVD kaplama sonrası kaplanmamış sürtünme katsayısı gibi parametreler ölçüldü.
kısımdan yüzeyden merkeze doğru mikrosertlik (HV1)
ölçümleri yapıldı. Şekil 2 mikrosertlik değişimini Her numuneye Fischer Dinamik Mikrosertlik (Fischer
göstermektedir. Kaplam yapıldıktan sonra sertliğin HM100) cihazında, ISO 14577-1 standardına uygun
arttığı anlaşılmaktadır. Ancak kaplama türünün etkisinin olarak kaplamanın sertlikleri ölçüldü. Testlerde Vickers
olmadığı tespit edilmiştir.
uç kullanıldı. Yükleme hızı 0,5mN/s olup, toplam test
süresi 20 saniye.
Her numuneye Csm-Calotest marka aşındırma
cihazıyla 0,5 μm elmas aşındırıcılı solüsyon kullanarak
aşındırma yapıldı, burada numunelerin formundan
dolayı elips şeklinde aşınmış tabaka oluşturuldu ve
optik mikroskopta imaj analiz programıyla bu elipslerin
iç ve dış çember çapları ölçüldü. Bu sayede kaplama
kalınlıkları aşağıdaki (1) numaralı eşitlikle belirlendi. Bu
test ile ayrıca kaplamanın tek katmanlı olup olmadığı
tespit edilebilmek ve kaplamanın empürite içerip
içermediği kontrol edilebilmektedir.
(1)
Kaplama kalınlığı, t, oluşan izin iç çapı Øiç, dış çapı Ødış
ve kullanılan bilye çapı Øbilye.
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Her numuneye DIN CEN/TS 1071-8 standardına göre
Rockwell C yapışma testi uygulandı. Bu test yapışma
için niceleyici bir değer vermemekte, ancak yapışmanın
kalitesi hakkında referans resimlere göre sınıflandırma
yapmaktadır. Bu test kaplama kalınlığına ve altlık
malzemesinin sertliğine son derece bağlı olup altlık
malzemenin sertliği 54 HRc değerinden yüksek olması
gerekir. Bu çalışmada daha önce söylendiği üzere ısıl
işlen sonrası her iki çelik için 56 sertlik değeri HRc
olarak hesaplandı. Test uygulandıktan sonra optik
mikroskop altında 50x büyütmede incelendi. Yapışma
mukavemeti HF1 den HF6 arasında sınıflandırıldı.

C
Ti
N

Ti

V

V

Cr
Fe

V
Al

Cr

0
1
2
3
4
Full Sc ale 10301 c ts Curs or: 0.000 keV

3. Sonuçların İrdelenmesi

Spectrum 1

Ti

5

Cr
6

Fe

C
N
Cr

7,85
2.21
0,43

Al

0,32

Ti

82,15

V

1,49

Fe

5,43

Top

100

Fe
7

8

9

10
keV

(b)
3.1. Taramalı Elektron Mikroskobu ve EDX Analizi

Şekil 3. Kaplama yüzeyi ve EDX analizi a) CrN, b)TiCN.

Kaplamayı karakterize etmek için kaplamanın yüzeyi
SEM-EDX ile incelenmiştir. Şekil 3, kaplama yüzeyini
ve EDX analizini göstermektedir. Kaplama yüzeyi
incelendiğinde
yüzeyde
empürütelerin
olduğu
kaplama
yüzeyi
görülmektedir.
Dolaysıyla
pürüzlülüğüne olumsuz etki etmektedir. EDX elementel
analizi sonucunda ise kaplamaların gerçekleştiği
anlaşılmaktadır (Şekil 2). Stokiyometrik CrN yapısının
kübik yapı olduğu bilinmekle birlikte kaplamanın CrxNy
şeklinde fazların oluşabileceği düşünülmektedir. TiCN
farklı kristal kafes yapısına sahip olup, TiCxNy ve
x+y<1 olduğu zaman düzensiz-yüzey merkezli kübik
yapısına sahip, TiC0,5N0,5 olduğu zaman düzenli
tetragonal yapısına sahiptir. Dolaysıyla farklı mekanik
ve fiziksel özelliklere sahiptir. Bu durumları belirlemek
için XRD analizi yapılması gerekmektedir.
SEM
incelemesinden sonra mekanik testler yapıldı.
Spectrum 2

Cr

Cr

C

0,91

N

6,09

Cr

93,0

Top.

100

3.2. CrN Kaplama Kalınlığı
Kaplama kalınlığı Csm-Calotest marka aşındırma cihazı
kullanılarak ölçüldü. Üç farklı numuneye test uygulandı.
Çizelge 3’de kaplama kalınlığı ölçüm test sonuçları
görülmektedir.
Çizelge 3. Kaplama kalınlığı ölçüm test (Calotest)
sonuçları.
Kaplama
t1,(μm) t2,(μm) t3,(μm) tort,(μm)
CrN

2,164

2,374

2,935

2,491

TiCN

1,627

1,754

1,657

1,679

CrN kaplama kalınlığının TiCN kaplama kalınlığından
büyük olduğu tespit edildi. CrN kaplamanın kinetik
açısından daha hızlı çekirdeklendiğini ve büyüdüğünü
göstermektedir. Şekil 4’de Calotest sonucunda yüzeyde
oluşan izleri göstermektedir. TiCN tabakanın aşınıp
yüzeyden sıyrıldığı anlaşılmaktadır (izdeki beyaz renk).

Cr

N
C
0
1
2
3
4
Full Sc ale 8055 c ts Curs or: 0.000 keV

5

6

7

8

9

10
keV

(a)

(a)
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(b)
(b)
Şekil 5. DIN 1.2379 çeliğine ait çizik testi; a) CrN,
Şekil 4. Kaplama kalınlığı ölçüm test (Calotest) b)TiCN
sonucunda oluşan iz; a) CrN, b) TiCN
Çizik testi verilerinde akustik sinyaller kullanılarak kritik
yük (Lc1) bulunmaktadır. Ancak akustik sinyal
verilerinin oluşması kaplama kalınlığına bağlıdır. Valli
3.3. Çizik Testi (Scratch Test)
ve ark. M2 yüksek hız çeliği ve ASP30 sinterlenmiş
Bu çalışmada, üç farklı kritik yük tanımlaması yapıldı. yüksek hız çeliklerini TiN ile kaplamış ve kaplamamanın
Birincisi eşik yük (threshold load), Lc1; altlık karekterizasyonu için çizik testi uygulamışlar [1].
malzemesine ilk dik olarak oluşmuş çatlak durumunu Onların çalışmasında, akustik sinyallerinin alınabilmesi
ifade eder. İkincisi yük taşıyabilme kapasite sınırını için TiN kaplama kalınlığının en az 1,5 μm olduğu tespit
ifade eden (limit of load bearing capacity) veya çizik edilmiştir. Bu çalışmada kaplama kalınlıkları 1,5 μm’nin
kenarlarında kaplamanın ayrıştığı, Lc2, durumu ifade üzerinde olması akustik sinyallerinin net bir şekilde
eder. Üçüncüsü ise tam ayrışma durumunu ifade eder ortaya çıkmasını ve inceleme imkânı sağlanmıştır.
(complete removal), Lc3; kaplamanın çizik kanalından
ayrılmış olma durumunu ifade eder. Şekil 3 çeliklere ait Çizelge 4. DIN 1.2379 çeliğine ait test sonuçları ve
çizik test sonuçları görülmekte. Her bir çelik için beş CrN/TiCN için ortalama kritik yük test sonucu değerleri.
kez çizik testi uygulandı. Deney verileri incelendiği
zaman kritik yüklerin belirlenmesinde üç parametrenin
X
CrN
Lc
FN (N)
FS (N)
µ
direk olarak ilişkili olduğu söylenebilir. Bunlar akustik
(mm)
sinyal, sürtünme katsayısı ve sürtünme kuvveti. Akustik
24,29
2,98
0,12
0,99
Lc1
sinyalin ani olarak yükseldiği nokta Lc1 kritik yükün
tespit edildiği yerdir. Sürtünme katsayısı ve sürtünme
129,49
37,74
0,29
6,38
1
Lc2
kuvvetinin ani olarak yükseldiği yer olan kısım ise Lc2
kritik yükün tespit edildiği yerdir. Yine akustik sinyal
160,42
107,21
0,66
7,97
Lc3
verisinde tekrar düşmenin başlayıp platonun oluştuğu
yer ve aynı davranışı sürtünme katsayısı verisinde de
19,23
2,03
0,1
0,73
Lc1
görüldüğü yer olarak ise Lc3 kritik yükünün tespitinde
kullanılmıştır. Şekil 5’de CrN ve TiCN kaplamalarına ait
93,2
24,42
0,26
4,52
2
Lc2
çizik test sonuçları verilmektedir.
160,49
96,29
0,6
7,97
Lc3
Lc1
3

Lc2
Lc3
Lc1

4

Lc2
Lc3
Lc1

5
(a)

Lc2
Lc3
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44,21

6,08

0,13

2,01

91,55

24,94

0,27

4,44

160,78

91,65

0,57

7,99

33,46

4,18

0,12

1,46

93,77

22,63

0,24

4,55

160,43

92,96

0,57

7,97

44,19

6,24

0,14

2,01

92,59

24,11

0,26

4,49

160,48

100,41

0,62

7,97
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Ortalama değerleri

CrN

TiCN

Lc1

33,076

4,302

0,122

1,44

Lc2

100,12

26,768

0,264

4,876

Lc3

160,52

97,704

0,604

7,974

Lc1

11,528

1,464

0,12

0,338

Lc2

144,764

51,33

0,35

7,166

Lc3

172,26

116,458

0,674

8,576

(b)

Kaplamanın ayrılması

Çizik testi sonuçları incelendiğinde çelik yüzeylerine
yapılan CrN Lc1 değerinin hem daha uzun mesafede
hem de çatlak oluşumu için kritik yükün (FN) daha
yüksek olduğu görülürken, Lc2 ve Lc3 kritik yük
değerlerinin bu durumun tersi olduğu görülmektedir.
Sürtünme katsayısı değerlerinin de aynı davranış içinde
olduğu görülmektedir. Yani TiCN kaplamada çatlak
oluşumu daha düşük değerlerde gerçekleşirken, çizik
izi kenarlarında kaplamanın ayrılması ve kaplamanın
yüzeyden sıyrılması daha yüksek yük değerlerinde
oluşmaktadır. XRD analizi yapılarak kaplamanın çeliğin
hangi tercihli düzlemlerinde çekirdeklendiği ve
büyüdüğü tespit edilmesi gerekmektedir.

(c)
Şekil 6. CrN kaplama için; a) Mikro çatlak (Lc1), b) çizik
kenarında kaplama tabakasının ayrılması (Lc2), c)
Kaplamanın çelikten tam olarak sıyrılması (Lc3)
3.4. Dinamik Mikrosertlik Testi

Bu çalışmada her bir numuneye 10 adet dinamik mikro
sertlik testi uygulandı. Bunların içinden en kötüsü
atılarak 9 adet testin analizi yapıldı. Şekil 7 ‘de CrN
kaplamaya uygulanan dinamik mikro sertlik test
sonucunda elde edilen yükün doğrultulmuş batma
derinliği değişimini gösteren eğriler ve aynı eğrilerin
Çizik testinde açılan kanalın incelemesi optik mikroskop otomatik olarak çizilen ortalama eğrisi (kırmızı)
altında 200X büyütmede incelendi. Şekil 4’de CrN görülmektedir.
kaplama için mikro çatlak oluşumu (Lc1), çizik
kenarında kaplamanın ayrılması (Lc2) ve kaplamanın Her iki kaplamaya ait dinamik mikro sertlik test analizi
tam olarak sıyrılması (Lc3) durumlarını gösteren sonucunda elde edilen sonuçlar Çizelge 5’te
verilmektedir.
fotoğraflar görülmektedir.

Mikro çatlaklar

(a)

Mikro çatlakların büyümesi

Şekil 7. DIN 1.2379 çelik yüzeyine CrN kaplı
malzemenin dinamik mikrosertlik test sonucunda elde
edilen yük- derinlik eğrileri (test sayısı, n=9 ve ortalama
eğrisi-kırmızı)

Çizik izi kenarında kaplamanın
ayrılması
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Çizelge 5. Dinamik mikrosertlik test sonuçları

Malzeme
CrN
TiCN

HV
2719
1131

Özellik
E,
Gpa
362
189

Çizelge 6. Rockwell C Yapışma Test sonuçları

hmax
μm
0,16
0,23

Çizelge 5’den anlaşılacağı üzere CrN kaplamanın
Vickers sertlik ve Elastisite modülü değerleri, TiCN
kaplamaya ait değerlerden daha yüksek çıkmıştır.
3.4. Rockwell C Yapışma Testi
Bu test sanayide en yaygın olarak kullanılan testtir. Bu
testte kaplamanın kalitesi tespit edilmektedir. Yapışma
mukavemeti HF1 den HF6 arasında sınıflandırılır ve
HF1-HF4 arasında olur ise yeterli yapışma mukavemeti
sağlanmış olduğu ancak 4<HF≤6 arasında olur ise
yapışmanın yetersiz olduğu sonucuna ulaşılır. Şekil 7’te
CrN ve TiCN kaplamalara ait Rockwell C Yapışma Test
izleri görülmektedir. Şekil 7a ve b’de görüleceği üzere
her iki kaplamanın da düzgün keskin sınırları olduğu
kaplamanın ayrılmasını gösteren herhangi bir ize
rastlanmamıştır. Çizelge 6 ise Rockwell C Yapışma
Test sonuçlarını göstermektedir.

HF

1
1,0

CrN
2
1,0

3
1,0

1
1,0

TiCN
2
1,0

3
1,0

Sonuç













4. Sonuç
Bu deneysel çalışmada, DIN 1.2379 çelik yüzeylerine
katodik ark kaplama yöntemi ile CrN ve TiCN
kaplamalar yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
 CrN kaplama kalınlığı daha fazla olmuştur.
 Yapışma dayanımı için; CrN Lc1 değerinin hem daha
uzun mesafede hem de çatlak oluşumu için kritik
yükün (FN) daha yüksek olduğu görülürken, Lc2 ve
Lc3 kritik yük değerlerinin bu durumun tersi olduğu
görülmektedir.
 Dinamik mikro sertlik test sonucuna göre, CrN
kaplamanın Vickers sertlik ve Elastisite modülü
değerleri, TiCN kaplamaya ait değerlerden daha
yüksek tespit edilmiştir
 Rockwell C yapışma testi sonucunda ise her iki
çaplama çeşidinin ise yapışma durumları HF=1 olarak
tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın devamında ise XRD analizi yapılması
gerekli olup, kaplamanın çekirdeklenmesi ve büyüme
mekanizması hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir.

Teşekkür
Bu çalışma M-777 proje kodu ile CÜBAP tarafından
desteklenmiş olup, teşekkür ederim.
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Özet
Hafif metal alaşımlarının günümüz teknolojisindeki

obtained materials were performed. The results

uygulaması ve önemi giderek artmaktadır. Bu tür

were discussed in comparison with the literature.

alaşımlardan olan alüminyum döküm alaşımları
kolay

dökülebilmeleri,

özgül

ağırlık

ve

Keywords: Aluminum, Al-Ti alloys

ısıl

genleşmelerinin düşük, ısıl iletkenliklerinin yüksek
olması ve uygun mekaniksel özellikler göstermeleri
nedeni ile teknolojik bir önem ve çekiciliğe sahiptir.

1.Giriş

Alüminyum

verimli

Günümüzde teknolojik ilerlemelere paralel olarak

mukavemetlenme Al-Ti ön alaşımlarının ilavesiyle

farklı malzeme grupları üretilmektedir. Genellikle

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, saf Alüminyum ve Al

kullanılan malzemeler metalik, polimer, seramik,

(35 gr) – Titanyum (7 gr toz) ilave edilerek iki farklı

kompozit ve elektronik malzemeler olarak beş ana

malzeme

döküm

endüstrisinde

Elde

edilen

gruba ayrılabilir. En az biri metal olmak üzere iki

sertlik

testleri

veya daha fazla elementten oluşan ve metal özelliği

yapılmıştır. Sonuçlar literatür ile karşılaştırarak

gösteren yapılara alaşım denilmektedir. Alaşımlar,

tartışılmıştır.

homojen ve homojen olmayan alaşımlar olmak

malzemelerin

karşılaştırılmıştır.
mikroyapıları

ve

üzere iki gruba ayrılmaktadır. Sadece bir fazdan
oluşan alaşımlara homojen, birden fazla fazın

Anahtar kelimeler: Alüminyum, Al-Ti alaşımları

karışımından

oluşan

alaşımlara

ise

homojen

Abstract

olmayan alaşımlar denir [1].

The application and importance of light metal alloys

Alüminyum ve alaşımları dünyada demir esaslı

in today's technology is increasing. Aluminum

alaşımlardan sonra ikinci sırada en önemli metal

casting alloys of this type have technological

malzeme grubunu oluşturmaktadır [3]. Sahip olduğu

importance and attractiveness due to their easy

özelliklerin ve kullanım alanlarının başka metaller

pourability,

tarafından

low

specific

gravity

and

thermal

doldurulamaması

alüminyum

ve

alaşımlarının önemini arttırmaktadır [2].

expansion, high thermal conductivity and suitable
mechanical properties.

Saf alüminyumun yumuşak ve dayanımının düşük
In the aluminum casting industry, efficient strength

olması

kullanım

is used with the addition of Al-Ti pre-alloys. In this

Bundan

dolayı

study, two different materials were compared by

istenilen

doğrultularda

adding pure Aluminum and Al (35 g) - Titanium (7 g

alaşımlama

powder). Microstructures and hardness tests of the

alaşımlama, alüminyumun yüksek uzama kabiliyeti
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alanlarını
saf

işlemi

sınırlandırmaktadır.

alüminyumun
iyileştirmek
yapılmaktadır.

özelliklerini
amacı

ile

Yapılacak
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(süneklik)

ve

aşınma

dayanımı

gibi

faydalı

özelliklerini kötü yönde etkilemeden düşük akma
sınırını

ve

çekme

beklenmektedir.

Kullanılacak

elementlerinin
sıcaklığını

dayanımını

ise

saf

yükselterek,

performansını

ve

olan

alaşım

alüminyumun
onun

ısıl

artırması

yüksek

işlenebilirliğini

ergime
sıcaklık
artırması

beklenmektedir[3,4].
Titanyum

mükemmel

dayanım/özkütle

aşınma

oranı

ve

iyi

direnci,

yüksek

yüksek

sıcaklık

özellikleri sergileyen nispeten hafif bir elementtir [5].
Al-Ti alaşımları hem yüksek uzama kabiliyeti hem
de

yüksek

hafifliğin

avantajlarını

kullanarak

günümüzde önemli malzeme gruplarından olmuştur.
Ayrıca,

oksitlenme

yüksek

sıcaklık

ve

aşınma

dirençlerinden,

dayanımlarından

ve

düşük

yoğunluklarından dolayı uzay ve otomotiv teknolojisi
ve

mühendislik

uygulamaları

için

önem

Şekil 1. Kokil Kalıp

arz

etmektedir [3]. Al-Ti alaşım grubunun temel problemi

Kokil kalıp fırın içerisine alınarak 1 saat bekletilmiş,

oda sıcaklığındaki düşük uzama kabiliyetidir. Bu

bu sayede hem fırının hem de kalıbın ısıtılması

problemi ortadan kaldırmak için alaşımı katkılama,

sağlanmıştır. Fırın 700 °C’ye ulaştığında hassas

tane inceltimi ve ısı muamelesi gibi farklı işlemler

terazide tartılmış 35 gram alüminyumu kalıba

uygulanmaktadır. Bu işlemler ile alaşımın faz

koyarak ergitilmesi sağlanmıştır. Eriyik hale gelen

bileşenlerinin oranı, yapısı ve dağılımı değişebilir,

alüminyuma toz halde bulunan titanyumdan 2 gram

kayma sistemlerinin sayısı artırılabilir ve alaşımın

ilave edilip karıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu

mikroyapısı değiştirebilir [6,7].

karışım 720°C’de 23 dakika bekletilmiştir. Fırının
ısısını 750°C’ye çıkarıp 8 dk daha bekletilmiştir.

Bu çalışmada, % 99 saflıkta alüminyuma 7 gr 20-

Karışımın üzerine 5 gram titanyum ilave ederek 10

100 mikron boyutunda titanyum ilave edilmiş ve

saniye karıştırma işlemi uygulanmıştır. İki defa 2,5

ilave edilen titanyum mekanik olarak karıştırılarak

dakika

dökümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 35 gr

ara

ile

10

saniye

karıştırma

işlemi

uygulanmıştır. En son karıştırma işleminin ardından

alüminyum - 7 gram titanyum alaşımlı malzemenin

5

ve saf alüminyumun mikroyapıları ve sertlikleri

dakika

daha

bekletilen

malzeme

fırından

çıkartılarak yüzeyindeki oksit tabakası soğuk bir

literatür karşılaştırılarak tartışılmıştır.

metal ile alınmıştır ve oda sıcaklığında Şekil 2’de
görüldüğü şekilde

2. Materyal ve Metot

bırakılmıştır.
Döküm işlemi için, CTA 45 çeliğinden Şekil 1’de
görülen kalıp imal edilmiştir.
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Şekil 4. Bakalite alınmış numune
% 99 saf alüminyum ve Al (35 gr) – Ti (7 gr) alaşım
numunesinden birer parça Şekil 4’te gösterildiği
şekilde bakalite alınmıştır. Zımparalama işlemi 600 800 ve 1200 ile gerçekleştirilmiştir.
Şekil 2. Soğumaya bırakılan numune
Zımparalama işleminden sonra parlatma işlemine
Soğuyan numune Şekil 3’de görüldüğü gibi kalıptan

geçilmiştir. Parlatma işlemi 1 µm elmas pasta

çıkarılmıştır.

kullanılarak

yapılmıştır.

Yüzeyi

pürüzsüz

hale

getirilen numunelerin yüzeylerindeki mikroyapıları
açığa çıkarabilmek için kimyasal dağlama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Dağlama işlemi için 200 ml su ve
1 ml HF karışımı kullanılmıştır ve bu işlem
numunelerin oda sıcaklığında karışıma 30 saniye
süre ile daldırılması ile edilmiştir. Sertlik değerleri
Future Tech Fm-700 model cihazda vickers mikro
sertlikleri alınmıştır.

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
3.1. Mikroyapı Sonuçları ve Tartışma
Al-Ti’lu malzeme ile saf Al optik mikroyapıları
incelenmiştir.

Şekil

5’te

saf

alüminyuma

ait

mikroyapı ve Şekil 6’da ise Al-Ti alaşımına ait
mikroyapı görülmektedir.
Şekil 3. Kalıptan çıkarılmış numune görüntüsü
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3.2. Sertlik Çalışmaları ve Tartışma
Saf alüminyum ve Al-Ti alaşımının bulunduğu dört
ayrı bölgeden 10 gram yük vererek sertlik değerleri
alınmıştır. Sertlik değerlerinin alındığı noktaları
gösteren mikroyapı Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 5. Saf alüminyuma ait optik mikroskop
görüntüsü

Şekil 7. Sertlik değeri alınan bölgenin mikroyapı
görüntüsü
Verilen şekilde numaralandırılmış noktaların sertlik
değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
Sertlik değeri

Bölge numarası

Şekil

6.

Al-Ti

alaşımına

ait

optik

mikroskop

görüntüsü
Elde

edilen

mikroyapı

görüntülerinde

(Vickers)

1.

nokta

51

2.

nokta

63

3.

nokta

555

4.

nokta

350

saf

alüminyumda homojen bir yapı görülürken, Al-Ti

Tablo

malzemede titanyumun alüminyum içerisinde yer

incelendiğinde

saf

alüminyumun

olduğu

bölgelerden alınan sertlik değeri çok küçükken,

yer homojen ve yer yerde heterojen dağılım

titanyum

gösteren titanyum net bir şekilde görülmektedir.

katkılı

bölgelerden

Elde edilen Şekil 6’daki mikroyapıda parçacık

yüksektir.

dağılımlı kompozit tarzı bir malzeme oluştuğu

alüminyum

alınan
Buda

sertlik

genel

bir

alaşımının
değerleri
sertlik

olduğu
oldukça
alınması

durumunda malzemenin mukavemetinin arttırdığını

görülmektedir. Bu parçacıkların malzeme içerisinde

ortaya koymaktadır. Fatih B. yaptığı çalışmada[9],

ara yüzey bağında oluştuğu görülmektedir. Bu ikincil

içerisinde %0.15 ve kalite döküm alaşımı ile farklı

sert faz konumundaki titanyumun alüminyumun

döküm, kalıp sıcaklıkları ve kalıp açma sürelerinde

mekanik özelliklerini de artırdığı görülmektedir.

yapılan dökümlerde 0,2 kalıntı titanyum bulunan
Etial

ihtiva eden numunelerin sertlik ve çekme

mukavemetlerinin %0,2 kalıntı titanyum ihtiva eden
numunelere göre daha iyi olduğunu tespit etmiştir.
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[11] Yucak O., Sentetik Al-Ti Alaşımlarının Mikroark
Oksidasyon Tekniği ile Kaplanması, 2014, Gebze
İleri teknoloji Enstitüsü

Sonuçlar


Yapılan bu çalışmada titanyum tozları
alüminyum içerisinde 750 0C de eklenerek
karıştırılmış ve yer yer homojen ve yer
yerde heterojen Ti dağılımı gözlenmiştir.



Mikro yapılarda alüminyum ile titanyumun
ara yüzey bağının oluştuğu gözlenmiştir.



Mikroyapıda parçacık dağılımlı kompozit
tarzı bir malzeme oluştuğu görülmektedir.



İçerisinde

titanyum

bulunan

alaşım

malzeme, saf alüminyuma göre daha iyi
sertlik gösterdiği anlaşılmaktadır.
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TWIP ÇELİĞİNDE ISIL İŞLEM SICAKLIĞININ
DAYANIM ÜZERİNE ETKİSİ
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Özet
Bu çalışmada yüksek manganlı, ikizlenme yoluyla plastite
kazanan TWIP çeliklerinin üretimi, farklı ısıl işlem
sıcaklıklarının
TWIP
çeliğinin
özelliklerine
etkisi
incelenmiştir. İkizlenme yolu ile üretilen ve yüksek
mukavemet kazandırılabilen TWIP (Twinning Induced
Plasticity) çelikleri araştırılarak sabit sürede ısıl işlem
sıcaklıklarının etkileri hakkında çalışılmıştır. Sertlik ve
SEM-EDX analiz çalışmalarının yanısıra çekme testi
sonucu elde edilen dayanım değerleri incelenmiştir. Deney
sonuçlarına bakıldığında süneklik değerlerinin arttığı tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: TWIP çeliği, ısıl işlem, mikroyapı,
SEM, sertlik

Abstract
In this study, the production of TWIP steels with high
manganese, twinning, plastification and the effect of
different heat treatment temperatures and times on the
properties of TWIP steel was investigated. TWIP (Twinning
Induced Plasticity) steels produced by twinning and
capable of attaining high strength have been investigated
and information about the effects of heat treatment time
and heat has been given. In addition to hardness and
SEM-EDX, strength values were investigated. According to
the results of the experiment, ductility values increased.
Keywords:TWIP steel, heat treatment, microstructure,
SEM, Hardness

I. GİRİŞ
Metal ve özellikle çelikler bir çok sektörde kullanılan ve
vazgeçilmez olan malzeme türüdür. Özellikle otomotiv
endsütirisi malzeme gelişimine ihtiayç duymaktadır.
Otomotiv endüstrisinde çelik haricindeki plastik, alüminyum,
magnezyum vb. gibi malzemelerin kullanımı, araçlarda
yakıt tüketimini düşürmek maksadıyla ağırlık azaltma
kaygısından dolayı artış göstermesine rağmen, çelik
endüstrisindeki gelişmeler sayesinde çelik, otomotiv
sektörü için hala önemini korumaktadır [1,2]. Fakat yakıt
tüketimi ve emisyon değerlerindeki katı kısıtlamalar daha
mukavim ve daha hafif çelik kullanımını gündeme
getirmiştir. Bu süreçte IF, BH, CP, DP ve TRIP Çeliği
gümdemde yerini korusada yeterli olmamaktadır.

mukavemet ve mükemmel şekil alabilirliğe sahip yüksek
manganlı östenitik çelikler olarak geliştirilmiştir [3,4].
TWIP (ikizlenme yoluyla plastisite kazanan) çeliği son
yıllarda geliştirilmiş ultra yüksek mukavemetli çelik (UHSS:
ultra-high strength steel) sınıfının öncüsüdür ve mekanik
özellikleri nedeniyle en gelişmiş çelik durumundadır. Sahip
oldukları özellikler ile önemi ve kullanımı dünyada her
geçen gün artan, ilgi çekici ve gelişime açık çelik türüdür.
Düşük alaşımlı çeliklerin özgül ağırlığı yaklaşık 7.85 g/cm3
iken TWIP çeliklerinde 6.5 g/cm3’e kadar düşebilmektedir.
Bu şekliyle TWIP çelikleri, HSLA ve türevleri diğer bütün
otomotiv çeliklerinden % 12’ye kadar daha hafif
olabilmektedir. En gelişmiş otomotiv çeliklerin çekme
mukavemeti 1500 MPa, % 10 uzamaya ulaşabilirken TWIP
çelikleri 1900 MPa, % 61 uzamaya sahip olabilmektedir.
TWIP çelikleri mükemmel mukavemet - süneklik ilişkisine,
iyi yorulma direncine, mükemmel darbe dayanımına,
şekillendirme kabiliyetine ve tokluğa sahip olması ile
tanımlanmaktadır [5].
TWIP çelikleri yüksek miktarda mangan (Mn) içerir. Bunun
yanı sıra alüminyum (Al), silisyum (Si), karbon (C) gibi
alaşım elementleri katılarak mekanik özelliklerin kontrolü
sağlanır. Karbon (C) oranları oldukça düşüktür. Bu tip
çelikler plastik şekil vermeden sonra oluşan yüksek ikiz
miktarıyla birlikte tek fazlı östenitik bir yapıya sahiptir.
Yapıya yüksek mukavemeti kazandıran bu ikiz sınırları
dislokasyon hareketini önleyici rol üstlenmeleridir [5].
TWIP çeliklerinin karakteristik özellikleri diğer çeliklere
göre, otomotiv endüstrisi içinde yakıt tasarrufu ve düşük
ağırlık gereksinimleri karşılamak için kullanılan en ideal
çeliklerden biri yapmaktadır. Bununla birlikte, HSLA ve
diğer düşük mukavemetli çelik türlerinin mekanik özellikleri
nedeniyle daha kalın malzeme kullanma gereksiniminden
ötürü yeterli olmamaktadır. Ağırlığı 1100 kg'a düşürülmüş
sedan bir araç ile 1400 kg ağırlığındaki aracın ömürleri
boyunca harcamış oldukları yakıt miktarında 3000 litrelik
bir kazanım elde etmek mümkün olmaktadır [6].

II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Döküm yöntemi ile üretilmek üzere kimyasal bileşenleri
belirlenen numune indüksiyon ergitme fırının da ergitilerek
70 x 95 x 400 mm ebadında slablar halinde kum kalıba
dökülmüştür. Kimyasal kompozisyon Tablo 1’de verilmiştir.

İkizlenme yoluyla plastisite kazanan (TWIP: twinninginduced plasticity) çelikler yüksek mangan düşük karbon
içerikleriyle geleneksel çeliklere göre çok yüksek
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Haddeleme işlemleri ile sac haline getirilen numuneler
homojenleştirme işlemine tabi tutulmuştur.
Protherm marka ısıl işlem fırnında numunelere 600 °C,
700 °C, 800 °C ve 900 °C dört farklı sıcaklıkta ve 150 dk
olmak üzere sabit sürede ısıl işlem uygulanmıştır.
Test numunelere bakalit alma işlemi ardından 220 ile 1200
arası grid zımparalama ve 6-1 µ ölçülerine sahip çuhada
parlatma işlemi yapılmıştır. Tane sınırlarını belirlemek için
Nital (% 4 HNO3 + % 96 Etanol) çözeltisiyle dağlanmıştır.
Mikroyapı incelemeleri Nikon ECLIPSE L150 marka metal
mikroskobunda gerçekleştirilmiştir.
SEM görüntüleri Field Emission Scanning Electron
Microscopy (FESEM) Zeiss Ultra Plus marka FESEM
cihazında gerçekleştirilmiştir. SEM görüntülerine ait
elementel analizler FESEM cihazına ait EDX (Energydispersive
X-ray
spectroscopy)
dedektörü
ile
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. 700 °C’ de 150 dk süreyle tutulan numunenin
SEM görüntüsü (10μm).

Çekme işlemi orijinal numuneye ve diğer ısıl işlem görmüş
parçaların hepsine uygulanmıştır. Çekme testi 100 kN yük
kapasiteli MTS marka cihazda 2 mm/dk hızında oda
sıcaklığında yapılmıştır.
Sertlik ölçümleri tüm numunelere Vickers yöntemiyle (HV)
Schimadzu marka HMV Model mikrosertlik cihazında 200g
yük altında gerçekleştirilmiştir.

III. SONUÇLAR
3.1. Mikroyapı
Bu çalışmada ısıl işlem sıcaklıklarının, ısıl işlem sürelerinin
ve ikizlenmelerin etkileri incelenmiştir. Test numunelerinin
optik mikroskop görüntüleri Şekillerde verilmiştir. Soğuk
haddeleme işlemi ardından numuneler 600 °C, 700 °C,
800 °C, 900 °C’lerde 150 dk ısıl işleme uygulanmıştır.
Şekilde de görüldüğü gibi 600 °C ve 700 °C’de ikizler
görülmezken 800 °C ve 900 °C’de ikizlenmeler açık bir
şekilde görülmektedir.

Şekil 2. 800 °C’ de 150 dk süreyle tutulan numunenin
SEM görüntüsü (10μm).

Şekil 1. 600 °C’ de 150 dk süreyle tutulan numunenin
SEM görüntüsü (10m).

Şekil 3. 900 °C’ de 150 dk süreyle tutulan numunenin
SEM görüntüsü (10μm).
Mikroyapılarda da görüldüğü gibi artan ısıl işlem
sıcaklığıyla tane boyutlarında artış görülmektedir. Ayrıca
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karbürün çözünürlüğü artan ısıl işlem sıcaklığı ile artmıştır.
600 °C ve 700 °C’de ısıl işlem görmüş numunelerde yoğun
karbür çökeltilerine rastlanırken, 800 °C ve 900 °C’de ısıl
işlem görmüş numunelerde tamamen östenitik bir yapı
oluşmuş ve karbür çökeltileri azalmıştır.
Farklı sürelerde ve sıcaklıklarda ısıl işlem gören parçaların
değişik mikroyapı özellikleri yukarıda göstermişlerdir.
600 °C ve 700 °C’de ısıl işlem görmüş parçada karbür
oluşumları
gözlemlenirken,
tane
içerisinde
deformasyondan
kaynaklanan
yüksek
yoğunlukta
dislokasyonlar oluşmuştur. Ancak 800 °C ve 900 °C’de
karbürlerin yok olduğu, dislokasyon yoğunluğunun azaldığı
ve tamamen östenitik yapılı mikroyapıda ikizlenme
oluşumlarının başladığı gözlemlenmiştir. Artan ısıl işlem
sıcaklığı ile dislokasyon yoğunluğunda azalma olurken,
mekanik ikizlenmeler ısıl işlem ile yok edilemezler [7].
Benzer sonuçlar, Singon Kang ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada da gözlemlenmiştir.
3.2. EDX ve XRD Sonuçları
Aşağıdaki Şekil 4 ve Şekil 5’de 700 °C ve 900 °C’de 150
dk ısıl işlem görmüş parçaların SEM görüntüsü ve EDX
sonuçları verilmiştir.

Şekil 5. 900 °C’de 150 dk ısıl işlem görmüş numuneye
ait SEM görüntüsü ve EDX analizi.
Sac levha halindeki numunemizden çıkartılan parçalın
EDX ve XRD analizleri yapılmıştır. 600 °C ve 700 °C’de
karbür çökeltileri oluştuğu görülmüş ve bu karbürler
üzerinde alınan EDX analizlerinde karbon oranının yüksek
çıktığı gözlemlenmiştir ve bu karbür oluşumunu
desteklemektedir. Literatürlere göre yüksek manganlı
çeliklerde karbürler M3C ((Fe,Mn,Cr)3 C) formunda
oluşmaktadırlar. Cr oranı % 0.01 dolaylarındayken, Şekil
5.6’da görüldüğü gibi, 700 °C’de 150 dk gördüğü ısıl işlem
sonucu oluşan karbürlerde bu oran %0.42’ye kadar
çıkmıştır. Bu Cr3C oluşumuna kanıttır.
Şekil 4. 700 °C’de 150 dk ısıl işlem görmüş numuneye
ait SEM görüntüsü ve EDX analizi.

3.3. Çekme Testi Sonuçları
Soğuk haddelenmiş numuneler çekme işlemi için
belirlenen standartta su jeti ile kesildikten sonra ısıl işlem
görmemiş, 600 °C, 700 °C, 800 °C ve 900 °C sıcaklıklarda
150 dk süre ile ısıl işleme tabi tutulup çekme deneyi
uygulanmıştır.
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Tablo 2. Çekme deneyi sonuçları.
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Projeleri Birimi tarafından desteklenen KBÜ-BAP-13/2-YL023 nolu projeden üretilmiştir.

IV.TARTIŞMA


Test sonuçlarına göre en yüksek çekme mukavemeti
orjinal numunededir. Isıl işlem sıcaklığı arttıkça çekme
mukavemeti düşmüştür. Fakat süneklik değerlerinin arttığı
gözlenmiştir. En yüksek süneme değeri 900 °C’de
tavlanmış numunede yaklaşık %60 uzamaya ulaştığı
görülmüştür.





600 °C ve 700 °C ısıl işlem sonrası yapıda karbür
çökelmeleri görülmüştür. Artan sıcaklıkla beraber
karbür çökeltileri çözünmüş 800 °C ve 900 °C’de ısıl
işlem görmüş numunelerde karbür çökeltilerine çok
az rastlanmıştır.
SEM sonucu 600 °C, 700 °C, 800 °C ve 900 °C ısıl
işlem görmüş numunelerin yapılarının östenitik
olduğu görülmüştür.
Çekme testi sonucu en yüksek % uzama değeri
900 °C’de 150 dk ısıl işlem görmüş numunelerde
görülmüştür.
Sertlik değerlerine göre en sert soğuk haddeli orijinal
numunede olmuştur.

KAYNAKLAR
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[3]
Şekil 6. Çekme deneyi sonrası maksimum uzama
gösteren parça ile orijinal parçanın görünümü.
Dagoberto B. Santos ve arkadaşları [8] 24Mn içeren TWIP
çeliğinin çekme testlerinden elde edilen sonuçlara göre en
yüksek akma mukavemetine soğuk haddeli ve ısıl işlemsiz
numunede 1081.0 ± 15.3 MPa olduğu görülmüştür. En
yüksek uzama değeri 58.4 ± 2.3 ile 850 °C’de tavlanan
numunede olmuştur.
En düşük çekme değeri ise
850 °C’de tavlanan numunede 662.5 ± 8.0 MPa olarak
verilmiştir. Isıl işlem sıcalığının artışı ile çekme
mukavemetinin azaldığı tespit edilmiştir. Buna bağlantılı
olarakta % uzama değerlerinde artış gözlemlenmiştr.

[4]

[5]

[6]

3.4. Sertlik Sonuçları
Isıl işlem görmemiş, 600 °C, 700 °C, 800 °C, 900 °C
sıcaklıklarda ısıl işlem görmüş numunelerin sertlik
değerleri şu şekilde değişmiştir. Soğuk haddeli ve ısıl
işlemsiz numune 476 HV, 600 °C 421 HV, 700 °C 375 HV,
800 °C 327 HV ve 900 °C’de 301 HV olarak ölçülmüştür.
Isıl işlem ile sertlik değerlerinin düştüğü görülmüştür.
Yapılan bir çalışmada Dagoberto B. Santos ve arkadaşları
24Mn–3Al–2Si–1Ni–0.06C wt.% bileşime sahip TWIP
çeliğinin sertlik değerlerinin 100 °C ile 850 °C arasında
değişimini incelmişlerdir. Değerlerin 180 HV ila 360 HV
araında değiştiğini rapor etmişlerdir. En yüksek değere
soğuk haddeli numunenin ulaştığı görülmüştr. En düşük
sertlik değeri ise 180 HV değerine sahip 850 °C’de ısıl
işlem görmüş numunede ölçüldüğü belirlenmiştir [8].

[7]

[8]
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UTILIZATION OF FLUE GAS DUST IN TRANSPARENT AND MATT
CERAMIC GLAZE AS A COLORANT
TRANSPARANT VE MAT SERAMİK SIRLARDA BACA GAZI
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Özet
Demir çelik üretiminde yüksek fırınlarda, ark
ocaklarında ham demir üretimi yanında baca gazı,
cüruf, toz ve çamur gibi yan ürünlerde oluşmaktadır.
Endüstride baca gazı tozu ve çamuru olarak ifade
edilen atıkların değerlendirilmesi önemlidir. Bu
çalışmada, F&F Çelik firması (Erbil/Irak)’ndan temin
edilen elektrik ark ocağı ile üretim sırasında filtrelerden
elde edilen baca gazı tozlarının şeffaf ve mat fritli
sırlarda renklendirici olarak kullanımı incelenmiştir.
Baca gazı tozu 1000 ve 1100℃’de kalsine edilmiştir.
Frit ve kaolen içeren sır kompozisyonlarına %2,5-5-10
oranlarında ilave edilerek hazırlanan sırlar karo
yüzeylere uygulanarak laboratuvar fırınında 10001100℃’de sinterlenmiştir. Karo yüzeylerin L-a*-b*
değerleri ölçülmüştür. Kahverengi tonlarının elde
edilmesinde baca gazı tozlarının kullanılabileceği tespit
edilmiştir.

doğrudan etkilemektedir [1]. Artan üretim maliyetleri ve
azalan hammadde rezervleri düşünüldüğünde, alternatif
hammadde kaynaklarını araştırma konusu alan
çalışmaların önemi büyük olacaktır. Bu noktada
gündeme gelen konulardan biri de endüstriyel atıkların
değerlendirilmesidir. Üretim sonrası ortaya çıkan
endüstriyel atıkların seramik sırlarında [2-7], seramik
bünyelerinde [8-9], camlarda [10-11], cam-seramiklerde
[10,12] ve inşaat alanında [13] kullanımını araştıran
çalışmalar literatürde mevcuttur.

Seramik sırlar, farklı sır hammaddelerinin belli
oranlardaki karışımlarının öğütülüp bisküvi pişirimi
yapılmış olan seramik ürün üzerine uygulanarak belirli
sıcaklıklarda pişirilmesi ve seramik ürün üzerinin cama
benzer bir tabaka ile kaplanmasıdır [14]. Seramik
sırların
renklendirilmesinde
seramik
pigmentler
kullanılmaktadır. Pigment üretimi için kullanılan
hammaddeler çoğunlukla kimyasal empüritesi yüksek
tuzlar ve metal oksitler olmaktadır [15].Üretim
maliyetleri
yüksek
olan
pigmentler
kullanımı
Anahtar Kelimeler: Pigment, frit, baca tozu, renk düşünüldüğünde alternatif hammadde kaynaklarını
parametreleri.
değerlendirmek yerinde olacaktır.

Abstract
In iron and steel production, raw iron is produced in
blast and electric arc furnaces as well as by products
such as flue gas dust, slag, powder and mud. The
utilization of wastes expressed as flue gas dust and
sludge is important for industry. In this study, the
utilization of flue gas dust obtained from filters during
production in electric arc furnace as a colorant in
transparent and matt glazes was investigated. The flue
gas dust was calcined at 1000-1100℃. Raw and
calcined flue gas dusts were added in 2.5-5-10% ratios
to glazes containing frit and kaolin and the prepared
glazes were applied to the tile surfaces and sintered in
the laboratory oven at 1000-1100℃. L-a*-b* parameters
were measured in glazed tiles. It has been determined
that flue gas dust powders can be used to obtain brown
tones for ceramic glazes.

Demir ve çelik cevherinin zenginleştirmesinde ve
üretiminde konsantre atıklar ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada
Erbil/Irak’da
bulunan
F&F
Çelik
Fabrikasından temin edilen demir ve çelik cevherinin
üretimi sırasında oluşan elektrik ark ocağı baca gazı
tozu atıklarının renkli sır üretimi için kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Sır bileşimlerine %5-10 oranında ilave
edilen ham ve kalsine edilen baca gazı tozların seramik
yüzeylerde 1000℃ ve 1100℃’de sinterlenmesi sonucu
oluşan renk etkileri araştırılmıştır. Sırlı karoların renk
parametrelerini (L, a *, b *) karşılaştırmak için
spektrometre kullanılmıştır. Bu atığın seramik sır
sektöründe renklendirici olarak kullanılabilmesi, renkli
sır üretimine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

2. Deneysel Çalışma

color Bu çalışmada kullanılan Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı
Tozu atığı F&F Çelik (Erbil/IRAK) fabrikasından temin
edilen atığın kimyasal analizi Çizelge 1’de verilmiştir.
Gizem Frit (Sakarya) firmasından temin edilen
transparant ve mat frit bileşimlerine 1000℃ ve
1. Giriş
1100℃’de kalsine edilen atıktan ağırlıkça % 5-20
oranında eklenmiştir. Gizem frit firmasından temin
Günümüzde seramik ürün üretiminde hammadde edilen fritlerin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’dedir.
Kullanılan %92 firit, %8 oranında kaolen ve ham-kalsine edilen fan
maliyetleri
önemli
yer
tutmaktadır.
hammaddeler ürünlerin kalitesini, üretilebilirliğini
Keywords: Pigment,
parameters.

frit,

flue

gas

dust,
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tozları ilaveli sır bileşimleri engoplu karolar üzerine
daldırma yöntemi ile uygulanarak sırlı karolar 1000℃
ve 1100ºC'de laboratuvar tipi fırında sinterlenmiştir.
Renk parametreleri spektrometre ile ölçülmüştür.

Çizelge 1. Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı Tozunun
Kimyasal Analizi sonuçları
Element
Mg
Al
Bal
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
As
Se
Rb
Sr
Y
Mo
Ag
Cd
Sn
Sb
Ba
Sm
Eu
Pb
Th

% Miktar
0,000
1,024
29,601
2,737
0,228
3,202
10,035
2,179
2,573
0,000
0,000
0,000
1,718
24,612
0,000
0,000
0,431
18,709
0,025
0,001
0,015
0,007
0,008
0,001
0,009
0,030
0,103
0,024
0,094
0,092
0,274
2,210
0,003

Çizelge 3. Sır reçetesi
Numune No

S1

S2

S3

Frit

46

46

46

Kaolen

4

4

4

Atık

2.5

5

10

CMC

0.2

0.3

0.4

STPP

0.4

0.5

0.6

Su

50

50

50

3..Sonuçlar ve Bulgular
Sırlanan seramik karolar sırasıyla 10000C ve 11000C’de
fırında pişirilmiştir. Pişirme işlemi sonrası elde edilen
renk tonları Resim 1-4’de verilmiştir.

Bu çalışmada Mat ve Transparant olmak üzere Gizem
Firit(Sakarya) firmasından temin edilen firitler
kullanılmıştır. Firitlerin kimyasal analizi Çizelge 2’de
sunulmuştur.

Resim 1. 1000 0C’de pişirilen ham- 1000℃’de1100℃’de kalsine edilen Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı
Tozu Atığı içeren transparant sırlı numuneler

Çizelge 2. Kullanılan fritlerin oksit bileşimleri
Oksitler
K2O+Na2O
CaO+MgO
Al2O3
B2O3
SiO2
ZrO2
Fe2O3+TiO2

Mat frit
17-18
6-7
6-6,5
12-13
55-57
0
≤0,05

Transparant frit
4,5-5,5
7-7,5
10-11
19-21
56-58
≤0,1

Sır reçetesi Çizelge 3’de verilen oranlara göre
oluşturulmuştur. Bilyalı değirmende öğütülen karışımlar
63 mikronluk elekten geçirilmiştir. Engoplu karolar
nemlendirildikten sonra elde edilen sır karışımları
uygulanarak laboratuvar koşullarında 1000˚C ve Resim 2. 1100 0C’de pişirilen ham- 1000℃’de1100˚C’de pişirilmiştir.
1100℃’de kalsine edilen Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı
Tozu Atığı içeren transparant sırlı numuneler
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Çizelge 4. Transparant Firit L-a-b Sonuçları
Transparant Firit

Resim 3. 1000 0C’de pişirilen ham- 1000℃’de1100℃’de kalsine edilen Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı
Tozu Atığı içeren mat sırlı numuneler

Resim 4. 1100 0C’de pişirilen ham- 1000℃’de1100℃’de kalsine edilen Elektrik Ark Ocağı Baca Gazı
Tozu Atığı içeren mat sırlı numuneler
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Kalsine
Sıcaklığı
0
( C)

Eklenen
Toz
Miktarı
(%)

Pişirim
Sıcaklığı
0
( C)

L

a

b

Ham

2,5

1000

66,08

7,96

9,27

Ham

2,5

1000

67,34

8,13

7,97

1000

2,5

1000

67

6,47

6,15

1000

2,5

1000

64,78

7,29

7,05

1100

2,5

1000

62,27

5,86

3,35

1100

2,5

1000

59,41

5,51

3,34

Ham

2,5

1100

80,79

4,25

15,49

Ham

2,5

1100

72,96

5,35

12,47

1000

2,5

1100

85,99

0,57

13,98

1000

2,5

1100

87,67

0,1

14,49

1100

2,5

1100

63,77

8,06

12,27

1100

2,5

1100

60,5

7,58

11,73

Ham

5

1000

63.40

5,29

8,7

Ham

5

1000

63.72

4,13

6,62

1000

5

1000

57.25

4,37

3,17

1000

5

1000

57.95

4,8

4,97

1100

5

1000

54.16

5,17

2,91

1100

5

1000

53.22

4,24

0,85

Ham

5

1100

76,37

1,2

8,96

Ham

5

1100

68,34

6,84

15,4

1000

5

1100

64,63

5,94

11,13

1000

5

1100

54,25

10,79

13,89

1100

5

1100

53,77

6,44

8,96

1100

5

1100

56,45

4,83

7,4

Ham

10

1000

42,28

7,44

12,83

Ham

10

1000

43,07

6,77

11,79

1000

10

1000

46,29

5,11

6,59

1000

10

1000

42,39

4,44

5,44

1100

10

1000

48,21

3,12

-0,18

1100

10

1000

48,17

2,69

-1,59

Ham

10

1100

43,02

5,71

11,06

Ham

10

1100

42,02

5,82

10,99

1000

10

1100

47,95

7,6

11,95

1000

10

1100

45,86

7,74

12,73

1100

10

1100

39,91

5,91

6,87

1100

10

1100

42,95

5,52

6,23
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tutulduğunda (1000-1100oC) kahve tonlarını sağlaması
önemli avantaj oluşturmuştur. Fan tozu atığının seramik
sırlarda renklendirici olarak kullanılması durumunda
hem temin edildiği firmanın atık depolama-tozlaşma
sorununu ortadan kaldıracak, hem de seramik boyarenklendirici sektörüne katkı sağlayacaktır.

Çizelge 5. Mat Firit L-a-b Sonuçları
Mat Firit
Kalsine
Sıcaklığı
0
( C)

Eklenen Toz
Miktarı (%)

Pişirim
Sıcaklığı
0
( C)

L

a

b

Ham

2,5

1000

67,02

12,48

27,53

Ham

2,5

1000

60,44

15,64

29,98

1000

2,5

1000

56,91

15,45

29,19

1000

2,5

1000

58,54

16,29

32,11

1100

2,5

1000

65,52

13,97

23,95

1100

2,5

1000

64,82

13,29

21,89

Ham

2,5

1100

72,7

7,65

29,45

Ham

2,5

1100

72,44

6,86

28,78

1000

2,5

1100

84,28

2,47

14,69

1000

2,5

1100

84,38

1,71

17,83

1100

2,5

1100

82,33

3,4

16,33

1100

2,5

1100

78,14

3,12

20,27

Ham

5

1000

43,96

14,89

22,25

Ham

5

1000

44,19

15,17

21,26

1000

5

1000

50,21

14,16

17,34

1000

5

1000

44,02

16,73

22,03

1100

5

1000

56,23

15,37

23,67

1100

5

1000

56,32

13,63

20,45

Ham

5

1100

55,22

14,46

30,24

Ham

5

1100

49,89

13,78

25,78

1000

5

1100

68,29

9,38

25,46

1000

5

1100

70,52

7,36

23,48

1100

5

1100

75

6,79

26,76

1100

5

1100

78,71

5,21

19,56

Ham

10

1000

38,71

8,52

12,27

Ham

10

1000

39,52

9,18

11,69

1000

10

1000

37,25

9,5

10,54

1000

10

1000

36,08

9,57

10,98

1100

10

1000

38,68

9,27

7,83

1100

10

1000

35,75

8,35

7,12

Ham

10

1100

37,33

8,69

9,28

Ham

10

1100

39,49

9,62

13

1000

10

1100

38,72

8,8

11,86

1000

10

1100

39,64

8,7

10,46

1100

10

1100

34,25

8,22

8,55

1100

10

1100

30,38

9,01

10,51

5. Teşekkür
Çalışmada kullanılan frit desteği için Gizem Frit’ e
(Sakarya/Türkiye) ve baca tozu atığı için F&F Çelik
fabrikasına (Erbil/Irak) teşekkür ederiz.
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Özet

Keywords:
Parametric
design,
engineering, form-piece design

Otomotiv sektöründe 3 boyutlu tasarım (3D) programlarının
yaygınlaşmasıyla,
araçların
tasarım
süreçlerindeki
harcanan süreler hızla kısalmaktadır. Gelişen teknolojiler
sayesinde bilgisayarların anlık veri saklama/tutma
kapasitelerinin
artması,
işlem
birimi
sayılarının
artması(çekirdek), tasarım programlarının kabiliyetinin
artmasını sağlamış ve 3D programlarına ait macro
yazılımlar aracılığıyla parametreler arasında veri/değer
paylaşımı sağlanmaya başlamıştır. Parametrik tasarımla
ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalarda araç iç
yüzeylerin stil çalışmaları, araç dış stil çalışmaları,
geometrik entegrasyon (bagaj yerleşimi, taşıma yük
kapasitesi vs) ergonomi, görüş açıları, kör noktalar,
ulaşılabilirlik, homologasyon, analizleri çalışmaları ele
alınmıştır. Bu çalışmada montaj ve çevre parça kriterleri
dikkate alınarak, motor boşluğu ve taban altında kullanılan
esnek/rijit yapıda olan eğrisel/formlu parçaların parametrik
tasarımla birbiriyle ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma
sonucunda parça tasarımlarının kullanılan norm ve
kriterlere göre doğruluk seviyesi arttırılmıştır ve tasarım
sürecinde harcanan sürelerin kısaldığı gözlemlenmiştir. Bu
geliştirilen yazılım ile tek bir şablon çalışması 9 saatten 0,5
saate kısaldığı gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Parametrik tasarım, bilgi tabanlı
mühendislik, formlu parça tasarımı

Abstract
With the widespread use of 3D design programs in
automotive sector, the time spent in vehicle design process
is rapidly shortening. Thanks to the developing
technologies, the instant data storage / retention capacity
of computers increased, the number of processing units
(cores) increased, the capability of design programs
increased and through macro software of 3D programs the
data / value sharing started between the parameters. In the
previous studies related to parametric design, styling
studies of vehicle interior surfaces, vehicle exterior styling
studies, geometric integration (baggage placement,
carrying load capacity, etc.) ergonomics, viewing angles,
blind spots, accessibility, homologation, analysis studies
were discussed. In this study, by taking into account the
assembly and environmental components criteria, the
curved / shaped components which can be in flexible / rigid
structure inside engine bay and the underbody are
correlated with the parametric design. As a result of this
study, the accuracy level of the part designs has been
increased according to the norms and criterias and
observed that the time spent in the design process was
shortened. By the help of developed software, observed
that a single template creation time shortened from 9 hours
to 0.5 hours.
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1. Giriş (Introduction)
Otomotiv sektöründeki rekabet hızla artmakta ve bununla
beraber farklı araç sınıfları ortaya çıkmaktadır. Bununla
paralel olarak, araçlardan çıkan karbon salınımlarının
yarattığı insan ve çevre sağlığına zararlı etkenlerini
minimize etmek için birçok ülkenin aldığı yaptırım kararları,
araç üreticilerini sıfır emisyon değerlerine yaklaşmak
ve/veya yakalamak için CNG, LPG, elektrikli, hibrid gibi
farklı sistemlerin arayışlarına ve geliştirmelerine itmiştir
(Şekil l-1).

Şekil-1. CNG Sistemli Motor Sistemi Örneği [1]
Markaların
farklı
modeller,
farklı
motorizasyonlar
tasarlaması ve üretmesi bir dizi sürecin bir araya gelmesi
neticesinde gerçekleşir. Bu süreçlerde günümüzdeki
teknolojik gelişmelerin otomotiv dünyasına uyarlanmasıyla
birlikte 4 yıl kadar kısa bir sürede araçlar, tasarım
aşamasını da kapsayarak müşteriler için piyasaya
sürülmeye hazır hale getirilmektedir. Özellikle ürün
geliştirme fazlarında yapılan ortak parça kullanımları, ortak
platform üzerine model inşa edilmesi gibi iyileştirmeler ve
geliştirmelerle proje süreçleri kısaltılmaya çalışılmıştır.
Kullanılan programlar ve makrolar sayesinde de tasarım,
test ve doğruluma süreçleri hız kazanmıştır. (Şekil 2)

Şekil-2. Araç Proje Süreci örneği [2]
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Projelerde, aynı amaca hizmet eden fakat müşteri
beklentilerini karşılamak için birbirinden farklı özelliklere
sahip, çeşitli versiyonların (cam tavan/açılır tavan,
camlı/camsız kayar kapı vs.) oluşturulması gerekmektedir.
Kompleks yapılara sahip bu çeşitliliklerin yönetilmesi
geleneksel dosyalama yöntemleriyle güç hale gelmektedir.
Bu nedenle proje yönetimi ile ilgili “Ürün Yaşam
Yönetimi”(PLM) adı verilen programlar kullanılmaya
başlanmıştır. Otomotiv sektöründe en sık kullanılan PLM
programları Teamcenter ve Enovia Delmia’dir.
Teamcenter PLM ile performansınızı, verimliliği arttırın,
ürünlerinizi pazara daha hızlı sürün” [3] sloganıyla PLM
uygulamalarının ürün süreçlerine olan etkisine dikkat
çekilmektedir. Bu programlar sayesinde tüm projeye ait
dosyalar, çalışmalar ürün ağaçları oluşturularak ve ilgili
versiyon
bilgileri
tanımlanarak
kolaylıkla
yönetilebilmektedir.
Bilgisayar programlarının gelişmesiyle birlikte birçok analiz
de sanal ortamda yapılmaya başlamıştır. NVH (Gürültü,
Titreşim ve Sertlik), önden çarpma ve yandan çarpma
analizleri (şekil-3), parça imal edilebilirlik analizleri,
ergonomi analizleri, ECE analizleri [5] gibi analizleri bunlara
örnek gösterebiliriz. Tasarım programlarının son yıllardaki
bu gelişimi 3 boyutlu görsel hazırlama kabiliyetleri
sayesinde proje süreçleri de kısalmaya başlamıştır.

hataların üretim safhasına geçmeden önce doğrulanması
için firmalar, araçların tamamını görmeyi sağlayan, PLM
programlarıyla bütünleşik çalışan, ölçme kontrol yeteneği
olan programları kullanmaya başlamıştır. Bu programların
başında Siemens tarafından geliştirilen Vismockup, VisProfessional, JT2go gibi uygulamalar gelmektedir.
Bu çalışmada tasarımcı kaynaklı olan hataları, tasarımcının
bilgi ve tecrübesine bağlı kalmaksızın sürekli, eş değer
kalitede tasarımlar ortaya çıkarılmasını sağlayan, tasarım
programına bütünleşik olarak çalışan yeni tasarım
şablonlarının çalışma prensibi ele alınmıştır. Tasarım
şablonları sayesinde tek seferde tüm kriterleri sağlayan
final ürün kalitesi seviyesinde tasarımların oluşturulmasını
sağlanmıştır.
Bu
şablonlar
sayesinde
tasarım
süreçlerindeki tasarımcı kayaklı hataların da giderilmesiyle
birlikte kaliteli ürünler için harcanan zaman kayıpları da
giderilmiştir.

2. Yöntem / Metot Uygulaması (Method
Application)
Motor boşluğu bölgesine ait esnek parçaların tasarım
işlemine başlayabilmek için öncelikle UG tasarım
programında yapacak olduğumuz sistem için montaj
kurgusu hazırlanır. (Şekil 5)

Şekil-3. Sanal ve Fiziksel Araç önden Çarpma Testi Örneği
[4]
Şekil-5 Ana Sistem Montaj Kurgusu [6]
Montaj kurgu yapısı önem arz etmektedir. Montaj
kurgusunun doğru hazırlanması, sistemlerin birbirleri
arasında ki haberleşmenin ve linklemenin doğru yapıldığını
gösterir. Tüm sistemin parametrik yapıda birbirleri ile
konuşması için kurgu yapısı şekilde ki gibi olmalıdır. (Şekil6)

Şekil-6 Şablon Dosyalarının İsimlendirilmesi
Şekil-4. Sanal Ortamda Yapılan Tasarım ve Analiz
Örnekleri [5]

Her alt montaj dosyası bu yapı ve isimlendirme sayesinde
parametrik
olarak
birbirleri
ile
haberleşmeyi
sağlayacaklardır. Montaj yapılarına ait alt parçalarda işlem
Tasarım programlarının projelerdeki kullanımı sanal sırasını belirlemek için sıra numarası eklenmelidir. Bu
ortamda yapılan tasarımların doğrulanması gerekliliğini şekilde şablon dosyası güncelleme sırası belli olur. (Şekilortaya çıkarmıştır. Kullanıcılar tarafından yapılan hatalı 7)
tasarımlar sonucu ortaya çıkan problemler nedeniyle,
özellikle üretim ve montaj hatlarında sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Bu problemler zaman zaman hat
duruşlarına sebep olan sorunlar yaratabilmektedir. Bu gibi
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Soğutma sistemine ait dış referanslar (Motor Sistemi) Input
içine alınarak girdi teşkil edilir. Bu yapı içinde referans
alınan motor sistemi ile bağlantılı parçalar bulunmalıdır.
(Şekil-9)

Şekil-7 Şablon Sıra Numaralandırma Örneği
3D modeller, şablon dosyaların içinde yer almaktadır. Bu
şablon dosyalarının ise Input(giriş), Processor (geliştirme)
ve Output (çıktı) yapısından oluşması gerekmektedir.
Şekil-9 Soğutma Sistemi Parçaları
Input yapısı, nihai cad datanın oluşturulması için kullanılan
girdi geometrileridir(Örnek; Araç Gövdesi, Motor Modeli, Motor sistemi parçaları ile ilgili konumlama çalışmaları, her
Yakıt Deposu).
parça için ayrı klasör yapısı ile kurulmalıdır.(Şekil-10)
Processor; Input datalarından “associative link”(sürekli
geçmiş yapısıyla bağlı olmasını sağlayan bağ) ile bağlanan
parametrik geometrilerdir.
Output; Processor’dan elde edilen parametrik nihai
geometrilerdir.
Motor sistemine bağlı olan soğutma grubunu ele alırsak;
Input (Girdiler) içerisinde motor hareketini, radyatör
konumunu simule eden eksen takımı ve standart parçaların
konumlarını simule eden eksen takımları tanımlanmıştır.
Bu eksen takımları ile ilgili parçalar UG tasarım
programında linkleme modülü ile linklenmiştir. Linkleme
modülü kullanarak ilgili detaylı bilgi çalışmalarının içine
aktarılmıştır. Input sistemi içinde yer alan geometriler Şekil8 de görülebilir.

Şekil-10 Motor Sistemi Parçaları
Motor sistemine ait parçalar, motor konumunu simule
edebilmesi için motor ekseni ile konumlandırılır. Makro
dosyalarında kullanılacak olan eksen takımları, parçanın
konumlanması
yapıldıktan
konumlandırılmış
parça
üzerinden alınacak şekilde oluşturulur. Alınan bu eksen
takımları Şablon (şablon) dosyaları ile linklenerek motor
hareketinin makro dosyasına olan etkisi birebir
aktarılmaktadır.
Soğutma sistemine ait dış referanslar (Soğutma Sistemi)
Input içine alınarak girdi teşkil edilir. Bu yapı içinde ana
soğutma sistemi parçaları bulunmaktadır. (Şekil-11)

Şekil-8 Input RAF Girdiler Örneği
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Soğutma sistemine bağlı olan, hava soğutma ünitesi çıkış
borusu Layoutu oluşturulurken; Input alt montaj dosyasında
kullanılacak parametrik bağlantı linkleme kullanılarak
yapılır. Input içinde yer alan unsurlar Processor klasörüne
linklenir. Linklenen unsurlar Processor klasörü altında
Linked ismi ile tanımlanır.
Processor adımında motor boşluğundaki esnek parçaların
parametrik tasarımları yapılmaktadır. Modelleme çalışması
tamamlandıktan sonra ilgili model linkleme ile Output
klasörüne aktarılır. PTS (Ürün Şablon Stüdyoları) kullanıcı
ara yüz alt yapısı ile daha önce tanımlanmış mesafe ve
kısıtlar manuel değişiklikler yapılarak esnek boruların
tasarımlarını
birbirleri
ile
ilişkili
olacak
şekilde
güncelleyebilmeye imkânı sağlayacaktır. Motor sistemi,
soğutma sistemi, fren sistemi gibi ana sistemlere ait
başlıklar PTS yapısına tanımlanmıştır. Hangi sistemde
değişiklik yapılacaksa o başlık altındaki pencereden girişi
yapılır. Seçilen sistem üzerinden güncelleme yapılabilir.
Geliştirilen Motor Sistemi (Engine System) Penceresinde
motorun X,Y,Z yönlerinde konumu ve Y eksenine göre
motor açısı kontrol edilebilmektedir. Proje başında
tanımlanmış olan motor verileri bu pencereden giriş
yapılarak, motor konumuna bağlı olan makro dosyalarına
girdi sağlanır (şekil-13).

Şekil-11 Soğutma Sistemi Parçaları

Motor üzerine montajı yapılan parçalar, motor hareketini
simule edecek şekilde çalışır. Bu yapının içinde, motordan
bağımsız hareket eden parçalar ayrı yönetilmektedir.
Radyatör, havalandırma tankı vb. gibi parçalar için
konumlandırma çalışmaları yapılmıştır. Radyatör için, ana
sistem montajı içinden gelen radyatör ekseni ile link
kurulmuştur. Bu sayede radyatör konumu simule edilerek
parça üzerinden makro dosyalarına referans olacak eksen
takımları tanımlanabilmektedir.
Soğutma sistemine ait dış referanslar (Gövde Parçaları)
Input içine alınarak girdi teşkil edilir. Bu yapı içinde
konumlama yapılmamaktadır. Parçalar, soğutma sistemi ile
çevre parçaları arasındaki mesafelerin kontrolü amaçlı ve
gövdedeki değişikliklerin soğutma sistemi tasarımına yön
vermesi için kullanılmaktadır.
Yapının kurgulanabilmesi için soğutma sistemine ait
standart referanslar belirlenir. (Şekil-12) Soğutma sistemi
içindeki bazı parçalar birbirleri ile bağlantılı iken bazıları da
motor, radyatör gibi diğer parçalar üzerinden hareketini alır.
Özellikle dış grup altına bağlı olan parçalar, standart
parçaların bağlı olduğu montaj grubundan faklı bir montaj
ağacı altında bağlı olduğundan, birbirlerini tekil kısıtlarla
yönetmek zordur. Dış grup altındaki parçaların
hareketlerine, standart parçaların da uyum sağlayabilmesi
için bir köprüye ihtiyaç vardır. ”Std Positions” bu kısımda
devreye girmektedir. Dış grup altında toplanan ve birbirleri
ile kısıt tanımlamaları yapılmış eksen takımları sayesinde
standart parçalar diğer parçalar ile konuşturulabilmektedir.
Bu sayede motor konumu mesafe olarak veya açısal olarak
değiştirildiğinde otomatik olarak motor ile bağlantılı olan
standart parçaların konumları güncellenmiş olacaktır.
Şekil-13 PTS Motor Sistemi Penceresi
Standart parçaların hareket etmesi ile birlikte makro
dosyalar içinde referans alınan ilgili eksen takımlarına
Geliştirilen Soğutma Sistemi Penceresi, radyatörün X,Y,Z
uygun şekilde hareket edecektir
yönünde konumu kontrol edilebilmektedir (Şekil-14). Proje
başında tanımlanmış olan radyatör konumunun eksenleri
bu pencereden ilgili alanlara giriş yapılarak, radyatör
konumuna bağlı olan makrolara girdi sağlanır.

Şekil-12 Soğutma Sistemine Ait Standart Parçalar
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kütüphaneleri yeni araç projeleri için kullanım kolaylığı
sağlayacaktır.
Bu çalışma NX tasarım programı ile birlikte çalışan sistem
haline getirilmiştir. NX tasarım programı yapısı altına
PTS’ler eklenerek tüm modeller tam parametrik olacak
şekilde sistem geliştirilmiştir.
Bilgi tabanlı mühendislik metodolojisi kullanılarak, motor
boşluğuna ait esnek parçaların parametrik modelleme
çalışmaları geleneksel tasarım yöntemlere kıyasla, tam
parametrik tekniğe dayalı mühendislik metodolojisine
geçilmiştir. NX tasarım programına sistem adapte edilerek
bütünleşik olarak çalışma sonuçlanmıştır.
Yapılan bu çalışma ile tüm yeni geliştirilen motor
sistemlerinde
ve
esnek
parçaların
parametrik
modellemesinde kullanılacaktır. Bu çalışma ilerleyen
fazlarda PLM sistemlerine adapte edilerek tasarım
süreçlerinde iyileştirme anlamında daha fazla zaman
kazanımı öngörülmektedir.

Şekil-14 PTS soğutma Sistemi Penceresi
Geliştirilen fren sistemi penceresi altında iki alt başlık
bulunur. Bu başlıklar ön ve arka fren disk merkezleridir.
Disklerin konumları bu pencere altında X,Y,Z yönlerinde
kontrol edilebilmektedir. Proje başında tanımlanmış
eksenler, bu pencereden ilgili alanlara giriş yapılarak, fren
diski konumuna bağlı olan makro dosyalarına girdi sağlanır
(Şekil-15).

SEMBOLLER (SYMBOLS)
PTS: Ürün Şablon Stüdyoları
3D: Üç Boyut
CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz
LPG: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
TCAE: Team Center Otomotiv Mühendisliği
UG: Unigraphics
PLM: Ürün Yaşam Yönetimi
NVH: Gürültü, Titreşim ve Sertlik
CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım
ECE: Avrupa Ekonomik Komisyonu
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Şekil-15 PTS Fren Sistemi Penceresi

3.. SONUÇLAR (RESULTS)

KAYNAKLAR (REFERENCES)

Bilgi tabanlı mühendislik yaklaşımı ile tamamlanan, motor
boşluğuna ait esnek parçaların parametrik modelleme
tekniği ile geliştirilmiştir. Geliştirilen bu parametrik
modelleme tekniği ile layout tasarım modelleme süresi
azaltılmıştır. Geliştirilen sistem Fiat Egea modeli referans
alınarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda oluşturulan sistem
farklı bir motorizasyona göre denenmiştir. Deneme
çalışması soğutma sistemi grubu üzerinde yapılmıştır.
Soğutma sistemine ait esnek parçalar yeni motor
pozisyonuna göre güncellenmiştir. Yapılan çalışma
üzerindeki geri bildirimlere istinaden güncellemeler sistem
üzerine yansıtılarak çalışma nihai hale getirilmiştir. Çalışma
sonucunda mevcut yöntemler kullanıldığı takdirde 9 saat
süren fiziksel tasarım doğrulama ve endüstriyelleşme
süreci, tek bir şablon için yeni geliştirilen yazılım ile 0,5
saate düşürülmüştür. Verim ~ %94 dür.[6] (Araç Gövdesi
Mimari kesitlerin parametrik tasarımı adlı makaleden atıfta
bulunulmuştur).
Yeni yapılacak olan araç projeleri için kullanım kılavuzu ve
norm
kütüphaneleri
oluşturulmuştur.
Geçmiş
tecrübelerimizi bu kütüphane altında toplayarak süreç
standart hale getirilmiştir. Bu oluşturulan norm
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Abstract
In this study, the effect of the panels mounted to
underbody of a vehicle on the drag has been
investigated. In the study, aerodynamic effects of the
panels which designed via NX have been examined by
CFD (Computational Fluid Dynamics) and then the
prototyped panels have been tested in the wind tunnel.
As a result of the tests, it is observed that the drag of
the vehicle improved by ΔCd -0.005 with the help of the
panels mounted to underbody of the vehicle.

Based on above mentioned actions flat underbody
design plays an important role to reduce air pressure as
well.
Flatness of the under body is a significant value due to
a car produces 40% - 50% of its total aerodynamic drag
in and around the underbody, the wheels and the wheel
arches [3]. Also, it is indicated in another study that
over 30% of the aero drag being created on the under
body of the vehicle [4].

Today most of the passenger cars being produced with
Keywords: Aerodynamics, Vehicle underbody, Drag the underbody aerodynamic panels which are
force
specifically positioned and designed with the help of
outputs acquired from analysis and tests. Some
1. Introduction
solutions are shown in Figure 1.
The drag coefficient is a common measure in
automotive design as it pertains to aerodynamics. Drag
is a force that acts parallel and in the same direction as
the airflow. The drag coefficient of an automobile
impacts the way the automobile passes through the
surrounding air. Aerodynamic drag increases with the
square of speed; therefore, it becomes critically
important at higher speeds. Reducing the drag
coefficient in an automobile improves the performance
of the vehicle as it pertains to speed and fuel efficiency
[1].
During the development of a new vehicle the
automobile drag coefficient taken into consideration in
addition to the other performance characteristics. In
order to reduce the drag of a vehicle there are many
different ways. Special design of bumpers, spoilers,
side skirts, wheel covers, vortex generators, special
design of rear body in order to accelerate air in the rear
reducing drag are some of them.
There are various approaches of passive devices to
reduce drag. These are,
 front screens;
 rear screens;
 structural elements that localize the area of
flow
 detachment (edging);
 vortex air flow generators;
Figure 1. Examples for vehicle underbody panels
 deflectors located over the rear part of
vehicle’s roof;
In this study, the effect of the panels mounted to
 four-element rear fairing and its components;
underbody of a vehicle on the drag force has been
 front fairing [2].
investigated. Panels designed via NX have been
examined by CFD (Computational Fluid Dynamics)
Also in recent years active devices being applied on analysis and then the prototype panels have been
especially race cars such as front active spoiler, rear tested in the wind tunnel.
active wing in order to reduce the drag and to increase
the downforce.
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Figure 3a shows the current state of the vehicle and
figure 3b shows the study state of the vehicle.

2. Experimental Procedure
2.1. Mechanical Panel Design
During the design process, as a first step of the study,
the panels have been designed in accordance with the
vehicle construction considering both the virtual
analysis to be performed and the physical fixations of
the panels to the vehicle.
In order to provide maximum level of closure at the
underbody of vehicle, deductive principle was applied.
The bottom of the vehicle was completely closed and
then the necessary blankings were made considering
the areas used in the vehicle production assembly, the
closeness to the temperature sources and the distance
to the moving parts. The panels are divided in parts for
easy assembly and molding feasibility. Step by step
design process is shown in Figure 2.

Figure 3a - Current state of the vehicle underbody

Figure 3b – Study state of the vehicle underbody
2.2. Virtual Analysis
After the completion of the virtual design, CFD analysis
was performed via Ansys software for various
configuration of panels as shown in Figure 4.

Figure 4a. Current state of the vehicle (without
additional panels)

Figure 2. Step by step design process
Panel design is realized via NX11.0 CAD program with
the 2mm thickness and PP (Polypropylene) material.
During the design phase, it is aimed to create plane
surfaces with the aim of preventing the turbulence in
the air flow under the vehicle.

Figure 4b. Study state of the vehicle (with additional
panels #1, #2, #3, #4)

At the end of the design study, 4 different parts were
predicted. Part numbers and positions are shown in
figure 3b.
Panel # 1: Rear right wheel front area
Panel # 2: Between rear suspension and rear bumper
Panel # 3: Rear left wheel front area
Panel # 4: In the rear area of the front suspension
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Figure 4c. Study state of the vehicle (with additional
panels #1, #3, #4)
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2.3. Prototyping
In order to validate the findings obtained by CFD
analysis in the wind tunnel, prototype production of the
panel #1 and panel #2 were performed. Panel #3 and
panel #4 is not produced due to neutral effect on
aerodynamic performance.

4. Conclusion
With this optimization study, the target value of the drag
force was reached by one panel instead of forecasted
additional four panels as shown in figure 7. At first
glance, it can be assumed that the maximum closed
area under the vehicle will have a maximum
aerodynamic effect. But this study shows that although
mechanically more area closed at the underbody with
four panels only one panel has positive effect on
vehicle aerodynamic.
Thus, aerodynamic performance increasing with the
under-vehicle panels not only a characteristic of
maximum closed area but also it is related to correctly
positioning of the panels with the help of analysis and
tests.

Figure 5. Prototypes of panel #1 and panel #2
2.4. Wind Tunnel test
Prototype panels were mounted on the vehicle and
tested in FCA (Fiat Chrysler Automobiles) wind tunnel.
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Özet
Döküm
parametrelerinin
optimizasyonu,
dökümhanelerde zaman ve ekonomik kazanç açısından
önemlidir. Günümüzde, proses parametrelerini optimize
etmek için genellikle YSA (Yapay Sinir Ağları) metodu
gibi
yeni
yaklaşımlar
kullanılmaktadır.
YSA,
matematiksel bir model oluşturmak ve doğrusal ilişkinin
belirlenemediği karmaşık problemleri çözmede bağımlı
değişkenler ile bağımsız değişkenler arasında ilişki
kurmak için kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada,
alüminyum döküm parçaların kalitesini etkileyen önemli
etkenler olan döküm sıcaklığı, bekleme süresi ve ilave
oranı gibi bazı tane inceltme parametreleri YSA
kullanılarak modellenmiştir. Bu parametrelere göre
dökümler deneysel olarak gerçekleştirilmiş ve modelle
karşılaştırılmak üzere tane büyüklükleri ölçülmüştür.
Sonuç olarak, deneysel çalışmalardan elde edilen
sonuçların YSA modelinden elde edilen sonuçlarla
tutarlı olduğu tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Aluminyum, Tane inceltme, YSA

Abstract
Optimization of casting parameters is important in
terms of time and financial gain in foundries.
Nowadays, to optimizing process parameters, new
approaches such as ANN (Artificial Neural Networks)
method is mostly used. ANN is a technique used to
construct a mathematical model and to establish a
relationship between dependent variables and
independent variables in solving complex problems in
which linear relationship cannot be determined. In this
study, some grain refinement parameters such as
casting temperature, holding time and addition level,
which are important factors affecting the quality of
aluminium casting parts were modelling by using ANN.
According to these parameters castings were carried
out experimentally, and grain sizes were measured to
compare to the model. Consequently, the results
obtained from the experimental studies were detected
to be consistent with the results obtained from the ANN
model.
Keywords: Aluminum, Grain refinement, ANN

1. Giriş

eksenli tane yapısı arzu edilir. Böyle bir yapının
oluşumunda, tane inceltme uygulamasının hem döküm
hem de dövme alüminyum alaşımları üzerine çok
önemli role sahiptir. Ergimiş alüminyum içerisine ilave
edilen tane inceltici mastır alaşım sayesinde sadece
mekanik özelliklerin artırılması değil aynı zamanda
alaşımın dökülebilirliğin geliştirilmesi, sıcak yırtılma
riskinin azaltılması, mikro ve makro porozitenin elimine
edilmesi ve yüzey hatalarının azaltılması gibi birçok
döküm kusuru engellenmekte veya büyük oranda
giderilmektedir [1–3].
Günümüzde, tane inceltme uygulamaları çoğunlukla
çubuk veya tablet formundaki mastır alaşımın ergiyik
alaşıma ilave edilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
Endüstriyel
olarak kullanılan
mastır
alaşımlar
alüminyumun titanyum, bor ve karbon ile ikili, üçlü veya
dörtlü karışımından oluşmaktadır [4–6]. Fakat böylesine
önemli bir işlemin verimi ilave edilen tane inceltici
miktarı, ilave sonrası döküm süresi ve zamanı gibi
birçok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bu
sebeple hem endüstriyel hem de akademik
çalışmalarda yapılacak optimizasyon çalışmaları veya
deney tasarımları ile zaman ve ekonomik kazançların
sağlanması kaçınılmazdır.
Yapay sinir ağları (YSA) günümüzde endüstriyel ve
akademik çalışmalarda sıklıkla tercih edilen bir tekniktir.
YSA genel olarak matematiksel bir model oluşturmak
ve doğrusal ilişkinin belirlenemediği karmaşık
problemleri çözmede bağımlı değişkenler ile bağımsız
değişkenler arasında ilişki kurmak için kullanılan bir
teknik olarak tanımlanmaktadır. Bu konu birçok alanda
kullanılıyor olmasına karşın aluminyum döküm
çalışmalarından kullanımı kısıtlıdır. Bu çalışmada böyle
bir boşluğun doldurulması için, alüminyum döküm
parçaların kalitesini etkileyen önemli etkenlerden olan
döküm sıcaklığı, bekletme süresi ve ekleme seviyesi
gibi bazı tahıl arıtma parametreleri YSA kullanılarak
modellenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalarda Eti Alüminyum A.Ş. firmasından
temin edilen ve kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de
verilen AlSi10Mg alaşımı kullanılmıştır.
Çizelge 1 Deneysel alaşımı ait spektral analiz sonucu

Alüminyum alaşımları, sahip oldukları nispeten yüksek
%Si
%Fe
%Cu
%Mn
%Mg
%Al
mekanik özellikler ve düşük yoğunluğu sebebiyle
9,47
0,228
0,046
0,477
0,277
Bal.
otomobil, havacılık ve birçok yapısal uygulamada
yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
Alüminyum
endüstrisinde birçok süreç döküm prosesi ile Bu alaşım bir elektrik direnç ocağı vasıtasıyla SiC
başlamaktadır. Döküm ile üretilen parçalarda ince ve eş potada ergitilerek içerisine Çizelge 2’de gösterilen
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parametrelerin
çaprazlanması
ile
elde
edilen elde edilen tahmin sonuçlarının ve deneylerden elde
parametreler ile 30 farklı döküm gerçekleştirilmiştir.
edilen sonuçların karşılaştırılmasına göre ortalama
sapma oranı %0,99 olarak bulunmuştur.
Çizelge 1 Deneyde kullanılan temel parametreler
Döküm
680
690
700
710
720
740

Tutma Süresi
15
20
25
30
45
60

İlave Miktarı
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

Döküm sonrası standart metalografik operasyonlara
göre hazırlanan numunelerden NİKON Eclipse L 150
model metal mikroskobu ile görüntü alınmış ve bu
görüntüler Clemex Vision isimli bir imaj analiz
programına
aktarılarak tane
boyutu
ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Akabinde tane boyutu ölçümleri ilgili
parametreler ile Neural Designer programına girilmiş ve
Levenberg Marquardt modeline göre yapay sinir ağları
uygulanmıştır.

3. Deneysel Bulgular
Yapay sinir ağları, insan sinir ağlarının beyin
hücrelerine benzer şekilde oldukça bağlantılı bir yapıya
sahiptir ve ağda farklı katmanlar halinde düzenlenmiş
nöronlar adı verilen bir dizi basit işleme elemanından
oluşur. Her ağ bir giriş katmanı, bir çıkış katmanı ve bir
veya daha fazla gizli katmandan oluşur. YSA'nın bilinen
en önemli avantajlarından biri, eğitim seti adı verilen
örnek
setten
öğrenebilmesidir.
Ağ
mimarisi
tanımlandıktan sonra, öğrenme sürecinde istenen
çıktının sağlanması için ağırlıklar hesaplanır [7]. Bu
çalışmada, Neural Designer yazılımı tarafından
oluşturulan YSA mimarisi Şekil 1'de gösterilmektedir.
Bu rakama göre, girdi katında döküm sıcaklığı, tane
inceltici miktarı ve bekleme süresi tanımlanmaktadır.
Çıktı katmanında, deneysel hedefimiz olan tane boyutu
tanımlanmıştır. Gizli katman, tek katmanlı ve 6 nöronlu
olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan YSA mimarisi
Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 2. YSA eğitim süreci
Ek olarak, YSA çalışmalarında kontrol edilen başka bir
parametre de regresyon eğrileridir. Çıktı ve girdiler
arasındaki ilişkinin eğrilerde hesaplanan R² değeri 1
olarak anlamlı olduğu ve 0'a yaklaşırken rastgele bir
ilişki olduğu sonucuna varılır. Bu çalışmada elde edilen
R² değeri 0,991 olarak hesaplanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Deneysel ve tahmini sonuçlar arasındaki
regresyon ilişkisi

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, alüminyum alaşımlarında döküm
sıcaklığı, tane inceltici ilave seviyesi ve tutma süresi
gibi parametrelerin tane büyüklüğüne etkisi YSA ile
modellenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
En iyi sonuçlar 680 ° C döküm sıcaklığında,% 0,25 tane
arındırıcı ilavesi, 25 dakika bekletme süresi ve 25
dakika sonra elde edilmiş, tane büyüklüğü artışı
gözlenmiştir.

Şekil 1. Deneysel ve tahmini sonuçlar arasındaki
regresyon ilişkisi
Ağ mimarisi kurulduktan sonra, öğrenme sürecini
tamamlamak için ağ eğitilmiştir (Şekil 2). Öğrenme
sürecinin amacı, eğitimin sonunda eğitim ve test
hatalarını olabildiğince 0'a yaklaştırmaktır. Değer 0'a ne
kadar yakınsa, ağ o kadar iyi eğitilir. Bu çalışmada 345
yinelemenin sonunda, eğitim hatası 6,35e-8'e, test
hatası ise 0,28'e düşürülmüştür. Ağın eğitim sürecinden
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YSA'nın bir sonucu olarak, deneysel ölçümler ve model
tahmini arasında ortalama %0,99 fark bulunmuştur. R2
değeri %99,1 olarak hesaplandı. Bu, YSA yaklaşımının
sonuç üzerindeki çoklu parametrelerin etkisinin
inceleneceği karmaşık problemlerin çözümünde etkili
bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir.
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Özet

1.. Giriş

Sert dolgu kaplamaları sert, aşınmaya ve korozyona
dayanıklı karbür ve/veya borid bileşikleri nedeniyle kalın
ve koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu tabaka sayesinde
malzemelere
korozyon
ve
aşınma
dayanımı
kazandırarak nemli ortamlarda çalışan toprak kazıma
ve işleme aletleri ve taş-maden ocaklarında kullanılan
ve hızlı bir şekilde aşınan ve korozyona uğrayan
malzemelerin ömrünü uzatmayı amaçlamaktadır. Bu
çalışmada düşük alaşımlı AISI 4140 çeliği üzerine iki
pasolu olacak şekilde Elhard 350 + Elhard 600S ve
Hardcore 600G + Hardcore 63-O sert dolgu telleri
kullanılarak kaplanmıştır. Farklı kimyasal içeriğe sahip
olan bu teller kullanılarak üretilen numunelerin, optik
mikroskop kullanılarak mikroyapıları incelenmiş ve
sertlik testi uygulanarak sert dolgu tellerinin sertliğe
olan etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan kaplamaların
korozyon hızı, Tafel ekstrapolasyon yöntemine göre
ölçülmüştür. Kimyasal içeriğe bağlı oluşan homojen
yapı ve fazlardan dolayı Elhard karışımı kullanılan
numunede daha yüksek korozyon dayanımı tespit
edilmiştir.

Sert dolgu yöntemi, çimento, çelik üretim, metal işleme
ve kalıp ve hatta tarım endüstrisine kadar birçok
endüstride kullanılmaya başlayan, metal-metal veya
metal-metal olmayan yüzeyler arasında açığa çıkan
aşınma ve korozyon nedeniyle kullanılamaz hale gelen
parçaların tamiratına ve güçlendirilmesine olanak
sağlayan bir yöntemdir [1, 2]. Yüzeyler arasında oluşan
kayma gerilmeleri nedeni ile ortaya çıkan aşınma ve
nemli ve yüksek iyon içeren ortamların da etkisi ile
oluşan korozyon sonucunda çok büyük miktarlarda
malzeme kayıpları gerçekleşir [3-5]. Aşınma, erozyon
ve korozyon etkenlerinden birinin veya herhangi ikisinin
bir arada bulunması ve yüzeyleri korumasız olan
malzemeler için kullanım ömrünü ciddi şekilde
azaltabilir [2, 6, 7]

Anahtar kelimeler: Sert dolgu, Mikroyapı, Korozyon.

Abstract
Hardfacing coatings form a thick, protective layer due to
hard, wear and corrosion-resistant carbide and / or
boride compounds. This layer provides corrosion and
abrasion resistance to the materials and aims to
prolong the life of the materials that are used in soil
scraping and processing tools and stone-mining
quarries which are rapidly eroded and corroded. In this
study, Elhard 350 + Elhard 600S and Hardcore 600G +
Hardcore 63-O are coated on low alloy AISI 4140 steel
with two passes. The microstructures of the samples
produced using these wires having different chemical
content were examined by using an optical microscope
and the effect of hard filling wires on the hardness was
evaluated by applying the hardness test. The corrosion
rate of the coatings was measured according to the
Tafel extrapolation method. Due to the homogeneous
structure and phases formed due to chemical content,
higher corrosion resistance was determined in the
sample used Elhard mixture.
Keywords: Hardfacing, Microstructure, Corrosion.
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Malzemelerin korozyon dayanımlarını geliştirebilmek,
çukurcuk şeklinde meydana gelen korozyonların daha
homojen ve yüzeysele dönüşmesini sağlayabilmek ve
kullanım ömrünü uzatabilmek için metal yüzeylerin
üstüne sert dolgu kaplamalar yapılabilir [8].
Sert dolgu kaplamaların ana prensibi, daha yumuşak
olan demir esaslı altlık malzemeler üzerinde; krom,
molibden, titanyum, niyobyum, vanadyum gibi karbür
oluşturan elementler kullanarak karbürler oluşturmak ve
aşınmaya dayanıklı sert fazlar ve korozyona dayanıklı
yapılar elde etmektir [2, 9]. Bu yapılar koruyucu
atmosferli ark kaynağı, oksi asetilen kaynağı, lazer
kaplama, termal sprey kaplama gibi farklı teknikler
kullanılarak uygulanabilir [3, 6, 8].
Bu çalışmada farklı tipteki dolgu telleri kullanılarak iki
pasolu kaplamalar yapılmış ve üretilen sert dolgu kaplı
numunelerin korozyon dirençleri tespit edilmiştir.

2.. Materyal ve Yöntem
Sert dolgu kaplama işleminde, dört farklı dolgu teli
kaynak yöntemine göre seçilerek (Çizelge 1) ön ısıtma
yapılmadan AISI 4140 çeliği üzerine iki pasolu
kaplamalar oluşturulmuştur. Kaynak parametreleri
Çizelge 2’ de verilmiştir.
Kaplamaları oluşturulan numuneler parlatılmış ve
ardından Kalling reaktifiyle (33 ml H20, 33 ml CH3OH,
33 ml HCl, 1,5 gr CuCl2) dağlanmıştır. Mikroyapı
incelemeleri Clemex Software kullanılarak Nikon
Eclipse LV 150 optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir.
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Çizelge 1. Kullanılan kaynak tellerinin kimyasal bileşimi
(ağ. %)
Element
Dolgu teli
C
Si
Mn
Cr
Fe
Elhard 350
0,2 0,8
1,5
2
Kalan
Elhard 600S
0,5 1,8
9
Kalan
Hardcore 600G 0,4 0,7
0,6
9
Kalan
Hardcore 63-O
5
1,5
1,3
27
Kalan
Çizelge 2. Kaynak parametreleri
Numune

Hardcore

Elhard

Method

MIG

Örtülü elektrotla
ark kaynağı

Akım (A)
Voltaj (V)

200-300
28-30

100-150
28-30

Şekil 2. Hardcore sert dolgu kaplamanın mikroyapısı.

Kullanılan sert dolgu tellerinin, altlık malzemenin
mekanik özelliklerine etkisini inceleyebilmek amacı ile
numunelere Duravision 2000 EMCO Test Sertlik ölçüm
cihazı
kullanılarak
Rockwell
C
sertlik
testi
uygulanmıştır.
Korozyon deneylerinde Tafel ekstrapolasyonu yöntemi
ve Metrohm µStat 400 potansiyostat/galvanostat cihazı
kullanılmıştır. Korozyon deneyleri, içinde doymuş
kalomel referans elektrot, grafit karşıt elektrot ve sert
dolgu kaplanmış çalışma elektrodu bulunan üç
elektrotlu korozyon hücresi kullanılarak ağırlıkça %3,5
NaCl içeren tuz çözeltisi içinde oda sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Deneyler gerçekleştirilmeden önce
30 dakika açık devre potansiyeli ölçülmüş ve değerler
sabitlendikten sonra ölçümlere başlanmıştır. Tafel eğrisi
-0,25 V katodik potansiyel ve 0,25 V anodik potansiyel
arasında ölçülmüştür. Tüm ölçümler 1 mV/s tarama
hızında gerçekleştirilmiştir.

3.. Sonuç ve Tartışma

Şekil 1’de Elhard karışım kullanılan numunede homojen
ve martenzitik bir yapı hakimken son pasosunda %5
karbon içerikli Hardcore karışım kullanılan numunede
(Şekil 2’de) ise hegzagonal kesite sahip M7C3
oluşmuştur. Bu oluşum Cr-C-Fe faz diyagramı tespit
edildiğinde de gözlemlenebilmektedir. Bu birincil
karbürlerin oluşmasının temel sebebi fazda yüksek
miktarda bulunan Cr ve C bileşimidir. Faz
diyagramından [10, 11] ve mikroyapı incelemelerinde
oluşan M7C3 bir miktar demir içerikli ana faza da
yayıldığı ve ikincil karbürlerin oluşumunda da rol
oynadığı gözlemlenmiştir.
3.2. Sertlik Testi
Sertlik değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Birincil ve ikincil
karbürleri içeren Hardcore numunesinin sertliği
martenzitik Elhard numunesinden daha fazla olduğu
gözlemlenmiştir. Yapıya ilave edilen veya yapıda
oluşturulan
karbürlerin
malzemelerin
mekanik
özelliklerini arttırdığı bilinmektedir [10, 11]. Burada da
karbürlerin yapıda bulunması mekanik özellikleri
arttırmıştır.

3.1. Mikroyapı İncelemeleri
Elhard ve Hardcore sert dolgu kaplı numunelerin
mikroyapı görüntüleri Şekil 1-2’ de gösterilmiştir.

Şekil 3. Numunelerin sertlik testi değerleri.
3.3. Korozyon Testi
Şekil 4’te Elhard ve Hardcore iki pasolu sert dolgu
kaplanmış numunelerin tafel eğrileri gösterilmiştir. Bu
eğriler incelendiğinde potansiyel değeri sıfıra daha
yakın olan Elhard numunesi için korozyon direncinin

Şekil 1. Elhard sert dolgu kaplamalı yüzeyin
mikroyapısı.
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daha yüksek olduğu söylenebilir. Potansiyel-Akım
grafiklerinde oluşturulan tafel eğrilerinin pozitif bölgeye
doğru kayması korozyona karşı daha dayanıklı hale
geldiklerinin bir göstergesidir [12,13].

Şekil 6. Hardcore sert dolgu kaplamanın korozyon testi
sonrası mikroyapısı.

4..

Şekil 4. Elhard ve Hardcore numunelerinin tafel eğrileri.
Numunelerin korozyon sonrası mikroyapı görüntüleri
Şekil 5-6’da gösterilmiştir. Bu görüntüler incelendiğinde
martenzitik yapıdaki Elhard sert dolgu kaplı numunede
küçük miktarlarda korozyonun yeni başladığını
gösteren koyu renkli bölgeler gözlemlenmiştir. Şekil
6’daki Hardcore sert dolgu kaplamasında ise
hegzagonal karbürlerin etrafında başlayan ve matrise
doğru yayılma eğilimi gösteren bir korozyon oluşumu
görülmüştür. Yapıda mevcut farklı fazların ve
intermetalik bileşiklerin oluşumu sadece mekanik
özellikleri değil aynı zamanda malzemelerin korozyona
karşı direncini de etkiler. Örneğin, 510-680 °C sıcaklık
aralığında Cr23C6'nın intermetalik oluşumu, 18-8
paslanmaz çeliği, tanecikler arası korozyona karşı
oldukça hassas hale getirir. Benzer şekilde, östenitin
ferrit ve martenzite dönüştürülmesi, korozyon
davranışında değişikliklere neden olur, çünkü
oluşturulan her fazın farklı bir korozyon direnci vardır
[13]. Bu durumda fazda yüksek yapıda bulunan Cr ve
C, birincil karbürlerin oluşumunu tetiklemiş ve bu
karbürler matristen daha fazla korozyona dayanım
göstererek galvanik etki oluşturmuş ve matrisin
çözünmesini teşvik etmiş olabilir.

nuçlar

Sert dolgu kaplamalar düşük alaşımlı AISI 4140 çeliği
üzerine farklı ark kaynak yöntemi ve farklı kimyasal
içerikteki teller kullanılarak uygulanmıştır. Bu uygulama
sonucunda mikroyapı içinde oluşan yapılar incelenmiş
ve korozyon testleri yapılmıştır.
Elhard sert dolgu kaplanmış numunede homojen ve
martenzitik bir yapı gözlemlenirken Hardcore ile
kaplanmış numunede birincil ve ikincil karbürler
oluşmuş ve hegzagonal yapıda M7C3 rastlanmıştır. Bu
oluşumun sebebi fazda yüksek miktarda bulunan Cr ve
C bileşimidir.
Mikroyapı incelemelerinde daha ince taneler içeren
martenzitik yapıdaki Elhard numunesi, Hardcore
numunesine göre daha yüksek korozyon dayanımı
göstermiştir. Bunun temel sebebi, korozyon testi
sonrası mikroyapı incelemelerinde de görüldüğü gibi
Hardcore numunesinde bulunan karbürler ve matris
arasında galvanik etkiden dolayı seçilimli korozyon
başlaması ve bunun matris içinde yayılması olabileceği
düşünülmektedir. Elhard numunesinde ise
fazlar
arasında galvanik bir etki gözlemlenmemiştir.
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Abstract
3..
In this study, the structural and electronic structures of
ternary nitride GaNCa3 has been calculated using the
generalized gradient approximation (GGA) to density
functional
theory.
The
equilibrium
structural
parameters, elastic constants, structure of energy band
and density of states for GaNCa3 have been examined.
For this compound, the bands that cross the Fermi level
along the particular high-symmetry lines of the first
Brillouin zone. Energy gap near the Fermi level can not
be observed and it shows the metallic properties. Also
we have derived some related properties from the
elastic parameters such as Poisson ratio, Young
modulus.
Keywords: Density
Antiperovskite

Functional

Theory,

Results and Discussion

3.1. Structural Properties
Antiperovskite
materials,
which
have
been
interchanged perovskite type structure with the
positions of anions and cations, are inorganic
compounds. where Ga (pink) atoms at corner and N
(grey) atom at body center are anions while face
centered Ca (red) atoms are cations.
The compounds crystallize in a cubic anti-perovskite
type structure (see Fig. 1) and exhibit interesting
features concerning the electronic situation..

Band,

1.. Introduction
The ternary nitrides with the composition XAM3 which
have cubic antiperovskite structure with A is nitrogen or
carbon, X and M are s-f metals [1], show important
physical properties. such as giant magnet, nearly zero
temperature coefficient of resistivity depending on their
chemical composition.
Antiperovskite materials
(XAM3), which have been interchanged perovskite type
structure with the positions of anions and cations, are
inorganic compounds [2].
For having utility in diﬀerent industrial applications,
antiperovskites have attracted significant attention of
the researchers in the past decade [3].
Fig. 1. Unitcell of GaNCa3 .
Antiperovskites have immense potential to solve energy
crisis as these materials have good thermoelectric (TE) Table 1 Atomic Coordinates of GaNCa3
properties [4]. Despite these reported results, there is
Atom Site Atomic Coordinates
still a lack of information about some of their physical
Ga
a
0.0
0.0
0.0
properties. There is no calculations on the vibrational
N
b
0.5
0.5
0.5
properties of GaNCa3 yet.
Ca
c
0.0
0.5
0.5
Therefore, we think it is worth doing to perform
calculations for these properties.
The optimized lattice constants, bulk modulus, and its
pressure derivative were calculated by fitting the total
energy to Murnaghan’s equation of state [9]. Also for
2. Method
the determination of the ground state features, the
In this work, the first-principles calculations have been computed total energy-volume data are fitted to the
employed Cambridge Sequential Total Energy Package Murnaghan’s equation of state.
(CASTEP) code [5], based on density functional theory Table 2: Calculated lattice parameter (a0), bulk
[6]. The generalized gradient approximation with the modulus (B), and volume (V) of GaNCa3
Perdew-Burke-Ern- zerhof functional was adopted for
Compoud
a (Å)
B
ᵛ
the exchange-correlation interaction [7], The kinetic
GaNCa3
4.8762 50.06 115.942
energy cutoff of 700 eV is adopted. The k-point in the
(This study)
first irreducible Brillouin zone is taken 15x15x15 [8] to
AlNCa3
4.9063 51.62 118.108
geometry optimizations and energy calculations.
(GGA)
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The calculated equilibrium lattice constants for GaNCa3
and AlNCa3 compound are summarized in Table 1.
The elastic properties plays an important role in the
Results from earlier similiar our theoretical works are solid materials fields. The elastic constants of solids
quoted for comparison [10]
provide a link between the mechanical and dynamical
behaviour of crystals and give important information
concerning the nature of the forces operating in solids
(stiffness). We have calculated the elastic constants at
equilibrium lattice parameter. The second-order elastic
constants (Cij) are calculated by using the ‘stress-strain’
technique and the obtained results are listed and
compared some similiar compound in Table 3.
For cubic system the mechanical stabilitiy condition;
C11 - C12 > 0 C11 > 0 C44 > 0
C11+2C12 > 0 C12 < B < C11.
Our compound fit these mechanical stability criteria. In
here we also found B=50,06 Gpa which obey that
criteria. The values of υ are typically between 0.1 and
0.25 for covalent materials and interatomic forces are
non-central forces . For ionic crystals, the lower and
Figure
2: Energy versus volume curve of cubic upper limits of υ are 0.25 and 0.5, respectively, and
interatomic forces are central force. Also we found
GaNCa3.
cubic alloy cannot be regarded as elastically isotropic
due to the A=1,426 (A=2C44/C11-C12) value larger than
3.2. Electronic Properties
1.0.
The electronic band structure and density of states
(DOS) of GaNCa3 are obtained to investigate the 4. Conclusion
electronic properties Electronic band dispersion curves
of GaNCa3 were plotted along some high symmetry
directions of the Brillouin zone (Fig. 3). The Fermi level In summary, the first principles calculations have been
(EF ) is shown at 0 eV energy. The band structure performed to investigate the structural, elastic,
greatly depends on the interactions between electronic anisotropy and electronic properties of GaNCa3
orbits [11]. It is obviously shown that there is no energy compound. GaNCa3 exhibits a metalic behavior. The
gap above the Fermi level, which means that this equilibrium Fermi energy level is located closely to the
valance band and GaNCa3 is suitable for thermoelectric
compound present metallic character.
Besides, the density of states (DOS) is calculated to applications.(with a no band-gap). Calculated elastic
constants
obey
the
structural
stability
indicate the number of states at each energy level.
conditions.GaNCa3 is mechanically and dynamically
stable at the 0 GPa.
Acknowledgment, this study was supported financially
by the Research Centre of Amasya University (Project
No: FMB‐BAP 17-0251).

5..

ferences

[1] Goodenough, J. B., Gräper, W., Holtzberg, F.,
Huber, D. L., Lefever, R. A., Longo, J. M., ... &
Methfessel, S. (1970). Magnetic and other properties of
oxides and related compounds. Springer.
[2] Sieberer, M., Mohn, P., & Redinger, J. (2007). Role
of carbon in Al C Ni 3 and Ga C Ni 3: A density
Figure 3. Electronic band structure and total density of functional theory study. Physical Review B, 75(2),
024431.
states for GaNCa3
[3] Sun, Y., Wang, C., Huang, Q., Guo, Y., Chu, L.,
Arai, M., & Yamaura, K. (2012). Neutron diffraction
Table 3 Calculated elastic parameters.
study of unusual phase separation in the antiperovskite
nitride Mn3ZnN. Inorganic chemistry, 51(13), 7232Paramet.
GaNCa3
AlNCa3 SnNCa3
7236.
(This study) [10]
[12]
[4] Ovsyannikov, S. V., & Shchennikov, V. V. (2009).
High-pressure routes in the thermoelectricity or how
C11
86.97
86.04
90
one can improve a performance of thermoelectrics.
C12
31.60
34.42
39
Chemistry of materials, 22(3), 635-647.
C44
39.48
40.27
44
[5] Segall, M. D., Lindan, P. J., Probert, M. A., Pickard,
E
70.13
66.375 61.173
C. J., Hasnip, P. J., Clark, S. J., & Payne, M. C. (2002).
V
0.221
0.245
0.24
First-principles simulation: ideas, illustrations and the
Gv
34.76
34.48
CASTEP code. Journal of Physics: Condensed Matter,
Gr
33.73
32.89
14(11), 2717.

856

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

[6]Hohenberg, P., & Kohn, W. (1964). Density
Functional Theory (DFT). Phys. Rev, 136, B864.
[7] Perdew, J. P., Burke, K., & Ernzerhof, M. (1996).
Generalized gradient approximation made simple.
Physical review letters, 77(18), 3865
[8] Monkhorst, H. J., & Pack, J. D. (1976). Special
points for Brillouin-zone integrations. Physical review B,
13(12), 5188.
[9] Murnaghan, F. D. (1944). The compressibility of
media under extreme pressures. Proceedings of the
national academy of sciences of the United States of
America, 30(9), 244.
[10] Evecen M., Çiftci Y. Ö. (2019). Structural,
Electronıc and Elastıc Propertıes of AlNCa3
Compound: An ab-ınıtıo Study, 4th International
Organic Electronic Material Technology Conference
(OEMT’2019)/17-19 July 2019, Holiday Inn Al Barsha,
Dubai, Page 100-105.
[11] Qin, H., Yan, B. L., Zhong, M., Jiang, C. L., Liu, F.
S., Tang, B., & Liu, Q. J. (2019). First-principles study
of structural, elastic, and electronic properties of triclinic
TATB under different pressures. Physica B: Condensed
Matter, 552, 151-158.
[12] Haddadi,K., Bouhemadou,A., Louail,
L.&Medkour,Y. (2009). Structural, elastic and electronic
properties of XNCa3 (X = Ge, Sn and Pb) compounds.
Solid State Communications. 149, 619-624.

857

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019
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Özet
MCrAlY kaplamalar yaygın olarak metalik malzemelerin
oksidasyon ve korozyon direncini artırmak amacıyla
uygulanmaktadır. Genellikle termal sprey teknikleri
kullanılarak üretilen MCrAlY kaplamalar, malzeme
yüzeyinde ikinci bir ayrı tabaka sağlayarak altlık
malzemenin
korozif
özelliklerinde
iyileşme
sağlamaktadır. Bu çalışmada MCrAlY kaplama tipleri,
üretim yöntemleri, karakterizasyonları ve oksidasyon
davranışları hakkında genel bilgiler verilecektir.
Anahtar kelimeler: MCrAlY, oksidasyon, korozyon,
kaplama

Abstract
MCrAlY coatings are widely applied to improve the
oxidation and corrosion resistance of metallic materials.
MCrAlY coatings, usually produced using thermal spray
techniques, provide a second separate layer on the
surface of the material, improving the corrosive
properties of the substrate. In this study, general
information about MCrAlY coating types, production
methods, characterization and oxidation behavior will
be mentioned.
Keywords: MCrAlY, oxidation, corrosion, coating

1.. Giriş
Kaplama işlemi malzeme yüzeyinde yetersiz olan
özellikleri geliştirmek amacıyla uygulanan bir yüzey
modifikasyon işlemidir. İş parçasının çalışma koşulları
altında maruz kaldığı hasara yönelik, malzemenin
direnç kazanması ve daha uzun ömürlü kullanılması
için çeşitli kaplama uygulamaları yapılmaktadır.
Metalik malzemeler yüksek sıcaklık koşulları altında
kolay şekilde oksitlenerek ana metalden kütle kaybı
yaşamaktadır. Kullanılan metalik malzemenin içeriğine
bağlı olarak yüksek sıcaklık neticesinde yüzeyinde
metal oksit tabakası meydana gelmektedir. Meydana
gelen bu oksit tabaka, ilerleyen süreçte hızla büyüme
de gösterebilir veya daha yavaş büyümede
gösterebilmektedir.
Oluşan
oksit
formunun
termodinamik kararlılığına bağlı olarak nasıl bir büyüme
göstereceği tahmin edilebilmektedir. Bu bağlamda
özellikle Al2O3, Cr2O3 ve SiO2 gibi kararlı oksitlerin
malzeme yüzeyinde oluşması istenmektedir. Özellikle
bu oksitler içerisinde alüminanın α-alumina formu
oldukça kararlıdır. Krom oksit ise yaklaşık 900 °C’ lik
sıcaklıkların üstünde uçucu CrO3 fazının oluşmasına
neden olduğundan daha yüksek sıcaklıklar için uygun
görülmemektedir.

etmektedir. Örneğin, CoCrAlY, NiCrAlY, CoNiCrAlY
veya NiCoCrAlY gibi örnekler MCrAlY kaplamalarda
yaygın olarak tercih edilmektedir. MCrAlY bileşiminde
elementlerin malzemeye ayrı kazanımları olmaktadır. Al
oksidasyon direncini sağlayan en etkili elementtir. Cr
ise sıcak korozyon dayanımını artırıcı etkinin yanında,
Al’ nin de aktivitesini artırmaktadır. Ayrıca oksit
tabakası ile alaşım ara yüzeyindeki oksijen aktivitesini
azaltmaktadır. Co, düşük sıcaklıktaki sıcak korozyona
direnç sağlamakta iken Co miktarı azaldıkça
oksidasyon direnci artmaktadır. Y, Al2O3 ve Cr2O3 ‘ün
alaşıma bağlanmasını artırır ve Al tutucu rol oynar.
Cr2O3 büyümesini azaltırken Al2O3 üzerine ise çok etkisi
yoktur [1], [2]. Fakat Y’ nin miktarı fazla olursa, termal
olarak büyüyen oksit (TGO) tabaka ile metalik kaplama
arasındaki adhezyonu düşürebilir. Reaktif element (Y)
segregasyonu TGO’ nun adezyonunu geliştirmektedir.
Y, NiCoCrAlY’ de S’ nin meydana getireceği
gevrekleşmeyi azaltmaktadır. Aynı zamanda Y veya
reaktif element içeriği artışı, kaba reaktif element oksit
partiküllerinin oluşumuna sebep olmaktadır. Bu
oksitlerde iç oksijen taşınımı için kısa devre yollar
sağlamaktadırlar. Ayrıca oluşan itriyum alüminatların
farklı termal genleşme katsayılarına sahip olması da
alüminada negatif etkiye sebep olmaktadır. Oksijen
veya kükürt empüriteleri reaktif elementlerin kararlı
bileşiğe
bağlanmasını
sağlayarak
TGO’
nun
yapışmasını zayıflatmaktadır. Yüksek oksijen içeriği,
itriyumu bağ kaplama içerisinde bağlayarak alüminanın
yapışmasını da zayıflatmaktadır. Böylece TGO daha
düşük kalınlıkta hasara uğrayabilmektedir [3].
MCrAlY içerikli kaplamalar, yaklaşık olarak % 18–22
arasında krom ve % 8–12 arasında alüminyum
içerdiğinde oksidasyona karşı dirençlerinin daha iyi
olduğu tespit edilmiştir [4]. Oksidasyona karşı NiCrAlY
ve NiCoCrAlY içerikli bağ kaplamaların daha iyi direnç
gösterdiği görülürken, CoNiCrAlY ve CoCrAlY içerikli
kaplamaların ise sıcak korozyon hasarına karşı
direncinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Krom
miktarının artışı ile korozyona karşı daha fazla direnç
kazandırılmış olmaktadır [5]. Bu çalışmada MCrAlY
kaplamaların yapıları ve oksidasyon özellikleri
örneklerle incelenecektir.

2. MCrAlY Kaplamaların Mikroyapıları

MCrAlY içerikli kaplamalarda mikroyapılar kaplama
sonrası ve ısıl işlem sonrası farklı yapılarda
olabilmektedir. Örneğin yüksek hız oksi yakıt (HVOF)
ve soğuk sprey (CS) teknikleri ile üretilmiş CoNiCrAlY
kaplamalara ait enine kesit mikroyapı resimleri Şekil 1’
de gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi HVOF
kaplamanın daha poroziteli oksit içerikli olduğu
anlaşılmaktadır. Mikroyapısal olarak ise ikincil fazların
belirgin olmadığı görülmektedir. CS tekniği HVOF
MCrAlY kaplamalarda M= Fe, Ni ya da Co veya yöntemine nazaran daha düşük sıcaklıkta ve daha
bunların ikili veya üçlü kombinasyonlarını temsil
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yüksek hızlarda püskürtme sağlamasından dolayı daha kaplamayı HVOF ve detonasyon sprey (DS) teknikleri
ile üretmişlerdir. Üretim sonrası alınan XRD analizinde
yoğun bir kaplama yapısı elde edilmiştir.
γ-matriks fazlarını elde etmişlerdir [6].
Vakum altından ısıl işlem görmüş CoNiCrAlY metalik
kaplamaya sahip bir termal bariyer kaplama (TBC)
sistemine ait mikroyapı resmi Şekil 3’ te verilmiştir.
1080 °C’ de 2 saat süreyle uygulanan vakum ısıl işlem
sonrası alüminyumca zengin intermetalik β-NiAl
fazlarının matriksten çökeldiği görülmektedir. Bu
çökeltilerden Al’ nin yüzeye difüze olması ile
alüminadan
oluşan
TGO
yapısının
oluşması
hedeflenmektedir. Bu işlem sonrası arayüzeyde çok
ince bir alümina tabakası meydana getirilmiş ve ilk
oksidasyon evresinden malzemenin daha etkilenmesi
hedeflenmiştir.

Şekil 3. Vakum ısıl işlem görmüş CS CoNiCrAlY bağ
kaplamalı TBC’ ye ait enine kesit SEM mikroyapısı
Şekil 1. a) HVOF ve b) CS teknikleri ile üretilmiş Saeidi ve arkadaşları da yapmış oldukları çalışmada
vakum ısıl işlem sonrası CoNiCrAlY kaplamalardan
CoNiCrAlY kaplama enine kesit mikroyapıları
alınan XRD analizlerine göre ise yapının γ-matriks ve βNiAl çökelti fazlarından meydana geldiği tespit
etmişlerdir [7].

3. MCrAlY
Davranışı

Kaplamaların

Oksidasyon

MCrAlY içerikli kaplamalarda oksitlenme eğilimi
bakımından incelemek için basit olarak Gibbs serbest
enerji değerlerinden destek alınabilir. 1000 °C’ de oksit
oluşum serbest enerji değerleri aşağıdaki Çizelge 1’ de
gösterilmiştir. Çizelgedeki değerler baz alındığında en
kararlı oksitlerin Y2O3 ve Al2O3 olduğu anlaşılmaktadır.
Kararsız olan oksitlerin ise spinel formdaki karışık
Şekil 2. HVOF ve CS teknikleri ile üretilmiş CoNiCrAlY oksitler olduğu görülmektedir. Ellingham diyagramları
istenen sıcaklıkta oluşacak muhtemel oksitlere ait
kaplamalara ait XRD paternleri
Gibbs serbest enerji değerlerini verebilmektedir.
HVOF ve CS teknikleri ile üretilmiş CoNiCrAlY kaplama
yapısına ait XRD paternleri Şekil 2’ de verilmiştir. Elde
edilen XRD grafiğine göre, kaplama yapısının tek
fazdan meydana geldiği anlaşılmaktadır. Kaplamanın
üretim sonrası Co, Ni ve Cr ca zengin olan γ matriks
fazından meydana geldiği görülmektedir. CS tekniği ile
üretilmiş numuneye ait XRD piklerinin daha geniş
olduğu
yani
daha
ince
taneli
olabileceği
anlaşılmaktadır. Yuan ve arkadaşları ise NiCrAlY
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Çizelge 1 MCrAlY içerikli malzemenin oksitlerine ait
standart Gibbs Serbest Enerji Değerleri.
MCrAlY Kaplama
Oksit Fazları
Y2O3
Al2O3
Cr2O3
NiO
CoO
CoCr2O4
NiCr2O4
CoAl2O4
NiAl2O4

1000 °C’ deki Serbest Enerji
Oluşum Değerleri, ∆G0 (kj/mol)
-1538,96
-1276,4
-795,3
-145,5
-126,04
-48,7
-42,9
-30,18
-17,45

Çizelge 1’ deki veriler baz alındığında en (Co, Ni)CrAlY
içerikli bir MCrAlY malzemede en kararlı ve en hızlı
oluşacak oksitin Y2O3 olduğu anlaşılmaktadır. Y
elementi reaktif element olarak da bilinmesinden dolayı
oksidasyon
sürecinde
metalik
tozların
hatta
püskürtülmesi
esnasında
dahi
oksitlenmesi
muhtemeldir. Fakat MCrAlY sistemlerinde Y içeriği çok
az olduğundan (ağırlıkça yaklaşık 0.5-1 arasında)
oksidasyona direkt etkisi olmamaktadır. Bu sebeple
daha yüksek konsantrasyonlu diğer elementler içinde
oluşacak ilk oksit alümina kabul edilebilir. Aluminadan
sonra Cr2O3 ve diğer (Co, Ni)O olduğu ve en kararsız
ve hızlı büyüme gösterecek oksitlerinde spineller
olduğu anlaşılmaktadır.
Oluşacak muhtemel oksitler arasında oksit tabakası
olarak oluşması en çok arzu edilen oksit alüminadır.
Alumina oluşumundan sonra oksijen geçişi ciddi
anlamda yavaşlayacağından malzemeye önemli bir
koruma sağlayacaktır. MCrAlY alaşımlarında ısıl işlem
etkisi ile meydana gelen alüminyumca zengin çökelti
fazları alümina oluşumunda önemli rol oynamaktadır.
İlerleyen süreçlerde ise alüminyumca zengin NiAl
çökeltileri
zamana
bağlı
olarak
tükenme
göstereceğinden diğer oksitlerin oluşumları söz konusu
olmaya başlayacaktır. Oluşan diğer oksitlerin kırılgan
ve gevrek karakterde olmasından dolayı meydana
gelen termal gerilme ve büyümeler sonucu oksit
tabakaları kopmaktadır. Şekil 4’ te HVOF tekniği ile
üretilmiş CoNiCrAlY kaplamaya ait 1000 °C’ de 100
saat izotermal olarak oksitlenmiş numuneye ait SEM
görüntüsü
bulunmaktadır.
Oksidasyon
sonrası
numunenin baskın olarak alümina tabakasından
meydana geldiği görülürken, bunun yanında bir miktar
karışık oksitin de meydana geldiği alınan SEM
görüntüsünden anlaşılmaktadır. Mikroyapıda ayrıca
alüminyumca zengin NiAl intermetalik çökeltilerinin de
100 saatlik oksidasyon sonrası yapı içerisinde
bulunduğu gözlemlenmektedir. Fakat büyük bir
kısmının tükendiği anlaşılmaktadır. Yapı içerisinde
üretimden kaynaklı porozitelerin oksitlenerek dahili
olarak malzemede oksit yapıları belirgin hale gelmiştir.
Inconel 718’ in de alüminyumca zengin olmamasından
ötürü atlığa yakın bölgelerde de beta çökeltilerinin
tükendiği anlaşılmaktadır.

Şekil 4. HVOF CoNiCrAlY bağ kaplamanın 1000 °C’ de
100 saat izotermal oksidasyon sonrası SEM görüntüsü
Ogawa ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada
CoNiCrAlY ile CoCrAlY tozlarını vakum plazma sprey
tekniği ile Inconel 718 altlık üzerine biriktirmişlerdir [8].
Kaplamalar 1000 °C’ de 100 saat izotermal
oksidasyona tabi tuttuktan sonra elde edilen TGO
kalınlıkları incelendiğinde CoNi esaslı kaplamada 3,5
µm kalınlık elde ederken, CoCrAlY’ de ise 5,25 µm
kalınlık elde etmişlerdir.
MCrAlY kaplamalarda yeralan Y reaktif elementi
arayüzeyde Y-alüminatların oluşmasını sağlayarak
oksit tabakanın adhezyonu katkı sağlarken TGO
tabakasında yoğun bulunması sonucu ise yapı
içerisinde homojensizlik meydana getirebilmektedir.
Oluşan bu fazla oksit partikülleri de oksijen geçişi için
ayrı bir yol vazifesi görmesinden dolayı, oksit tabakanın
ayrılması daha da hızlanmaktadır [9].

4. Sonuçlar
MCrAlY kaplamaların altlık üzerine kaplanmasında
yaygın olarak termal sprey kaplama teknikleri
kullanılmaktadır. MCrAlY malzemeler oksidasyon ve
korozyonun meydana geldiği uygulamalarda daha çok
tercih edildiğinden mekanik anlamda malzemeye üstün
özellik katmamaktadır. Üretilen MCrAlY kaplamaların γ
matriks fazından meydana geldiği, uygulanan ısıl
işleme ve oksidasyona bağlı olarak alüminyumca
zengin çökelti fazları da meydana gelmektedir.
Oksidasyon sonrası kaplama yüzeyinde seçici olarak
Al’ nin oksitlenmesi ile alümina tabakası meydana
gelmektedir. Oluşan alümina tabakası kaplamada
oksidasyonun ilerlemesine karşı bariyer vazifesi
gördüğünden MCrAlY kaplamaların oksidasyon direnci
yüksek olmaktadır. Alüminyumca zengin fazların
tükenmesi sonrası ise diğer oksitlerin oluşması sonucu
kaplamanın oksidasyon direnci zayıflamaktadır.
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THE EXAMINATION OF HOT CORROSION EFFECT ON 316L
STAINLESS STEEL
SICAK KOROZYONUNUN 316L PASLANMAZ ÇELİĞE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
a
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Özet
Sıcak
korozyon
yüksek
sıcaklıkta
oksitlenen
malzemelerin daha hızlı bozulmasına sebep olan bir
korozyon türüdür. Bu çalışmada %50 Na2SO4 ve %50
V2O5 karışımı 10 mg/cm2 olarak 316L paslanmaz çelik
malzeme üst yüzeyine serilmiştir. Daha sonra bu
numune 800 °C sıcaklıkta, 4 saatlik çevrimlerle 3 defa
sıcak korozyon testine tabi tutulmuştur. Her çevrim
sonrası numune üst yüzeyinden stereo mikroskop
görüntüsü, SEM, SEM-EDS ve XRD analizleri alınarak
karakterize edilmiştir. Üçüncü çevrim yani 12 saatlik
süre sonunda test durdurulmuştur. Son çevrim sonrası
enine kesit SEM ve elementel haritalama görüntüsü
alınarak korozyon etkisi ve oluşan korozyon ürünleri
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: 316L paslanmaz çelik, sıcak
korozyon, Na2SO4, V2O5

Abstract
Hot corrosion is a type of corrosion that causes faster
degradation of oxidized materials at high temperatures.
In this study, a mixture of 50% Na2SO4 and 50% V2O5
was laid on top surface of 316L stainless steel material
in 10 mg/cm2. This sample was then subjected to three
hot corrosion tests at 800 ° C with 4 hour cycles. After
each cycle, the sample was characterized by taking a
stereo microscope image, SEM, SEM-EDS and XRD
analysis from the top surface. The test was stopped
after the third cycle, 12 hours. After the last cycle,
cross-sectional SEM and elemental mapping images
were taken and the effect of corrosion and corrosion
products were investigated.

meydana gelmektedir. Sıcak korozyon iki tip olarak
incelenmektedir. Tip 1 sıcak korozyon yaklaşık olarak
850 °C sıcaklığın üzerinde meydana gelirken, Tip 2
sıcak korozyonu ise bu sıcaklıktan daha düşük
sıcaklıklarda meydana gelmektedir [2]. Burada ayırt
edici faktör olarak Na2SO4’ ün ergime sıcaklığı (884 °C)
önemli rol oynamaktadır [3].
Sıcak korozyonda oluşum mekanizması, oluşan
koruyucu oksidin bozunması esasına dayanmaktadır.
Malzeme yüzeyinde oluşan koruyucu oksit tabakadan
direk olarak ana malzemeye ergimiş tuzlar ulaşarak
kimyasal hasara sebep olmaktadır. Tip I sıcak
korozyonda, ergimiş alkali metal tuzlarının malzeme
yüzeyinde koruyucu oksitlerle etkileşerek Cr gibi
elementlerde tükenmeler başlar ve ana metal daha hızlı
oksitlenerek porlu tabakalar oluşmaktadır. Tip II sıcak
korozyonda ise düşük ergime sıcaklıklı metal sülfat
karışımları çukur korozyonuna sebebiyet vermektedir
[4]. Sıcak korozyonda eritkenliğe oksitlerin oksijen
iyonuyla kombinasyonu ile oluşan anyonlar (bazik
eritkenlik) ya da oksitleri parçalayan katyonlar ve
oksijen iyonları (asidik eritkenlik) sebep olmaktadır.
Burada asidik eritkenlik etkisi bazik eritkenliğe nazaran
daha tehlikeli etkiye sahiptir [2]. Vanadyum varlığından
yüksek sıcaklık korozyonunda krom oksit ve alümina
gibi tabakalar asidik olarak çözünmektedir [5].
Bu deneysel çalışma kapsamında sodyum sülfat ve
vanadat tuzları 800 °C’ de 4’ er saatlik çevrimlerle 3
defa 316L paslanmaz çelik üzerine tatbik edilerek,
sıcak korozyon etkisi incelenmiştir.

2. Deneysel Çalışma

Deneysel çalışmada ana malzeme olarak AISI 316L
corrosion, paslanmaz çelik malzeme ticari olarak tedarik edilmiştir.
Yaklaşık 12x12x5 mm ebatlarına sahip malzeme yüzeyi
ultrasonik olarak temizlenmiştir. Daha sonra %99
saflıktaki Na2SO4 ve V2O5 tozları ağırlıkça yarı yarıya
1.. Giriş
oranda mekanik karıştırıcı yardımı ile 1 saat boyunca
karıştırılmıştır. Hazırlanan karışım numunenin tek
316L paslanmaz çelik en yaygın kullanılan östenitik yüzeyine 10 mg/cm2 lik miktarda serilerek 800 °C
paslanmaz çelik malzemelerin arasında yer almaktadır. sıcaklıktaki fırına yerleştirilmiştir. 4 saatlik süre sonunda
İçeriğinde yüksek oranda krom (%16-18) ve nikelin malzeme üst yüzeyinden Nikon ShuttlePix P-400R
(%10-14) yanı sıra, %2-3 oranlarında molibdende marka stereo mikroskopta yüzeyi makroskobik olarak
içermektedir. Yaygın olarak petrokimya, medikal, gemi incelenmiştir. Sonrasında ise X ışını kırınımı (XRD)
ve makine parçalarında kullanılmaktadır. Çukur ve stres paterni Rigaku marka Dmax 2200 PC model XRD
korozyonlarına karşı üstün dayanım göstermektedirler cihazında alınmıştır. Son olarak ise malzeme üst yüzeyi
[1].
taramalı elektron mikroskobunda (SEM) ve SEM nokta
analizi (SEM-EDS) uygulanarak bir çevrim için gerekli
Sıcak korozyon yüksek sıcaklık uygulamalarında incelemeler tamamlanmıştır. Bu işlem 3 çevrim
özellikle gaz türbinleri, jet motorları ve endüstriyel boyunca tekrar edilmiştir. Son çevrimde bunlara
tesislerde karşılaşılan bir yüksek sıcaklık hasar türüdür. ilaveten numune bakalite alınarak enine kesit
Sodyum ve potasyum esaslı sülfatların etkisi ile görüntüleri SEM ve SEM elementel haritalama yardımı
malzemenin oksidasyondan daha etkili şekilde hasara ile ayrıca incelenmiştir.
uğramasına sebep olmaktadır. Sıcak korozyon etkisi ile
malzemede oksidasyonun yanında sülfidasyonda
Keywords: 316L
Na2SO4, V2O5

stainless

steel,

hot
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3. Bulgular
316L paslanmaz çelik malzemeye ait 4, 8 ve 12 saatlik
sıcak korozyon testi sonrası üst yüzey makroskobik
görüntüsü Şekil 1’ de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre ilk çevrimde malzemede makroskobik belirgin bir
değişim yok iken ikinci ve üçüncü çevrim sonunda ise
makroskobik hasarların meydana geldiği görülmektedir.
İkinci çevrim yani 8 saatlik test sonrası numune
yüzeyinde meydana gelen tabaka da belirgin çatlak
oluşumları görülmektedir. Oluşan bu tabaka test
sonrası tamamen dökülmüştür. İkinci ve üçüncü
çevrimde ayrıca malzemenin ciddi şekilde oksitlendiği
ve yan kenarlarının şekilsiz olarak büyüdüğü
görülmektedir. Her çevrim sonunda yan yüzeyler
temizlenerek tekrar teste devam edilmiştir.

4 saatlik çevrim sonrası üst yüzeyden alınan SEM ve
EDS analizleri Şekil 3’ te verilmiştir. Üst yüzey
incelemeleri sonucu birçok farklı morfolojide oluşum
olduğu görülmektedir. 4 ve 8. noktalardaki spektrum
sonuçları ve oluşan morfolojik yapı incelendiğinde
ergimiş bir NaVO3 bileşiği olduğu düşünülmektedir. Bu
faz ayrıca XRD analizinde de tespit edilmiştir. NaVO3’
ün ergime sıcaklığı yaklaşık olarak 630 °C’ ler de
olduğu bilinmektedir [6]. Dörtgen formda oluşan plaka
biçimli yapıların yani 1, 2 ve 7. spektrumların ise XRD
analizlerine göre (Cr1,9V0,09Fe0,01)O3 fazları olabileceği
düşünülmektedir. 3 ve 6. spektrumların ise NaSO4
olabileceği
düşülmektedir.
Ayrıca
5
ve
9.
spektrumlarındaki iğnesel ve ince yapılı oluşumlar
FeVO4 veya tespit edilemeyen farklı bir faz olabileceği
düşünülmektedir.

Şekil 1. a) 4h, b)8h ve c)12h’ lik çevrimli sıcak korozyon
sonrası numune üst yüzey stereo mikroskop görüntüleri
Sıcak korozyon çevrimleri sonrası malzeme üst
yüzeyinden alınan XRD paternleri Şekil 2’ de verilmiştir.
Başlangıçta malzemenin östenit-Fe fazında olduğu
görülürken, sıcak korozyon sonrası birçok korozyon ve
oksit ürünlerin meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Korozyon testleri sonrası (Fe, Cr)VO4, (Cr, Fe)2O3,
NaVO3 ve (Cr1,9V0,09Fe0,01)O3 gibi fazlar elde edilmiştir.
En baskın oluşan korozyon ürünü olarak ise
(Cr1,9V0,09Fe0,01)O3 bileşiği dikkat çekmektedir.

Şekil 3. 4 saatlik sıcak korozyon çevrimi sonrası SEM
görüntüsü ve EDS analizleri
8 saatlik çevrim sonunda numune üst yüzeyinden
alınan SEM görüntüsü ve EDS spektrumları Şekil 4’ te
verilmiştir. 2. çevrim sonunda malzemenin üst tabakası
döküldüğü için XRD analizleri ile sonuçların örtüşmediği
anlaşılmaktadır. XRD analizine göre oluşan tüm
ürünlerin vanadyum içerikli olduğu anlaşılmaktadır.
Fakat EDS analizlerinde kırılan tabakanın altında
vanadyumun herhangi bir spektrum vermemesi ve
kükürtün olması 8 saatlik XRD analizinin kalkmış
tabakaya ait olduğunu doğrulamaktadır. Kalkan
tabakanın hemen alt kısmında nikel ve kükürt
elementlerinin olması Tip II korozyonlarında görülen
demir, nikel ve krom zengin sülfür fazlarının
olabileceğini göstermektedir [2].

Şekil 2. 316L paslanmaz çeliğe ait işlem görmemiş, 4, 8
ve 12 saat sıcak korozyon çevrimleri sonrası XRD
paternleri

863

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

Şekil 5. 12 saatlik sıcak korozyon çevrimi sonrası SEM
görüntüsü ve EDS analizleri
Sıcak korozyon testinin son çevrimi sonrası numuneye
ait enine kesit SEM görüntüsü ve elementel dağılım
haritası Şekil 6’ da verilmiştir. SEM görüntüsüne
yaklaşık 230 µm kalınlıkta korozyona uğramış tabaka
meydana geldiği ve bu tabakanın altlık malzemeden
ayrıldığı görülmektedir. SEM görüntüsünde ince
çubuksu plaka şeklindeki oluşumların FeVO4 yapıları
olabileceği elementel çakışmalardan tahmin edilirken,
ergimiş formdaki yapıların ise NaVO3 fazına ait olduğu
anlaşılmaktadır. Altlık malzeme yüzey kısımlarında
çukurcukların
meydana
geldiği
görülürken ve
kısımlarda sülfürlü bileşiklerin oluştuğu ve bu
oluşumların çatlağa sebebiyet verdiği düşünülmektedir.
Kopan kısımda ise en alt bölgelerde kromca zengin
sülfürlerin oluştuğu görülmektedir. Alt kısımda
vanadyum içeriğinin zayıf olması ve S izlerinin yoğun
olması burada Tip II korozyon etkisi ile oluşan çukur
korozyon etkisinin olduğunu göstermektedir [7].

Şekil 4. 8 saatlik sıcak korozyon çevrimi sonrası SEM
görüntüsü ve EDS analizleri
Şekil 5’ te üçüncü çevrim sonunda korozyona uğramış
üst yüzeye ait SEM görüntüsü ve EDS sonuçları
verilmiştir. Elde edilen EDS sonuçlarında dikkat çeken
detay artık kromca fakirleşmenin olduğu görülmektedir.
Alınan EDS sonuçlarında Cr miktarında azalma tespit
edilmiştir. 1 ve 7. spektrumlar benzer şekillere sahip
olup aynı fazı temsil ederken, 4 ve 5 nolu spektrumlar
ise ergimiş formda tüm elementlerin olduğu
görülmektedir. 6 ve 8 nolu yapılar ince çubuksu yapıda
farklı fazları temsil etmektedirler. 2 ve 3. Nolu
spektrumlar ise daha küçük taneli nikelce zengin
fazlara ait morfolojik görüntülerdir.

Şekil 6. 12 saatlik sıcak korozyon çevrimi sonrası enine
kesit SEM ve elementel haritalama görüntüsü

4. Sonuçlar
Sıcak korozyon testleri dört saat süreyle üç defa tekrarlı
olarak 316L paslanmaz çelik malzeme üzerine 800 °C’
de başarıyla tatbik edilmiştir. Yapılan karakterizasyon
testleri sonuçlarına göre malzemeye sıcak korozyon
etkisi aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir;
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Birinci çevrim sonunda malzemede çatlak
oluşumları belirgin değildir fakat vanadyumun
Fe ve Cr ile etkileşime girerek baskın şekilde
korozyon ürünleri malzeme yüzeyinde farklı
morfolofojilerde dağılım göstermiştir.
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İkinci çevrim sonunda malzeme yüzeyinde
kopma çatlamalar meydana gelmiştir. XRD
analizleri kırık yüzeye ait oluşumlar birinci
çevrime benzerken, ayrılmış tabaka altında
vanadyum izine rastlanmamış kükürtün Fe ve
Cr’ nin sülfürlerini oluşturduğu anlaşılmıştır.
Üçüncü ve son çevrimde ise korozyonun etki
ettiği tabakanın malzemeden krom ve nikel
sülfür oluşum etkisi ile ayrıldığı görülmüştür.
Üst yüzeyde ise Fe, Cr ve Ni’ nin baskın
olarak vanadyum içerikli korozyon ürünleri
oluşturduğu tespit edilmiştir.
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Özet

In the other study, different electrolyte types were
tested, it was observed that the highest strength value
Seramik sağlık gereçlerinde daha yüksek mukavemetli was obtained by using Dolaflux PC67.
ürünlerin elde edilmesi için bünye reçetesinde
alüminyum oksit kullanılmaktadır. Bu çalışmada Keywords: Ceramic sanitaryware, slip recipe,
kullanılan yüksek alüminyum oksit içerikli çamurun electrolyte, strength, particle size of aluminium oxide
mukavemet değeri 62 MPa olarak ölçülmüştür.
Alüminyum oksit tane boyutunu değiştirmek için 24, 48, 1.. Giriş
72 saat boyunca öğütülmüştür. Öğütülen bu
malzemelerle farklı çamur reçeteleri hazırlanmıştır. Seramik sağlık gereçlerinde yüke dayanım önemli bir
Mukavemet değerleri sırasıyla 82, 89, 122 MPa olarak parametredir. Ürünün yüke dayanımı kullanılan
ölçülmüştür. Kullanılan elektrolitlerin mukavemet hammaddenin cinsine ve tane boyutuna bağlıdır.
üzerindeki etkisinin tespiti için 72 saat öğütülmüş Bunun yanı sıra kullanılan elektrolit türünün de
alüminyum oksit ile hazırlanmış bünye reçetesi mukavemet üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir[1].
kullanılmıştır. Kullanılan elektrolitler sırasıyla PC67, Alüminyum oksit, yüksek derecede korozyon ve sıcaklık
Sodyum silikat ve SP11, elde edilen mukavemet direncinden dolayı seramik endüstrisinde çok kullanılan
değerleri 122, 92 ve 89 MPa’dır.
güçlü ve sert bir hammaddedir. Yüksek sertliği ve
Bu çalışmanın sonucunda alüminyum oksit tane boyutu refrakterliği sayesinde yüksek mukavemet gerektiren
küçüldükçe mukavemet değerinin arttığı görülmüştür.
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek
Farklı elektrolit türlerinin denendiği çalışmada ise en alüminyum oksit içeren seramik gereçlerinde kullanılan
yüksek
mukavemet
değerinin
Dolaflux
PC67 alüminanın tane boyutu mukavemeti etkileyen
kullanılarak elde edildiği gözlemlenmiştir.
faktörlerdendir[2]. Çalışılan alümina içerikli seramik
ürünlerin ortalama bünye kompozisyonları Tablo 1’ de
Anahtar kelimeler: Seramik sağlık gereçleri, çamur verilmiştir. Mukavemete etkisi olduğu bilinen bir diğer
reçetesi, elektrolit, mukavemet, alüminyum oksit tane parametre ise elektrolit türüdür. Elektrolitlerin amacı
boyutu
hammadde parçacıkları arasındaki mesafeye arttırmak
ve parçacıkların yüklerinden dolayı oluşan elektrostatik
kuvveti
etkileyerek
topaklaşmayı
engellemektir.
Abstract
Elektrolitler daha az bir su içerisinde yüksek katı
In ceramic sanitary ware, aluminum oxide is used in the içeriğine sahip akışkan bir çamur haline getirilebilmesi
body recipe to obtain higher strength products. The için kullanılmaktadır. Çamurun akışkanlığı mukavemeti
strenght value of the high aluminum oxide content slip etkileyen en önemli etkenlerdendir[3].
was measured as 62 MPa. The alumınum oxide was
grinded for 24, 48, 72 hours to change grain size. Tablo 1. Kullanılan bünye kompozisyonları.
Hammadde
% Ağ.
Different body recipes were prepared with this ground
materials. Strength values were measured as 82, 89,
Kil
15-35
92 MPa, respectively. For the determination of the
Kaolen
5-20
effect of the electrolytes on strength, a body recipe
prepared with ground aluminum oxide was used for 72
Feldspat
5-20
hours. The electrolytes used were PC67, Sodium
Alümina oksit (Al2O3)
30-60
silicate and SP11, respectively. The strength values
obtained 122, 92 and 89 MPa.
As a result of this study, it was seen that the strength Alümina tane boyutunun ve farklı elektrolit kullanımının
value increased as the aluminum oxide grain size bünye üzerindeki etkilerini araştırmak için literatürde
sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
decreased.
Eygi ve Ateşok çalışmalarında polielektrolitlerin kaolen
döküm
konstanstrasyonu
üzerindeki
etkilerini
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incelemişlerdir.
Yüksek
konsantrasyonlu
kaolen
çamurlarında gereken akışkanlığın poliektrolit kullanımı
ile Na2SiO3 kullanımına göre daha iyi sonuçlar
verdiğini tespit etmişlerdir. Aynı zamanda bu çalışma
döküm hızı ile ham mukavemet arasındaki ilişkinin
tespiti açısından da önemlidir. Polimerik yapıdaki
dispersantların daha düşük döküm hızı ve daha yüksek
kuru mukavemet sağladığı sonucuna varılmıştır.
Özel, Tunçel ve Kara’nın ‘Sert Hammadde Tane
Boyutunun Sağlık Gereçleri Porseleninin Fiziksel
Özelliklerine Etkisi’ konulu çalışmalarında porselen
sağlık gereçlerinde kullanılan kuvars ve feldspatın tane
boyutunun inceltilmesi ile bünyelerin piroplastik
deformasyonundaki azalmanın yanı sıra pişme
mukavemetinin yükseldiği tespit edilmiştir.
Kuscer, Bantan, Hrovat ve Malic çalışmalarında farklı
tane boyutlarındaki alüminyum oksit ile hazırlanan
çamurlardan, en düşük tane boyutuna sahip alüminyum
oksit içeren bünyede en yüksek eğme mukavemeti elde
edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı alüminyum oksit tane boyutunun
ve kullanılan elektrolit türünün mukavemete olan
etkisinin araştırılmasıdır.

işletme fırınlarında tepe sıcaklığı 1200ºC’ ye kadar
işletme pişirme rejimleri ile pişirilmiş ve kimyasal analiz,
tane dağılım, mukavemet testleri yapılmıştır.
2.3. Elektrolit değiştirme
Deflokülasyon işleminde nihai amaç katyon değişimi ve
dolayısıyla hammadde partiküllerinin elektriksel çift
tabaka kalınlığı üzerinde bir etki yaratarak zeta
potansiyeli
düşürmektir.
Çamurun
katı
konsantrasyonunun yüksek olması aynı zamanda
çamurun dökülebilecek ve kalıptan çıkarabilecek kadar
akışkan olması elektrolit kullanımıyla mümkün
olmaktadır. Kullanılan elektrolit çeşidinin pişme
mukavemetine etkisini gözlemlemek için 3 farklı
elektrolit
denenmiştir.
Bu
elektrolitler
Döküm
çamurlarının hazırlanmasında en yaygın olarak
kullanılan sodyum silikat (Na2SiO3) DOLAFLUX SP11
ve PC67’dir.

3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1 Al2O3 tane boyutuna değiştirme

Alüminyum oksit 24, 48 ve 72 saat süresince bilyalı
değirmenlerde öğütülmüş ve elde edilen malzemelerin
2.1. Materyal
Malvern Mastersizer 2000 cihazı ile tane dağılım
analizleri yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki grafiklerde
Çalışmada aşağıda verilen hammaddeler kullanılarak gösterilmiştir.
farklı reçeteler hazırlanmıştır. Tablo 2’de çalışmada
kullanılan hammaddelerin kimyasal analiz sonuçları
verilmektedir.

2.. Materyal ve Metot

Tablo 2.hammadde kimyasal analizleri.
Numune Adı
Feldspat

SiO2
%

Al2O3 Fe2O3
%
%

62,927 22,865

Alüminyum Oksit 0,372

TiO2
%

CaO
%

MgO
%

Na2O
%

K2O
%

K.K. TOPLAM
%
%

0,082

0,039

0,367

0

7,507

5,735

0,45

100

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

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

48,82 38,378

0,858

0,08

0,096

0,51

0,521

2,055

11,64

100

Kaolin 31

Şekil 1.a. 24 saat öğütülmüş alüminyum oksitin tane
dağılım grafiği.

2.2. Al2O3 tane boyutunu değiştirme
Mukavemeti arttırmak için Al2O3 ‘in bünye içerisinde
homojen dağılması gerekmektedir. Bu nedenle Al2O3 su
içerisinde elektrolit eklenerek açılmış daha sonra kil ve
kaolen eklenmiştir. Çalışmalara bu yöntemle devam
edilmiştir.
Alüminyum oksit 24, 48 ve 72 saat boyunca öğütülerek
kullanılmış, öğütülen alüminyum oksitlerin tane dağılım
analizleri yapılmıştır
Tablo 2’ de kimyasal kompozisyonları verilen
hammaddeler ve farklı tane boyutlarına sahip
alüminyum oksit (Al2O3) kullanılarak çamur reçeteleri
hazırlanmıştır.
Çamur yoğunlukları 2100-2150 g/L aralığında
ayarlanmıştır. Çamur tiksotropi değerleri 15° -20°
aralığında tutulmuştur. Hazırlanan döküm çamurlarının
reolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yoğunluk,
viskozite, tiksotropi ölçümleri yapılmıştır. Hazırlanan
çamur reçeteleri alçı kalıplara dökülüp daha sonrasında
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Şekil 1.b. 48 saat öğütülmüş alüminyum oksitin tane
dağılım grafiği

Şekil 1.c. 72 saat öğütülmüş alüminyum oksitin tane
dağılım grafiği.
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Öğütme süreleri farklı olan alüminyum oksitlerle
hazırlanan çamurların uygun alçı kalıplara dökümü
yapılmış, alınan ürünlerin 3 nokta eğme testi ile
mukavemetleri hesaplanmıştır. Testlere ait sonuçlar
Tablo 3’te verilmiştir. Sonuçlar göz önüne alındığında
öğütme süresi arttıkça tane boyutunun küçüldüğü buna
bağlı olarak mukavemetin arttığı görülmektedir.

Elektrolit türü

Mukavemet (MPa)

Dolaflux PC67

122

Sodyum Silikat

92

SP11

89

Tablodan da görüldüğü üzere en yüksek mukavemet
Tablo 3.Alüminyum oksitin öğütme süresi, D(90) ve değeri Dolaflux PC67 ile sağlanmıştır.
mukavemet değerleri.
Mukavemet,
Öğütme
D(90),µm
Süresi,sa
MPa
Kaynaklar
0
115
62
24
30
82
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Strength and Lighttransmission Properties of Bone
China, Int. J. Appl. Ceram. Technol., 1–10 (2014),
DOI:10.1111/ijac.12296.
[3] A. Evcin, Investigation of the effects of different
deflocculants on the viscosity of slip, Scientific
Research and Essays Vol. 6(11), pp. 2302-2305, 4
June, 2011.
[4] Liu M., j. Takagi and Tsukads A. Investigation of
strength degradation and strength recovery via short
time heating for ground alumina ceramics with different
Şekil
4.
Öğütme
süresi
ve
mukavemetin grain size, Journal of Materials Processing Technology
145 (2004) 276–280.
karşılaştırılması.
[5] M.S Eygi ve G.Atesok, An investigation on utilization
of poly-electrolytes as dispersant for kaolin slurry and
its slip casting properties, Cereamic International , 10
Agust 2007.
[5] Kuscer D, Bantan I, Hrovat B. And Malic B, The
microstructure, coefficient of thermal expansion and
flexuralstrength of cordierite ceramics prepared from
alumina with differentparticle sizes, Journal of the
European Ceramic Society xxx (2016).
[6] E. Ozel, D.Y. Tuncel, ve M.K. Kara, Sert Hammadde
Tane Boyutunun Sağlık Gereçleri Porselenin Fiziksel
Özelliklerine Etkisi, J.Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Vol 26,
No 2, 299-306, 2011.
Şekil 5. D(90) ve mukavemetin karşılaştırılması.
Al2O3’ ün reçete içerisinde çok iyi dağılmış olmasının
mukavemet üzerindeki etkisini araştırmak için 72 saat
öğütülmüş Al2O3 açma işlemi yapılmadan reçeteye
katılmıştır. Açılmış haliyle 122 MPa olarak ölçülmüş
olan mukavemet değerinin 60 MPa’a düştüğü tespit
edilmiştir.

3.2. Elektrolit değiştirme
Mukavemet üzerinde elektrolit etkisinin tespiti için
hazırlanan çamurlarda 72 saat öğütülmüş Alüminyum
oksit kullanılmıştır. Döküm için gerekli akışkanlığın
sağlanması amacıyla kullanılan elektrolitler ve elde
edilen mukavemet değerleri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Pişme mukavemet değerleri.
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INVESTIGATION OF THE MATERIALS USED IN THE AUTOMOTIVE
SECTOR IN TURKEY
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELERİN
ÜLKEMİZDEKİ DURUMU İNCELENMESİ
Yusuf KARACAa
a

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Teknopark, BC TECH.

Özet
Gelişen teknoloji ve otomotiv sektöründeki talepler
doğrultusunda araç tasarımlarında ve imalatlarında kullanılan
malzemelerde önem her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde
araç üretimlerinde yüksek oranda çelik grupları ve az sayıda
da olsa plastik ürünler kullanılmaktadır. Çevresel yönden ve
hafiflik anlamında plastik ürünler tercih edilse de kazalar da
meydana gelebilecek hasarları en düşük seviyeye düşürmek
için mukavemetli çelik çeşitleri tercih edilmektedir. Bu
çalışmada çelik ve plastik malzeme türlerinin ülkemizde ki
durumu, otomotiv sektöründeki önemi incelenmiştir.

temel yapıyı oluşturan düşük karbonlu yüksek mukavemetli
çelikler (HS), HS çelik çeşitlerinin geliştirilmiş halinde olan
AHS çelikleri ve AHS çeliklerinin geliştirmiş halinde olunan
çeliklerdir. Mukavemet özelliklerine bakılarak da sınıflandırılma
yapılmaktadır.
Şekil
1.’de
mukavemet
miktarları
gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler: otomotiv, malzeme, çelik, plastik, mekanik
Abstract
In line with the developing technology and the demands in the
automotive sector, the importance of the materials used in
vehicle designs and manufacturing is increasing day by day. In
our country, high steel groups and plastic products, albeit few,
are used in vehicle production. Although plastic products are
preferred in terms of environment and lightness, durable steel
types are preferred in order to minimize the damages that may
occur in accidents. In this study, the situation of steel and
plastic materials in our country and its importance in the
automotive sector are examined.

Şekil 1. Otomotiv sektöründe kullanılan çeliklerin mukavemet
özellikleri [1]
2010-2015 yılları arasındaki kullanılan malzeme değişim
oranları Tablo 1.’de gösterilmektedir.

Keywords: automotive, material, steel, plastic, mechanical
1. Giriş
Gelişen teknoloji ile beraberinde otomotiv sektöründe
kullanılan malzeme çeşitlerinde de artış olduğu görülmektedir.
Tasarlanan
araçların
%70-80
oranlarında
metal
malzemelerden olmaktadır. Geriye kalan oranlarda ise
kompozit, plastik veya seramik malzemelerden meydana
gelmektedir. Özel olarak tasarımı yapılıp üretilen araç
çeşitlerinde hafif ve dayanımı yüksek olan Karbon Fiber
malzemeler tercih edilmektedir. Kullanılan malzemeler
hakkında yapılan araştırmalarda ülkemizde en önemli artış
plastik malzeme grubu olduğu görülmektedir. Bunun sebebi
olarak ise, ağırlıklarının hafif olup işlenebilme kabiliyetlerinin
yüksek olduğu için yükselme meydana gelmiştir. 2015 yıllarına
kadar elde edilen verilerde metal oranlarında %2 gerileme
olduğu görülerek %70 civarlarındadır. Aynı oran miktarında
toplam çelik ve düz çelik’te de düşüş olduğu görülmüştür.
Otomotiv sektöründe tercih edilen çeliklerde aranılan en
önemli özellik ise mukavemettir. Mukavemeti yüksek olan
çeliklerin darbelere karşı koyduğu yüksek direnç otomotiv
sektöründe mukavemetli çeliklerin kullanımını arttırmaktadır.
Bunun yanı sıra, alaşım elementi olarak da Al ve Mg tercih
edilmektedir. Her iki elementte ağırlık avantajı ve darbe
emebilme özelliklerinin oldukça yüksek olması otomotiv
sektöründe kullanılabilir hale gelmesini sağlamıştır.
2. Çelikler
Otomotiv sektöründe kullanılan çelikler mekanik ve mikroyapı
özelliklerine göre 3 çeşide ayrılmaktadır. Otomotiv sektöründe

Tablo 1. Otomotiv sektöründe kullanılan malzemelerin değişim
oranları

Çelik grubunun diğer malzeme gruplarına göre daha yüksek
bir kullanım oranına sahip olduğu Tablo 1 ‘de gösterilmiştir.
Bunun
nedenleri
olarak
ilk
öncelikli
mukavemet,
kaynaklanabilirlikleri ve ilerisi için geri dönüşüm olduğu
bilinmektedir. Bu çeliklerden ayrı olarak Al ve Mg elementleri
kullanılmaktadır. Bu elementler, darbe etkilerini en düşük
seviye getirmek ve ağırlıkları düşürmek amacı ile tercih
edilmektedir. Emebilme ve ağırlık avantajından dolayı Al
elementi tercih edilirken, Mg ise uzama kat sayıları yüksek ve
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çeşitli üretim teknikleri olduğundan dolayı kullanılmaktadır.
Otomobil üretimlerinde kullanılan çelikler Şekil 2.’de bölge
bölge gösterilmektedir. Şekil 3.’de otomobil üretimlerinde
kullanılan malzemelerin kaza oranlarındaki koruma oranları
yer almaktadır. Çelikler %91 değerinde iken Alüminyum,
plastik ve diğer malzemelerin ise % 3’tür. Bu nedenle çelik
otomotiv endüstrisi için vazgeçilmez bir malzeme olmakta ve
hala araç ağırlığının % 55’ini oluşturduğu rapor edilmektedir
[3].

Şekil 2. Otomobil üretimlerinde tercih edilen çelik
grupları [2].

geleneksel bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Gelişen
sistemler ile motor bölmelerinde ve kaputların alt kısımlarında
korumalık olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca döşeme, iç
süslemeler tampon, yakıtlama sistemlerinde, çamurluklar gibi
alanlarda da kullanılmaktadır.
Çevresel etkiler ve çevreye zarar etmenleri incelendiğinde
plastikler, otomotiv tasarım ve güvenlik sorunları giderek daha
fazla çözümlenebildiğinden plastik parçaların geri dönüşümle
kazanımlarının geliştirilmesinin ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Sanayinin amacı, toplumsal yönden en düşük maliyetle en
düşük çevresel kazancı sağlamak amacı ile geri kazanım
seçeneklerinin en iyi türevlerini elde etmektedir. Çevresel
anlamda oldukça duyarlı ve diğer malzeme göre daha düşük
zararı mevcuttur. 2020 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en
az 496 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik
hammadde tüketiminin 2015 yılına kıyasla % 19 oranında
artacağı ve 2015 yılında otomotiv plastiklerinin toplam plastik
tüketimi içindeki % 5 olan payının 2020 yılında % 6’ya çıkacağı
tahmin edilmektedir. Türkiye plastik sektöründe katma değeri
daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve hammaddelerin
üretilmesi, otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin
artmasına, bu da araç üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak,
Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine
ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik
tüketimi içindeki payı kıyaslamasında, toplam plastik
tüketiminin % 10 düzeyinde gerçekleştiği gelişmiş batı
toplumlarının altında kalmıştır [4].
4.Sonuçlar





Şekil 3. Otomobillerde kullanılan malzemeler ve kaza
korunma oranları [3].



3. Plastik



Gelişen dünya otomotiv sektöründe sürücüler ve çevresi
tarafından zamanın ilerlemesi ile yeni oluşumlarla
karşılaşılmaktadır. Sürücülerin kullanmış oldukları araçların
daha çok güvenirlik, konforlu ve yakıt tasarrufu ön plana
çıkarak sürücü tarafından talepler meydana gelmektedir. Bu
talepler karşılanmak istendiğinde çevreye zararı da göz
önünde bulundurulmaktadır. Gelecekteki tasarlamalarla bütün
bu değerler incelenerek gerçekleştirildiğinde en ön plana çıkan
malzeme grubu plastik olarak belirlenmektedir.
Otomotivde plastik tüketimi, taşıt araçları üretimine ve
yenileme talebine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.
Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve
yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir
izlemektedir. 2012 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde üretimin
yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 13,3
ticari araçlar toplamında % 1,9 ve toplam araçlarda da % 8,5
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar
talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir.
2016 yılı itibariyle bir araç net ağırlığının ortalama % 53,3’ünü
çelikler, % 17’sini çelik dışındaki metaller oluşturmuştur. 2010
yılında bir araç üretiminde % 9,9 olan plastik payının 2016
yılında % 12,2’ye, kauçuk’un payının % 5,4’den % 6,9’a çıktığı
tahmin edilmektedir [4]
Otomobillerin yolcu kısmında plastik malzemelerin fazla
olduğu görülmektedir. Bu alanların plastik malzeme olarak

870
870



Çelik grubunun diğer malzeme gruplarına göre daha
yüksek bir kullanım oranına sahip olduğu
görülmüştür.
Çelikler
dışında
Al
ve
Mg
elementleri
kullanılmaktadır. Bu elementler, darbe etkilerini en
düşük seviye getirmek ve ağırlıkları düşürmek amacı
ile tercih edilmektedir.
Kaza sonrası incelemelerde elde edilen verilerde
kullanılan malzemenin kaza koruma oranları çelikler
%91 değerinde iken Alüminyum, plastik ve diğer
malzemelerin ise % 3’tür. Bu nedenle çelik otomotiv
endüstrisi için vazgeçilmez bir malzeme olmakta ve
hala araç ağırlığının % 55’ini oluşturduğu rapor
edilmektedir.
Her geçen yılda trafikte ve sürücü sayısında artışlar
olduğu görülmekte olup, buna paralel olarak araç
sayılarında da artış meydana gelmektedir.
2020 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 496
bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik
hammadde tüketiminin 2015 yılına kıyasla % 19
oranında artacağı ve 2015 yılında otomotiv
plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki % 5
olan payının 2020 yılında % 6’ya çıkacağı tahmin
edilmektedir.
Ülkemizde
belirlenen
araç
üretim
sayılara
ulaşılamadığından dolayı diğer batı ülkeler ile
kıyaslandığında plastik oranı oldukça düşüktür.
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BORIDING OF PREALLOYED NITI ALLOY PRODUCED BY P/M
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Özet
Bu çalışmada önalaşımlı NiTi alaşımına Borlama işlemi
uygulanmıştır. Çalışmada numuneler Borlama işlemi
için 1000ºC’de 12 saat süre ile bekletilmiştir. Çalışmada
metalografik incelemeler için; Optik Mikroskop ve
FESEM görüntüleri alınmıştır. Ayrıca yüzey sertlikleri
için mikro sertlik değerleri alınmıştır. Çalışma ile,
uygulanan Borlama işlemi malzemenin yüzey sertliğini
artırdığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Ön alaşımlı NiTi+Borlama, FESEM

Abstract

Yöntemi (T/M) yer almaktadır [6]. T/M Yöntemin
kullanılmasında ise, özellikle ergitmede oluşması
muhtemel problemlerin giderilebilmesi ve farklı üretim
proseslerinin denenebilmesi yer almaktadır [7]. Bu
prosesler sayesinde önalaşımlı NiTi içerisine farklı
alaşım elementlerinin ilavesini kolaylaştırırken, istenilen
metalürjik özellikleri de sağlanabilmektedir [8, 9].
Borlama işlemi malzemelerin yüzeylerinin ana
malzemeden daha sert bir katman ile kaplanması ve
özelliklerinin iyileştirilmesi işlemine denilmektedir [10].
Son zamanlarda Borlama işlemi T/M ile parça üretim
teknolojisinde kullanılarak, daha aktif ve nüfuziyetli
yüzeyler elde edilebilmektedir [11].

Bu çalışmada ise önalaşımlı NiTi alaşımına 1000ºC’de
In this study, boronizing process was applied to the of
12 saat süreyle uzun süreli Borlama işlemi
prealloyed NiTi alloy. The samples were kept at 1000ºC
for 12 hours for boronizing. In the study, for uygulanmıştır. Böylece, yapıda oluşması muhtemel
metallographic examinations; Optical microscope and yapılar incelmiştir.
FESEM images were taken. In addition, micro hardness
values were taken for surface hardness. With the study,
it was seen that applied boronizing process increases 2. Materyal ve Metot
the surface hardness of the material.
Numuneler mikroyapı analizleri için optik mikroskop,
Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskobu (FESEM)
Keywords: Prealloyed NiTi+Borosing, FESEM
yöntemleri tercih edilmiştir. Kullanılan Optik Mikroskop
NİKON marka (ECLIPSE-LV150NL model) ve FESEM
1.. Giriş
cihazı ise Zeiss marka (SUPRA 40VP model)
Şekil Bellekli Alaşımlar (ŞBA) grubunda NiTi, kullanılmıştır. Mikrosertlik Ölçümlerinde HARDWAY
günümüzde birçok kullanım alanına sahiptir. Bu marka (DV-1AT-4.3 model) mikrosertlik cihazıyla
alanların başında ise; aktüatörler, titreşim sönümleme gerçekleştirilmiştir. Ölçümler için 0.5HV tercih edilmiştir.
elemanları, tıbbi cihazlar ve cerrahi implantlar yer
almaktadır. Bu alaşımlar sahip oldukları Şekil Bellek Çalışmada, Borlama işlemi için 1000ºC sıcaklık ve 12
Etkisi (ŞBE) sayesinde geniş bir uygulama yelpazesine saat bekleme süresi tercih edilmiştir. Bu sıcaklık ve
sahip, birçok amaca işlevsel olanak tanıyan süre yapıda oluşması istenen tabakanın oluşmasında
malzemelerdendir. Bu malzemelerin en bilindik etken olarak düşünülmüştür. Borlama sürecinde yapıda
özellikleri ilk şekillerini hatırlamalarıdır. Ayrıca bu oluşması muhtemel oksijenin giderilmesi için yüzeye
malzemelerin özelliklerine ilave olarak NiTi alaşımlaının koruyucu atmosfer oluşturmada etken toz (Al) ilave
özellikle Tıbbi uygulamalarda ve alışılmadık mekanik edilmiştir.
özelliklerin ihtiyacı durumunda kullanımı uygun
3. Deneysel Çalışmalar
olmaktadır [1-4].
NiTi
alaşımları
üzerine
yapılan
çalışmalar
incelendiğinde, görülmektedir ki üretim yönetimi olarak
genellikle Döküm Yöntemi tercih edilmektedir.
Geleneksel Döküm Yönteminin ise Ergitme işlemi ve
üretim
aşamalarında
oluşması
muhtemel
problemlerden dolayı, farklı üretim yöntemleri tercihi ve
araştırmaları giderek artmaktadır. Özellikle Döküm ile
üretilen alaşımlarda aranan süneklik, iyi kırılma direnci
ve süper elastikiyet özellikleri eldesi zor olmaktadır [5].
Yeni üretim yöntemlerinin başında ise Toz Metalurjisi
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Çalışmada kullanılan önalaşımlı NiTi yaklaşık olarak
eşit Ni ve Ti elementlerinden meydana gelmektedir.
Öncelikle çalışmada kullanılan önalaşımlı NiTi tozları
ılık presleme işlemi ile (yaklaşık 300ºC), 700MPA
presleme
basıncında
sıkıştırılmıştır.
Preslenen
numuneler sonrasında Quartz cam içerisinde ve
1200ºC sıcaklıkta 120 dakika sinterleme işlemine tabi
tutulmuştur. Sinterlenen numunelere 1000ºC atmosfer
ortamında katı hal difüzyon tekniği ile 12 saat süre
boyunca, Borlama işlemi gerçekleştirilmiştir.
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oluştuğunu göstermektedir. Bu sonuç yapılan
Şekil 1’de Borlama işlemi uygulanmış önalaşımlı NiTi çalışmada oluşturulan Bor faz yapısının sertliği
alaşımının FESEM görüntüsü yer almaktadır. artırdığını göstermekte olup, yeni ve sert fazların
Numuneye uygulanan Borlama işlemi 1000ºC 12 oluştuğunu gösterir niteliktedir [11].
saattir. Şekilde görüldüğü üzere Borlanmış bölge
nüfusiyeti (noktalı kırmızı çizgi), kenar bölge ile
mukayese edildiğinde (turuncu düz çizgi) 89,70 µm
mesafelere ulaştığı görülebilmektedir. Ayrıca Borlama
esnasında oluşan zigzaglı yapı, oluşması istenen
Borlama tabakasının meydana geldiğini göstermektedir
[12].

Şekil 3. Borlama işlemi uygulanmış numunenin sertlik iz
görüntüsü

4. Sonuçlar ve Öneriler

Şekil 1.Borama İşlemi Uygulanan Numunenin Optik
Mikroskop Görüntüsü
Şekil 2’de Borlama işlemi uygulanan numunenin
FESEM görüntüsü yer almaktadır. Borlama işlemi
1000ºC 12 saat süreyle uygulanmış ve aktif borlama
tabakasının oluştuğu görülebilmektedir.
Yapılan
çalışmalarda FESEM incelemeleri, Borlama işleminin
aktifliğini göstermede etken çalışmalar arasında yer
almaktadır [11].

Çalışmada Önalaşımlı NiTi tozları ile üretilen
numunelere uygulanan Borlama İşleminin mikro yapı ve
sertlik özelliklerine etkilerinin sonuçları aşağıda
verilmiştir;
 Önalaşımlı NiTi tozlarına uygulanan ılık
presleme ve sonrasında 1200ºC sıcaklıkta 2
saat sinterleme ile istenilen başlangıç
numuneleri elde edilmiştir.
 Başlangıç numunelerine uygulanan 1000ºC 12
saat Borlama ile, istenilen difüzyon bölgesinin
oluştuğu görülmüştür.
 Borlanan kısımlarda, Borlama işlemi etkisi ile
sertliğin arttığı görülmüştür.
 Bu çalışmaya, devam olarak farklı sürelerde
borlama işlemi denenerek, borlama katman
kalınlığına etkileri incelenebilir.

5. Teşekkür.
Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi BAP birimi
tarafından 2019HZDP019 numaralı araştırma projesi ile
desteklenmektedir. Çalışma, Pamukkale Üniversitesi
BİPDEP birimi tarafından 2019KRM004-048 numaralı
proje ile maddi olarak desteklenmektedir.
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BORIDING OF HIGH SPEED STEEL TOOL MATERIAL WITH
DIFFERENT COBALT RATIOS
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yapılan sertleştirme işlemleri kabuk sertleştirme,
yüzeyin kimyasal özelliklerini değiştirmeden yapılan
Bu çalışmada, farklı kobalt oranlarına ve üretim sertleştirme işlemleri yüzey sertleştirme işlemleri olarak
yöntemlerine sahip AISI M2 malzemesi kutu borlama tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre borlama kabuk
yöntemiyle 900 °C’de 4 saat borlanmıştır. Mikroyapı sertleştirme işlemidir [6].
analizi optik mikroskop ile gerçekleştirilmiştir. Borlama
sonrası malzeme yüzeyinde borür tabakası oluştuğu Bu çalışmada matkap, kılavuz, rayba vb. gibi kesici
optik mikroskop ile tespit edilmiştir. Kobalt miktarının takımların imalatında yaygın olarak tercih edilen, farklı
artmasıyla borür tabakasının büyüdüğü bunun kobalt (Co) oranlarına ve üretim yöntemlerine sahip
sebebinin demir borürler ile kobalt borürlerinde AISI M2 (1.3343) çeliği borlanmış ve optik mikroskop
oluşması olduğu literatür araştırmasıyla belirlenmiştir. görüntüleriyle mikroyapı incelemesi gerçekleştirilmiştir
Ayrıca toz metalürjisi yöntemiyle üretilen AISI M2 çeliği
de başarılı bir şekilde borlanabilmiştir. Elde edilen 2. Malzeme ve Yöntem
sonuçlar ile borlamanın AISI M2 takım malzemesinin
aşınma direncini arttıracak bir yöntem olduğu 2.1. Yüksek Hız Çeliği Takım malzemesinin
söylenebilir.
borlanması

Özet

Anahtar kelimeler: Borlama, Yüksek Hız Çeliği, AISI
AISI M2 (1.3343) sanayide geniş kullanım alanı bulan
M2, Demir Borür, Kobalt Borür
bir yüksek hız çeliğidir. Özellikle kılavuz, rayba, matkap
gibi çeşitli kesici takımların imalatında tercih
Abstract
edilmektedir. Bu çalışmada standart özelliklerdeki, %5
Co, %8 Co ilaveli ve Toz Metalürjisi (TM) yöntemiyle
In this study, AISI M2 material with different cobalt üretilen %5 Co ilaveli AISI M2 takım çelikleri
ratios and production methods was boronized by solid borlanmıştır. AISI M2 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo
boriding method at 900 °C for 4 hours. Microstructure 1.’de verilmiştir.
analysis was performed with optical microscope. Boride
layer formed on the surface of the material after Tablo 1. AISI M2 çeliğinin kimyasal bileşimi
boriding was determined by optical microscope. It has
C
V
Cr
W
Mo
Simax
Mnmax
Fe
been determined by literature review that boride layer
0.40
Kalan
grows with increasing amount of cobalt and the reason 0.90 1.90 4.20 6.40 5.00 0.45
of this is formation of iron borides and cobalt borides. In
addition, AISI M2 steel produced by powder metallurgy Ø10x20mm boyutlarında hazırlanan deney numuneleri
was successfully boronized. It can be said that boriding kutu borlama yöntemiyle Ekabor-2 borlama tozu
is a method to increase the wear resistance of AISI M2 kullanılarak 900 °C’de 4 saat süre ile fırın atmosferinde
borlanmıştır. Kutu borlama işleminin ve borlama
tool material.
sonrası oluşan tabakanın şematik gösterimleri Şekil
Keywords: Boriding, High Speed Steel, AISI M2, Iron 1.’de verilmiştir [7]. Borlama işlemi sonrası numuneler
metalografik inceleme için hazırlandı ve %5 nital
Boride, Cobalt Boride
çözeltisi ile dağlanmıştır. Borür tabakası optik
mikroskop kullanılarak incelenmiştir.
1.. Giriş
Borlama bor atomlarının metal yüzeyine difüzyonu
temeline dayanan termokimyasal bir kabuk sertleştirme
işlemidir. 1895 yılından beri uygulandığı bilinen borlama
işlemi; sementasyon çeliklerine, ıslah çeliklerine, takım
çeliklerine, paslanmaz çeliklere, dökme çeliklere,
dökme demirlere, sinterlenmiş metal tozlarına, nikel,
kobalt, molibden ve titanyum gibi demir dışı metallere
ve alaşımlarına uygulanabilmektedir. Borlama işleminin
en büyük avantajı borlanan yüzeyde oluşan bor
tabakasının çok yüksek sertlik değerlerine (1450-5000
HV) ulaşması ve bu sertliğini yüksek sıcaklıklarda
koruyabilmesidir. [1-5]. TS EN ISO 4885 “Demir esaslı
malzemeler-Isıl işlemler-Sözlük” standartına göre
difüzyon ile yüzeyin kimyasal yapısı değiştirilerek
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Şekil 1. Şematik gösterimler (a) Kutu borlama işlemi (b)
Borlama sonrası oluşan tabaka

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 2’de 900 °C’de 4 saat borlanmış AISI M2
malzemesinin optik mikroskop görüntüsü verilmiştir.
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Şekil 2.Borlanmış AISI M2 malzemenin optik mikroskop
görüntüsü (200x)

Şekil 3. Borlanmış AISI M2 malzemenin ayrıntılı analizi Şekil 5. %8 Co ilaveli AISI M2 malzemenin optik
mikroskop görüntüleri (a) 200x (b) 500x
(500x)
Demir esaslı malzemelerin borlanmasıyla yüzeyde iki
fazlı FeB+Fe2B veya tek fazlı FeB veya Fe2B demir
borürleri oluşur [8]. Demir borürler kendi içerisinde iki
farklı yapıda olabilir. Birincisi testere dişi görünümlü
yapı, ikincisi ise daha düz formda oluşan demir borür
yapısıdır. Şekil 3’de malzemenin en dış kısmında borca
zengin düz formda yaklaşık 8-10µm kalınlığında FeB
tabakası, hemen altında bor difüzyonunun malzeme
yüzeyinden içeriye doğru azalmasıyla oluşan yaklaşık
20µm kalınlığında Fe2B tabakası görülmektedir. Bu
bulgular literatür ile uyum içindedir [9-16].

Şekil 4 ve Şekil 5’de verilen sırasıyla %5 Co ve %8 Co
ilaveli AISI M2 malzemenin yüzey görüntüsü
incelendiğinde standart AISI M2’den daha belirgin bir
tabaka oluştuğu görülmektedir. Sabit sıcaklık ve sürede
yapılan borlama deneylerinde tabakanın büyümesinin
Co ilavesine bağlı olduğu söylenebilir. Oluşan borür
tabaka kalınlığının artmasının sebebinin borlama
işlemiyle FeB ve Fe2B demir borürleriyle birlikte CoB ve
Co2B gibi kobalt borürlerinin de oluşması olduğu
düşünülmektedir. [17, 18].

Şekil 4. %5 Co ilaveli AISI M2 malzemenin optik
mikroskop görüntüleri (a) 200x (b) 500x

Şekil 6. %5 Co ilaveli TM AISI M2 malzemenin optik
mikroskop görüntüleri (a) 200x (b) 500x
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Toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiş ve %5 Co ilave
edilmiş AISI M2 çeliğinin borlama sonrası mikroyapı
görüntüsü Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 4’de verilen
standart yöntemlerle üretilmiş %5 Co ilaveli
malzemenin mikroyapı görüntüsüyle karşılaştırıldığında
kayda değer farkların olmadığı görülmektedir. Her iki
numunede de borlama işlemi başarı ile uygulanmıştır.
Bu sonuçla TM numunelerin de borlama işlemi ile
aşınma dirençlerinin arttırılabileceği söylenebilir.

4..Sonuçlar
Bu çalışmada yüksek hız çeliği kesici takımların
yapımında kullanılan farklı Co miktarlarına sahip AISI
M2 çeliği borlanmıştır. Çalışmaya ait sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
• Borlama işlemi ile AISI M2 malzeme yüzeyinde borür
tabakası oluşumu gözlenmiştir.
• Co miktarının artmasıyla borür tabaka kalınlığının
arttığı tespit edilmiştir.
• Tabakanın büyümesine malzeme içerisindeki Co
miktarının artmasıyla FeB ve Fe2B demir borürleriyle
birlikte CoB ve Co2B gibi kobalt borürlerinin de
oluşması olduğu literatür araştırması ile belirlenmiştir.
• TM yöntemiyle üretilen AISI M2 malzemenin de başarı
ile borlanabildiği kanıtlanmıştır.

5.. Teşekkürler
Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi BAP birimi
tarafından
2019BSP018
numaralı
proje
ile
desteklenmiştir.
Çalışma, Pamukkale Üniversitesi BİPDEP birimi
tarafından 2019KRM004-048 numaralı proje ile maddi
olarak desteklenmektedir.
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Abstract
The detection of anions using supramolecular architectures through reliable and inexpensive techniques has
─
become a major field of research. Among the wide variety of environmental contaminants, cyanide (CN ) is
well-known to be one of the most hazardous and widespread elements to mammals due to its ability about
binding to the active site of cytochrome oxidase, a key enzyme in aerobic metabolism and inhibiting cellular
─
respiration. Therefore, a convenient and low cost detection of CN is of crucial importance.
Among the techniques used for detection of anions, fluorescence spectroscopy has been far ahead with its high
selectivity and sensitivity, easy and rapid monitoring, and low cost. The key requirement of fluorescence
approaches for evaluating ion existence are sensors that have the ability to interact with the ions in a manner that
gives rise to different optical signal outputs. Fluorescent chemosensors typically consist of two parts: ionophore
and fluorophore. Ionophore (host) is essential for analyte (guest) binding and as a result of ion binding,
photophysical properties of the fluorophore such as changeable fluorescence intensity is key factor for achieving
the purpose of identification.
As a consequence of the major developments resulted from both sensing and supramolecular chemistry
investigations, a large number of chemosensors have been developed over the past decades. The development of
fluorescent calixarenes has great importance in molecular recognition of some species including anions and other
molecular ones. Among the several types of host molecules for sensing, heterocalixarenes particularly offer a
number of advantages in terms of their ring size, conformation, functionalization, selectivity and efficiency of
binding.
In continuation of our work on the synthesis of receptors based on the calixarene platform equipped with various
functionalities, we herein report the synthesis of benzothiazole appended novel tetraoxacalix[2]arene[2]triazine
─
as a receptor and its recognition ability towards CN anion by fluorescence spectroscopy. We explored that our
dimethyl sulfoxide (DMSO) soluble receptor showed aggregation-induced emission (AIE) characteristic similar
with AIE compounds. Concordantly, addition of large amount of water into DMSO solution of receptor caused
to the emission enhancement. Moreover, while doing the receptor capacity experiments of our supramolecular
structure against various anions, we found that it was sensitive to cyanide in H2O:DMSO (40:60) mixture. Upon
addition of cyanide to the sensor, it was observed that the fluorescence emission shifted from 562 to 492 nm
(blue shift) along with the emission increment at about 15 fold with respect to the change in the concentration of
cyanide from 0 to 14 equivalent.
This work was supported by the Research Foundation of Usak University (2018/SB002).
Keywords: Heterocalixarene, AIE, sensor, cyanide, fluorescence spectroscopy.
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Abstract
Public transportation systems in Turkey are developing very quickly due to increasing population of the cities. As
a most parts of transportation systems also brake pads are imported from the foreign countries. The wear
resistance of train brake disc which is produced by gray cast iron (gray iron grade 250 and brake pads which is
produced by alumina (Al2O3), was studied and tested with brake test machine. This paper presents a method of
investigation of train break disc and pads wear characterization with constant speed with train brake test bench.

Keywords: Train Brake Disc, Brake Pads, GG 25, Brake Test Bench

878

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

PRELIMINARY RESULTS OF NEW 2D FATIGUE MODEL BY
PERIDYNAMIC THEORY
Cemal KOÇHANa* and Erkan Öterkuşb
a

Mechanical Engineering Department, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, E-mail: cemal.kochan@deu.edu.tr
Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering Department, University of Strathcylde, Glasgow, UK, E-mail:
erkan.oterkus@strath.ac.uk
b

Abstract
The aim of this research is building a new 2D fatigue model for brittle materials with an initial crack by
peridynamic theory. Peridynamic theory is a new continuum mechanics formulation. Instead of differential
equations, integral equations are used in peridynamics. It can be stated as non-local theory because a material
point can be interact with others even if they are far away from each other. The only condition for the interaction
is the material points must be in their interaction range, which is called horizon. The main equation in
peridynamics is equation of motion to find displacements of the material points. In order to solve the equation of
motion in peridynamics, the meshless method is generally used. Because spatial derivatives are not used in
peridynamics, discontinuities in the materials like fracture can be modelled without any other assumption.
Therefore, one of the most important advantages of peridynamics reveals as crack propagates randomly under
the loading conditions.
A two dimensional homogenous 50 x 50 (mm x mm) rectangular plate with an initial centre crack of 2a= 80 mm
under cyclic 0 to 200 MPa tensile step loading condition has been used with 100 x 100 (length x width)
discretization. The material properties are; 207 GPa Young’s Modulus, 1400 MPa yield stress, 15.5 kJ/m2 critical
strain energy, stress intensity factor K= 45 MNm2. The new fatigue model based on stiffness degradation due to
damage accumulation in the material. Preliminary results of the new fatigue model is given in Figure 1.

a) Initial centre crack

b) Final crack and failure due to the fatigue

c) Stiffness degradation vs fatigue cycle
Figure 1. Preliminary results of the new fatigue model by peridynamic theory.
Keywords: Fatigue failure, numerical modelling, peridynamic theory
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Özet
Trafikte gözlemlenen araç kaza tiplerinden biri önden gerçekleşen çarpışmalı kazalardır. Önden gerçekleşen
kazaların önlenebilmesi amacıyla birçok güvenlik sistemi ortaya konmuştur. Bu güvenlik sistemlerinden biri de
enerji yutucu ve tampon sistemidir. Tampon ve enerji yutucular kaza anında oluşan çarpışma kuvvetlerini
sönümleyerek sürücünün, yolcu ve aracın minimum seviyede zarar görmesi amacıyla tasarlanmış yapısal
elemanlardır.
Günümüzde tampon ve darbe emici geometriler üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların temel amacı
çarpışma durumlarında ortaya çıkan kuvvetlerin araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara en az zarar verecek
şekilde yapısal parçalar tarafından sönümlenmesini sağlayacak optimum tasarımlar deneme yanılma yöntemiyle
gerçekleştirilmektir. Bu çalışma kapsamında ise, tampon ve darbe emicilerin optimum tasarımını elde etmek
amacıyla taslak tasarımlar ve çarpışma analizleri gerçekleştirilmiştir. Taslak olarak oluşturulan tampon ve darbe
emici modelin optimizasyon çalışması yapılabilmesi amacıyla parametre tanımlamaları yapılmıştır. Bu amaçla
Taguchi tabloları kullanılarak modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller çarpışma analizlerine tabi
tutularak cevaplar elde edilmiştir. Cevap yüzey yaklaşımı ile bu cevapları veren denklemler diferansiyel gelişim
algoritması kullanılarak optimum darbe emici ve tampon modeli oluşturulmuştur. Yapılan nümerik analizler
sonucunda baz modele göre çarpışma performansı daha iyi ve ağırlık kazancı sağlanmış yeni enerji yutucu ve
tampon modeli ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma Analizi, Darbe Emici, Optimum Ürün Tasarımı, Tampon.
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Özet
Kalıp tasarımı ve sac metal parça üretimi otomotiv sektöründe araç tasarlama ve geliştirme sürecinde zaman ve
maliyet yönünden değerlendirildiğinde en önemli konular arasındadır. Günümüz teknolojisinin temel hedefi,
kaliteli ürünü en az maliyetle ve hızlı bir şekilde üretebilmektir. Bunun neticesinde, ürünlerin imalat şekillerinde
yeni yöntemlerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ancak geliştirilen her yöntem bilgisayar ortamında
uygulanıp, olumlu ve olumsuz yönleri belirlendikten sonra kabul edilebilir olmuştur. Dolayısıyla ürünlerin
tasarım aşamasına verilen önem daha çok artmıştır.
Yapılan araştırmalar neticesinde kalıp tasarımı bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilse de, tasarımın her
aşamasında kullanıcıya bağımlı ve kullanıcının kendi inisiyatifinde yapılmaktadır. Bilginin standartlaştırılması
ve firma çalışanlarının arasında yaygınlaştırılması mümkün olmamaktadır. Bu durumun önüne geçilmesini
sağlayan, maksimum düzeyde bilgi tabanlı teknolojiler yardımıyla, akıllı ve yönlendirici bir yazılım
geliştirilerek, tecrübe ile elde edilmiş bilginin CAD model içine gömülmesi sağlanarak kalıp tasarım sürelerin de
%31-35 oranında azalma kaydedilmiştir. Ayrıca kalıbı oluşturan standart parçalarının sipariş özellikleri, çelik
malzemelerin ise en, boy, yükseklik vb. değerlerinin (kütük) otomatik olarak çıkarılarak belirlenen bir formatta
dışarıya aktarılması amacıyla yeni bir arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Standart dışı, özel tasarımların
kataloglanabilmesi ve tasarım süreçlerinde standartlaştırılması sağlanmıştır. Yeni bir tasarım sorumlusunun ise
firmalarda göreve başlaması durumunda, yeterli yetkinlik ve uzmanlık seviyesine ulaşması için gerekli olan süre
kısaltılarak kalıp tasarımı için gerekli bilgilerin kişiden bağımsız ve sürdürülebilir olması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalıp tasarımı, bilgi tabanlı teknolojiler, CATIA, yazılım, standartlaştırma.
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Abstract
Tribological behaviour of cubic zirconia (c-ZrO2) doped with CeO2 was investigated using a pin-on-disc
tribometer, surface profilometer, hardness tester, and a scanning electron microscopy (SEM) system. Specimens
were produced by doping 1–15 wt% CeO2 in c-ZrO2 using a colloidal process, sintering at 1400 °C for 1 h, and
subsequent annealing at 1400 °C for 10, 50, and 100 h. Friction and wear tests of CeO 2 doped c-ZrO2 samples
were carried out under dry-sliding friction conditions at room temperature at loads of 5 and 6 N using WC
ceramic ball as the counterface to c-ZrO2 disk samples. The wear volume of c-ZrO2 at a load of 5 N decreased
from 0.336 to 0.161 mm3, and its friction coefficient reduced from 0.51 to 0.21 with the addition of 15 wt%
CeO2. The SEM and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) investigations indicated that the addition of
CeO2 caused forming a thin tribolayer on the wear surface of c-ZrO2. This tribolayer resulted in reducing in the
friction coefficient, and increasing the wear resistance of c-ZrO2. Furthermore, the wear mechanisms of samples
were mostly abrasion, grain pull out, and partly delamination.
Keywords: c-ZrO2, CeO2, Friction, Dry sliding wear.

882

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019
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Özet
Seramik sağlık gereçleri (SSG); metalik olmayan hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılarak akışkan bir
çamur haline getirilmesi, sonrasında bu karışımın alçı veya sentetik reçine kalıplarda şekillendirilerek
1250°C’lerde pişirilmesi ile elde edilen ve su emme değeri % 0,5’in altında olan ürünlerdir. Kil, kaolen, kuvars,
feldispat gibi inorganik hammaddeler seramiğin temel yapısını oluşturur. Beyaz veya renkli lavabo, ayak, klozet,
rezervuar, bide, hela taşı, pisuar ve duş teknesi ürün yelpazesinin başlıca ürünleridir. Bu çalışmada, seramik
sağlık gereçlerinde yaygın olarak kullanılan Na-feldispatın tane boyutu farklı boyutlara küçültülerek sinterleme
davranışı incelenmiştir. 63 mikron altına küçültülerek 1245°C de sinterlenen numunelerin ortalama 10°C lik bir
sıcaklık düşüşü olabileceği belirlenmiştir. Aynı çalışmada mix feldspat denemesi yapmak amacıyla da Nafeldispat yerine harici olarak K-feldispat ilavesi yapılarak reçete kompozisyonu geliştirilmiştir. Na-feldspatın
yerine %20 civarlarında K-feldspat ilavesi ile birlikte yine sıcaklıklarda benzer düşüş olmasına karşılık
deformasyon değerlerinin düşürülebildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seramik sağlık gereçleri; K-feldispat; Enerji tasarrufu; Pişirme süreleri

Abstract
Ceramic sanitary wares (CSW); are the products produced by mixing inorganic and non-metallic raw materials at
a certain ratio into a fluid mud, after this mud is shaped in gypsum or synthetic resin molds, fired at
approximately 1250°C and their water absorption value is less than 0.5 %. Inorganic raw materials such as clay,
kaolin, quartz and feldspar form the basic structure. White or colored washbasin, foot, closet, reservoir, bide,
stones, urinal and shower stall are the main products of wide product range. In this study, sintering behaviour of
Na-feldpsar, which is widely used in ceramic sanitary ware, is analysed by reducing to different sizes. Samples
minimized under 63 micron can be sintered within average 10°C decrease at 1245°C. In this same study, in order
to make a mix feldspar experiment, K-feldspar was added externally instead of Na-feldspar and prescription
composition was developed. It has been found that with the addition of K-feldspar around 20% instead of Nafeldspar, deformation values can be reduced despite similar decrease in temperatures.
Keywords: Ceramic sanitaryware; K-feldspar; Energy saving; Sintering times
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Abstract
When calculating the areas that are planar, it is possible to make the area calculation easily by finding the
distance of the person from four different points. There are various devices for this and some of them can
calculate the four point areas. In general, areas with more than four points or indentations are quickly calculated
by accepting a rectangle. However, in this case, the error rate of the field account is both high and the total sum
resulting from the misleading situation is not correct. The distance measuring sensor connected to the Arduino
system and the LattePanda device is intended to measure the distance of each point with the help of a motor and
to calculate each area in between. Cosine theorem was used in the area calculation. In the study, 20 different
fields were calculated by considering both quadrilateral and calculated with the help of the device. These
calculations were compared with actual calculations made with the help of civil engineers and error rates were
presented. As a result of the study, only 3.04% error was measured by the device which was created in the
calculation of non-planar areas. However, it was found that 15.67% of the measurements were taken as
quadrangular and erroneous measurements were obtained. It is thought that it will be useful to compare the
device with different methods in different studies and to make different studies which will reduce the costs of the
machine.
Key Words: Area Computation, Non-Planar Areas, Construction.

*This work was supported by Kırşehir Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.
Project Number: FEF.A4.18.038

884

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

PILOT SCALE SHELL and TUBE HEAT EXCHANGER SYSTEM
CONTROL and MODELLING: COMPARISON OF EXPERIMENTAL
DATA with SIMULATION PROGRAMS
Enver BAYDIRa, Murat BORANb and Ömür ARASc
a
b

BTÜ, Bursa, Türkiye, E-posta: enver.baydir@btu.edu.tr
BTÜ, Bursa, Türkiye, E-posta: muratboran@outlook.com
c
BTÜ, Bursa, Türkiye, E-posta: omur.aras@btu.edu.tr

Abstract
The shell and tube heat exchangers consist of a cylindrical body and tubes parallel each other in shell. One of the fluids
passes through the pipes and the other passes through the body [1]. Heat exchangers are used in many process applications.
These are; power generation process, chemical and food industries, electronics, waste heat recovery, manufacturing industry,
air conditioning, refrigeration applications. In recent years, the importance of heat exchangers has increased day by day in
terms of energy saving, energy conversion, heat recovery and successful implementation of new energy sources. There are
many types of heat exchangers in the industry. Of these, the shell and tube type heat exchanger has more usage area than the
others [2]. Shell and tube heat exchangers are the most commonly used heat exchanger types in the industry. The market is
also easily found. One of the biggest advantages is that it can be designed and operated according to high temperature and
pressure values. It can be produced with many variable materials and it can be operated in a wide process range. It is easy to
maintain and repair. The main elements of shell and tube heat exchangers are; tube bundle, body, plate and covers. In this
study, a Shell and tube heat exchanger system has been established. PID temperature control of hot fluid was carried out by
writen program that has a user interface. Experiments have been conducted various flow rates, temperature and tube pass
number and comparison of the experimental results with the package programs are performed.

Keywords: Shell and Tube Heat Exchanger, System Design, PID control, Simulation study
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Abstract
The indium and thallium mono halides are semiconductors that are known as a mercury-free alternative in
plasma lighting applications. Lately, layered material surfaces are the focus of attention due to possible
applications in novel optoelectronic devices, and the reported electronic properties of thallium and indium mono
halides are extremely promising on this regard [1-4]. To increase the knowledge of such surfaces, we investigate
the structural, electronic and vibrational properties of two-dimensional InBr, InI, TlBr and TlCl by performing
first principles electronic structure calculations. Our calculations indicate that monolayers of these structures can
be cleaved from their bulk forms straightforwardly using readily available cleaving methods. The calculated
cleavage energies (CE) are in the range of 0.50-0.59 J/m2 which are comparable with graphite (0.39 J/m2) CE
value. We report surface bands with a direct energy band gap in the visible range: 2.48 eV for InBr, 2.28 eV for
InI, 2.85 eV for TlBr and 3.26 eV for TlCl. We calculated phonon band structures and the corresponding Raman
spectrums of bulk and monolayer of InBr, InI, TlBr and TlCl structures. Irreducible representations of these
materials at Gamma point represent that all of them have six Raman active modes. However, our calculations
showed that some of these modes cannot be probed experimentally, which is in agreement with the experimental
result for bulk InI and InBr [5]. We also report the red shift in Raman active modes going from bulk to
monolayer phases in InBr and InI. However, TlBr and TlCl Raman active modes are blue shifted while going
from bulk to monolayer. A property of particular interest for optical applications is the reported sensitivity of the
quasiparticle bands to the biaxial tensile stress in bulk. We report this effect is also present at the cleaved surface,
and surface conduction band minimum near the X or the Y point in Brillouin zone and bandgap slightly
increases under tensile stress.
Keywords: Indium halides, thallium halides, radiation detectors, biaxial strain effect, Raman spectrum
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Abstract
The detection and quantification of potentially harmful bacteria, such as Escherichia coli (E. coli), crucial in a
number of fields; disease diagnosis in medicine, pathogen detection in the environment, and food safety testing.
Therefore, a great research challenge in this field is focused on the need to develop rapid, selective, specific, and
sensitive methods to detect these bacteria. For sensor applications, nanoscale materials provide a large and often
highly reactive surface area, which enables more effective capture and detection of molecules than bulk
materials. In this manner, Porous Silicon (PS) has received significant attention for label-free biological sensing
applications because of its high surface area, tunable pore sizes, and flexible surface chemistry for covalent and
non-covalent attachment strategies.
In this study, the sensing of E. coli in liquid media with PS based sensor was investigated using impedance
spectroscopy. The binding of target bacteria on the surface of PS was verified by a decrease in the real and
imaginary parts of the comlex impedance. This impedance bio sensor was able to detect as low as 4,4×107 cells
of E. coli in water samples. It was found that the magnitude of the impedance decay exponentially as the number
of adhering cells increased. Equivalent circuit analysis indicated that the the electron transfer process, double
layer capacitance, and dielectric capacitance were responsible for the impedance change due to the presence of
E. coli on the surface of PS.
Two different In/Si/GS/Ag structures were obtained with a mean diameter of 5-15 μm and 1-5 μm. These porous
silicon-based structures have a.c. measurement methods. The pore size can be adjusted to give a new perspective
to existing bacterial sensor studies.
Keywords: Porous silicon, E.coli , Electric field, Impedance spectroscopy.
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Abstract
In parallel with the developing technology, new materials are discovered or produced. Optimum material
selection in terms of cost-performance is possible by knowing the properties of the material. The properties of
the material can be determined in two ways as experimental and theoretical. Due to the experimental conditions,
it is difficult and costly to study the material properties under high pressure. However, theoretically, the
properties of the material can be calculated with great accuracy. This saves time and resources. One of the
calculation methods is the First Principle Method. In this study, electronic band structure, valence charge
density, PDOS and TDOS graphs of SbTeI compound at different pressure values were produced with Quantum
Espresso software based on the first principle method. Electronic structure analysis of the compound was
performed. As a result of the calculations and analyzes, it has been observed that there is some change in the
electronic structure of the 120 KBar pressure value of SbTeI compound.
Keywords: SbTeI, Pressure, Electronic properties, Quantum Espresso.
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Abstract
Zinc oxide (ZnO) films used in anti-reflective and some other optoelectronic devices in photovoltaic solar cells were obtained
by using ultrasonic spray pyrolysis technique at substrate temperature of 350 ± 5 °C and used compressed air as a carrier
under a pressure of 1.5-2 bar. As the initial spraying solution, a solution of zinc acetate Zn (CH3OOH)2 2H2O (c = 0.05 M)
dissolved in 100 ml of purified water (pH=6.8 and 18 µΩ / cm2). On average, spraying rate is 5 ml/min. and the spraying time
is about 20 minutes. The film thickness was measured as 1.8 µm and the resistivity value was measured as 3.8x10 2 Ω cm by
four- point technique. The value of the forbidden energy range of the films was calculated as 3.26 eV from the absorbance
spectra using optical method. The crystal structures of the ZnO films were examined by XRD and the polycrystalline
(hexagonal, zincite) structure was determined from the diffraction peaks by using ASTM (Ref:98-016-3380) cards. The
lattice constants of the ZnO films were calculated as a =b=3,257 Å and c = 5.213 Å for the peak (002). The grain size was
calculated as 320Å for the strongest peak (002). The surface morphology of the films was determined by SEM, chemical
analysis was determined by EDS, and zinc atoms were found to be more dominant than oxygen atoms in the structure. The
surface roughness levels were examined by AFM and the films had dense microstructure and the roughness degree was
determined as Rq=64.179 nm. In the determination of optical properties of ZnO films, photoluminescence spectroscopy was
used. Molecular structure was investigated by using Raman spectra from different regions of ZnO film. In the case of
photoluminescence, the trap levels within the forbidden energy range of the semiconductor delay the passage of excited
electrons in the conduction band to the valence band.
Keywords: Chemical spraying technique, Zinc oxide, Thin films, Electrical, Optical
properties, Chemical analysis,
Photovoltaic solar cells.
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Özet
Fotovoltaik güneş pillerinde anti yansıtıcı ve diğer bazı opto-elektronik cihazlarda kullanılan çinko oksit (ZnO) filmleri,
kimyasal püskürtme tekniği kullanılarak mikroskop cam tabanlar üzerine 350±5°C taban sıcaklığında, 1.5-2 bar’lık basınç
altında taşıyıcı gaz olarak sıkıştırılmış hava kullanılarak elde edilmiştir. Başlangıç püskürtme çözeltisi olarak, 100 ml
saflaştırılmış su (18 µΩ/cm2, pH=6.709) içerisinde çözülmüş çinko asetat Zn(CH3OOH3)2 2H2O (c=0.05M, pH=8.007)
çözeltisi, ortalama 5 ml/dak. hızla yaklaşık 20 dakika püskürtülerek elde edilmiştir. Film kalınlıkları ortalama olarak 1.6 µm,
özdirenci değeri dört uç tekniği ile 3.8x102 Ω cm olarak ölçülmüştür. Filmlerin yasak enerji aralığının değeri, optik metod
kullanarak, absorbans spektrumlarından, 3.26 eV olarak hesaplanmıştır. ZnO filmlerinin kristal yapıları XRD ile incelenerek,
polikristal (hegzagonal, zinczite) yapıda olup difraksiyon piklerinden ASTM (Ref:98-016-3380) kartları kullanılarak örgü
parametreleri ve tane boyutu en şiddetli (002) piki için sırasıyla, a=b=3.257 Å c=5.213Å ve 320Å olarak hesaplanmıştır.
Filmlerin yüzey morfolojileri SEM, kimyasal analizleri ise EDS ile belirlenmiştir ve yapı içerisinde çinko atomları oksijen
atomlarına göre daha baskın olduğu görülmüştür. Yüzey pürüzlülük dereceleri AFM ile incelenerek, filmlerin yoğun mikro
yapı da olduğu ve pürüzlülük derecesi ortalama olarak Rq=64.179 nm olarak belirlenmiştir. Ayrıca filminin optik özellikleri
belirlenmesinde fotolüminasans ve Raman spektrumları kullanılarak da moleküler yapı incelenmiştir. Fotolüminesans
olayında, yarıiletkenin yasak enerji aralığı içerisinde bulunan tuzak seviyeleri iletim bandındaki uyarılmış elektronların
valans bandına geçişlerini geciktirmesi nedeniyle önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Kimyasal püskürtme tekniği, Çinko oksit, İnce filmler, Elektrik, Optik özellikler, Kimyasal analizler,
Fotovoltaik güneş pilleri
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SYNTHESIS OF THERMORESPONSIVE POLYMER WITH TUNABLE
PROPERTIES USING PLASMA ENHANCED CHEMICAL VAPOR
DEPOSITION
Mehmet Gürsoya
a
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Abstract
Thermoresponsive responsive polymers are being used in a wide range of applications in various areas including
microfluidic devices, smart textiles, sensors, biomedical and drug delivery. Poly(N-isopropylacrylamide)
(PNIPAAm) is one of the most widely used thermoresponsive polymers due to having a transition temperature
between room temperature and body temperature, which is a desired property for especially biomedical
applications. Various techniques have been proposed to synthesis PNIPAAm thin films. In this study, plasma
enhanced chemical vapor deposition (PECVD) was used to synthesis thermoresponsive PNIPAAm thin films.
The influences of monomer flowrate, plasma power, plasma operation mode, reactor pressure and substrate
temperature on the deposition rate, lower critical solution temperature (LCST) value and wettability properties of
PNIPAAm thin films were investigated. The chemical, wettability and morphological properties of PNIPAAm
thin films were determined by FTIR, XPS, TEM and contact angle measurements. LCST values of synthesized
PNIPAAm thin films were determined using an UV/vis spectrometer. Based on the results, it was found that
PNIPAAm thin films deposited at low plasma power were dissolved in the water. Furthermore, PNIPAAm thin
films deposited using pulsed plasma mode at lower than duty cycle of 80% were also dissolved. Deposition rates
were (up to three-fold) enhanced by increasing substrate temperature. PECVD of PNIPAAm deposition
mechanism was found as reaction kinetics controlled. Depending on the deposition conditions, LCST value of
PNIPAAm thin films were found as in the range of 30 and 35°C. Obtained results showed that it is possible to
tune deposition rate, hydrophilicity/hydrophobicity and LCST of thermoresponsive polymer by changing plasma
parameters.
Keywords: Thermoresponsive polymer, PECVD, smart polymer, polymerization.
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THREAT OF INTERACTION OF HEAVY METALS WITH PLASTIC
PELLETS IN MARINE ENVIRONMENT
Nilüfer VURAL
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ankara University, Ankara,
TURKEY
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Abstract
The impacts of microplastics and heavy metals on aquatic ecosystems and biota are gaining attention
globally. Microplastics and heavy metals have been considered as threats to the marine environment.
However, the interactions between these two pollutants are poorly understood.
This study, which was investigated the interactions between metals adsorbed in pellets collected
randomly from beaches sediment along the coasts of Fethiye Inner Bay, compared these levels with
those in virgin pellets. The pellets were solubilized via acid digestion. Pellets of different colours and
shapes were identified by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis and polyethylene
(PE) was determined as the main plastic. The samples were analyzed for Al, Cr, Cu, Cd, Fe, Ni and Pb
by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). The normalisation of data
with respect to Al revealed the enrichment of Cr, Cd and Pb in PE pellets at two sites. The metal
adsorption on PE pellets collected was greater than that on virgin PE pellets. Furthermore, heavy metal
concentrations in pellets were greater than the concentrations reported for seawater in the investigated
area. To confirm these observations, new polyethylene pellets were suspended in Fethiye Harbor (in
water column) for 6 weeks. It was determined that the metals were accumulated from seawater
through adsorption and precipitation on the new PE pellet surface. Differences in the levels of metals
between each site were evaluated using a non-parametric Kruskal-Wallis test followed by the post hoc
Dunn's test. Differences between virgin pellet samples were also evaluated using ANOVA (one-way)
and post hoc Tukey test.
The results show that the pellets may play a mass transportation role in the marine environment by
adsorption to the modified plastic surface for metallic contaminants, even in small quantities.
Microplastics should be regarded as a component of the suspended load of estuaries whose precise
role on contaminant transport requires further study. The adsorbed trace metals on microplastic surface
may enter the food chain due to incidental ingestion of microplastic particles by marine animals,
which presents a potential human health risk due to consumption of seafood.
Finally, our findings emphasize a significant interaction between these types of microplastics and
heavy metals, which can have implications for marine life and the environment. Furthermore, they
highlight the importance of monitoring microplastic and heavy metals, particularly in the framework
of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD).
Keywords: Plastic pellets, heavy metals, pollution, marine environment.
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DIRECT GROWN OF GRAPHITIC CARBON NITRIDE ON TITANIUM
OXIDE NANOARRAY AND ITS PHOTOELECTROCATALYTIC
APPLICATION
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Abstract
Recently, TiO2 has been received great interest due to its unique physical and chemical properties, such as
excellent photo-stability, biocompatibility, low cost and efficient charge separation and transfer. Many promising
and versatile applications have been studied using TiO2 based nano-materials in dye-sensitized solar cell, gas
sensors, water splitting and pollutants degradation[1].
On the other hand, graphitic carbon nitride (CN), as a newly described polymeric semiconductor, has been
widely utilized in photocatalytic hydrogen production, pollutants degradation, sterilization , selective oxidation
of organics, bio-imaging, electrocatalytic oxygen reduction reaction. The combination of TiO2 with a
semiconductor with narrow band gap and suitable band gap position to form a heterojunction is an effective
strategy to enhance light absorption, improve electron transport and charge separation [2].
In this study, Titanium oxide nanotube array (TNT) was synthesized by using anodization method. Afterward,
CN was grown on the TNT by using thermal polymerization process[3]. The composite catalysts were
characterized by using SEM and XRD techniques. The resulted composite electrode was characterized and
further used for photo-electrochemical degradation of Rhodamine B dye. Efficient removal of Rhodamine B dye
was obtained by using TNT/CN electrode under UV-A light as can be seen from Fig.1.

Figure 1 Photo-electrodegration profile of TNT and TNT/CN
Keywords: Graphite like carbon nitride, Titanium oxide nanotube array, Photo-electrodegradation
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Determination of Natural Radioactivity Concentrations of Some Fertilizers
Used in Eastern Anatolia of Turkey
Gülçin BİLGİCİ CENGİZa.
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Abstract
In the present work, the specific activities of 226Ra, 232Th and 40K radionuclides in six commonly used fertilizers
in Turkey were measured by NaI(Tl) gamma-ray spectrometry system. The results of measurements showed that
the mean (ranges) of specific activities for 226Ra, 232Th and 40K in several fertilizers samples are 19.6 (3.9 - 32.9),
30.3 (11.4- 39.9) and 664.6 (42.6 - 3481.8) Bq/kg, respectively. Average values of the natural radionuclides
measured in the fertilizers used in Turkey are within the range of values reported in several other countries. This
study could be useful as baseline data for radiation exposure to fertilizers and their impact on human health.
Keywords: Environmental radioactivity, gamma spectrometer, chemical fertilizers,
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PREPARATION, CHARACTERIZATION and ENHANCED LIGHT
HARVESTING PERFORMANCE of DYE SENSITIZED SOLAR CELL
BASED TiO2 / ZnO NANOCOMPOSITES
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Abstract
In this study, TiO2 nanotube/ZnO nanocomposite (TZN) photoanodes were prepared, characterized and further
utilized as an efficient anode in dye sensitive solar cells (DSSC). TiO2 nanotube arrays (TNA) were synthesized
on the titanium foil with the aid of anodic oxidation method and then, used as a substrate for further
hydrothermal decoration of nano sized ZnO. The temperature applied during the hydrothermal process were
varied from 50 to 130 oC for achieving higher photo-conversion efficiency. The step by step characterization of
the nanocomposite were performed by using field emission scanning electron microscopy (FESEM), atomic
force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) techniques. The
decoration of TiO2 nanotubes with the ZnO nanoparticles at 130°C have doubled the efficiency (1.67%)
according to the efficiency of the DSSCs produced with was measured as 0.81%. This enhancement in BDGP
efficiency can be attributed to a decrease in recombination rate and charge transfer resistance due to the
synergistic effect between the TiO2 nanotubes and the ZnO nanoparticles.

Keywords: Anodic oxidation, dye sensitized solar cell, hydrotermal, TiO2 nanotubes, ZnO nanorods.
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EFFECT OF NA2CO3 ADDITION ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES OF TiO2 NANOTUBE ARRAYS
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Abstract
The main goal of research is understanding the effect of Na2CO3 addition to electrolyte in anodic oxidation
process of TiO2 nanotubes. TiO2 nanotube arrays were grown on Ti sheets in a electrolyte with Na2CO3, NH4F,
water and ethylene glycol by anodic oxidation method. Then, as prepared TiO2 nanotubes annealed at 450 oC
degrees for anatase phase formation. Crystal, morphology and elemental composition were characterized by
XRD, SEM and EDX techniques. Also, electro chemical behavior of TiO2 nanotubes were characterized by
electro chemical impedance spectroscopy (EIS). The result shows that Na2CO3 addition affect the surface
morphology, crystal structure and electro chemical properties of TiO2 nanotube arrays.
Keywords: TiO2 nanotubes, anodization, EIS
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Abstract
Hydrogen is considered as a promising alternative to fossil fuels owing to its high energy density, non-polluting
nature and abundance. Hydrogen can be produced by water splitting, which takes place via a two-step reaction:
hydrogen evolution reaction (HER) at cathode and oxygen evolution reaction (OER) at anode. Catalyst materials
are used to minimize the energy required to drive both HER and OER. The most active catalyst known for HER is
Pt, but the large-scale use of Pt is hindered by its high cost and scarcity. Transition metal dichalcogenides such
as MoS2 and MoSe2 have been demonstrated as highly active catalysts for HER [1, 2]. However, the lack of
active sites on their basal plane and poor electrical conductivity limit their catalytic performance in HER.
Theoretical studies suggest that substitutional doping of MoS2 can increase the conductivity as well as alter the
binding energy of adsorbed hydrogen on sulfur favorably, inducing additional active sites, which would in turn
enhance HER activity [3, 4]. In the light of these potential benefits, we introduce a controllable doping strategy, in
which Co, Ni and V doped MoS2 thin films with varying dopant concentrations are produced by co-sputtering and
subsequent thermal sulfurization process. The doped films are characterized by scanning electron microscopy,
energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction and Raman spectroscopy.

Keywords: Hydrogen evolution reaction, MoS2, doping, catalyst
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Abstract
High strength steels are considered the most promising materials of the 21st century. High strength steels are
complex and cost-effective materials whose microstructure and mechanical properties can be controlled by
thermomechanical processes. The basis of thermomechanical process is a complex combination of a well defined
deformation and heat treatment process done in one step. In steel manufacturing thermomechanical process
minimizes or removes the need for heat treatment thus makes the process more efficient. The thermomechanical
process is a concept of a controlled production process that turns steel manufacturing into a modern affordable
and high quality industry.
Keywords: High strength steels, thermomechanical process, heat treatment, strength, cost
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Abstract
Transition metal trihalides (MX3; M = Ti, V, Cr, Fe, Mo, Ru, Rh, Ir; X = Cl, Br, I), provide a rich family of
materials with a wide range of electronic, optical and mechanical properties in which also low dimensional
magnetism can be examined, and therefore rapidly increasing theoretical researches exists on this area. In this
study, we investigated the electronic and magnetic properties of ⍺-RuCl3 monolayer by combining firstprinciples calculations and Monte Carlo simulations. From first-principles calculations, we found that the spin
configuration of FM corresponds to the ground state for ⍺-RuCl3, however, the other excited zigzag oriented spin
configuration has an energy of 5 meV per atom higher than the ground state. The energy band gap is found to be
3 meV using PBE functionals. When the spin–orbit coupling effect is taken into account, the corresponding
energy gap is determined as 57 meV. We also investigated the effect of the Hubbard U energy terms on the
electronic band structure of the ⍺-RuCl3 monolayer and revealed that the band gap increases approximately
linearly with increasing U value. Moreover, spin–spin coupling terms (J1, J2, and J3) were obtained using firstprinciples calculations. By benefiting from these terms, we implemented Monte Carlo simulations based on the
Heisenberg model to elucidate the temperature dependencies of the magnetic properties of the considered
system. Thermal variations of magnetization, susceptibility and also specific heat curves indicated that
monolayer ⍺-RuCl3 exhibits a phase transition between ordered and disordered phases at the Curie temperature
of 14.21 K.
Keywords: Monolayer RuCl3, metal trihalides, magnetic properties, density functional theory, Monte Carlo method
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Geo-composites and Their Applications
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Abstract
The basic philosophy behind geo-composite materials is to combine the best features of different materials
in such a way that specific applications are addressed in the optimal manner and at minimum cost. Thus, the
benefit/cost ratio is maximized. Such geo-composites will generally be geo-synthetic materials, but not
always. There are five basic functions that can be provided by geo-composites: separation, reinforcement,
filtration, drainage, and containment.
Geo-composites might be used as barriers/separation layers to separate and contain polluted soil or waste
(landfill applications) and avoid migration of pollutants to the surrounding soil or water. Geo-composites
usually include a drainage layer to enable collection of seepage and/or gas and an impervious layer, such as
a membrane. They can be mounted on solid frames to build below ground physical barriers, e.g. separation
walls. In railways applications, geo-composites can replace the sand layer separating the track ballast from
the foundation, performing the same function of stopping the upward migration of fines. Drainage geocomposites that include are used for filtration applications when there is a need to drain water out of the soil
or for water to flow with soil fines being retained without clogging. In this paper, we discuss various
applications of geo-composites.
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Abstract
We can build a healthier and more environmentally sound home or office at an affordable price. Green
interior design is much easier than we may think but we must have knowledge of environmentally friendly
interior finish products. These materials are high quality materials which reduce waste and limit the
consumption of natural resources. These materials are beautifully unique as well as durable. For example,
cork flooring is the perfect substitute for laminate floors, and ice stone countertops, made from recycled
glass and concrete, provide an equally durable substitute for natural stone countertops. Also consider ocean
side glass tile, which is made from recycled glass and has countless colors, styles and options to fit each
unique situation. Every one may be interested in eco friendly countertops or other interior design products to
enhance his new home or remodel.
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Use of Aluminum in Tubular Goods in Oil Industry
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In general, petroleum industry utilizes an enormous amount of various tubulars in the well drilling
process, among them drill pipe, casing, tubing, drill collars, line pipe and risers. For most
applications, strength properties of this pipe must be rated at the highest possible level, both to
withstand the pipe’s own weight as well as any operational loads. Drill pipe, casing, tubing and
risers must be designed and manufactured to accommodate present and future tendencies of
drilling deeper, longer, faster and more efficiently while maximizing production for every well drilled.
The most important feature of aluminum alloys used as materials for tubular manufacturing is that
they provide exceptional strength-to-weight ratio. This simply means that the length of aluminum
alloy pipe string suspended under its own weight would be about two times longer than steel. In this
paper, we will discuss about use of aluminum in tubular goods in oil industry.
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Abstract
In this study, TiO2 nanotube / ZnO nanoparticle nanocomposite photoanodes were synthesized, characterized and
assembled as dye-sensitized solar cells. TiO2 nanotube arrays (TNA) were grown on titanium foil by anodic oxidation
method and were used as a substrate in ZnO decoration process by hydrothermal method. To understand the effect
of hydrothermal reaction time on morphology, crystal structure and solar cell performance, ZnO nanorods were grown
on TiO2 nanotubes for 30, 60, 90, 120 and 150 mins. Hydrothermal temperature values have been changed to
determine the optimum ZnO decoration density in order to achieve higher photo-conversion activity. Surface
morphology, elemental composition, and characterization of TiO2 nanotube / ZnO nanoscale hybrid nanocomposite
(TZN) structures were performed by using field emission scanning electron microscopy (FESEM), atomic force
microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectric spectroscopy (XPS). The results show that
hydrothermal reaction time is a very sensitive parameter on morphology and crystallinity of ZnO nanorods. Also, the
highest DSSC efficiency based on TiO2 nanotube / ZnO nanoparticle nanocomposite photoanode was reached for
120 min reaction time.

Keywords: Anodic oxidation, dye sensitized solar cell,
hydrotermal, TiO2 nanotubes, ZnO nanorods.
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NANOSTRUCTURED THIN FILMS
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Abstract
In this study, band gap change of zinc oxide (ZnO) nanostructured thin films due to dopant element was
investigated. Undoped ZnO, fluorine (F) doped ZnO (FZO) and aluminum (Al) and F doped ZnO (AFZO)
nanoparticles were successfully synthesized by using sol-gel method. Undoped ZnO, FZO and AFZO
nanostructured thin films were prepared by spin coating technique onto glass substrates. The structural and
optical characterization of films was performed by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM)
and ultraviolet–visible (UV–Vis) spectroscopy. SEM micrographs show that all films have uniform and
homogeneous surfaces. XRD patterns indicate that the films have a hexagonal wurtzite crystal structure with a
preferred orientation along [002] direction. The optical band gap of films was found to be highly dependent on F
and Al via optical measurements and calculations. The results emphasize that it is possible to modify the optical
properties of ZnO nano-structured thin films by adding F and Al.
Keywords: Nanostructure, band gap, thin film, sol-gel, dopant element
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Abstract
Magnesium and its alloys are potential biodegradable implant materials due to their attractive biological and
mechanical properties. But their poor corrosion resistance may result in sudden failure of the implants. In order
to increase corrosion resistance and bone bioactivity of magnesium implant materials, hydroxyapatite (HA:
Ca10(PO4)2(OH)6) is often coated on their surface so that real bond with surrounding bone tissue can be formed.
In the present study, HA and HA+ 10, 20, 30 % wt. TiSZ reinforced coatings were deposited on magnesium
substrate as a single and double layer using thermal spray techniques. Bioceramic HA and HA+TiSZ coatings
were fabricated by plasma spray. Ti buffer layer was produce by high velocity oxy-fuel technique for double
layer coatings.
The coated specimens were characterized by X-ray diffraction (XRD) analysis, field emission scanning electron
microscopy (SEM, EDS). The Daimler-Benz Rockwell-C adhesion test of bioceramic coatings was performed by
applying indentation of 980 N load. After indentation, the sample surfaces were examined by SEM and the
adhesion of the coatings according to the VDI 3198 standard were evaluated. Scratch tests were performed using
a standard 100 μm Rockwell-C diamond indenter, creating scratch marks of 8 mm in an incremental load range
of 0.05-30 N. During the scratch testing, each coating sample had a drawing speed of 8 mm/min and a loading
speed of 30 N/min. Two scratches are formed on each coating surface.
Microscopic observation show that, dense, continious Ti buffer layer and bioceramic HA, HA+TiSZ coatings
were produced successfully. Bioceramic top layer have been traditional plasma sprayed HA microstructure with
the micro porous and lamellar structure. In addition, the continuous adhesion between the coating layers and the
substrate is obtained. XRD analysis reveal that phase structure of HA coatings is pure HA. Also, TiSZ
tetragonal ZrO2 peaks are observed for HA+TiSZ composite coatings. Rockwell C adhesion tests show that
adhesion of coatings improve with the addition of TiSZ and Ti buffer layer application. The TiSZ reinforced HA
coatings were in an acceptable class, except for the single and double layer HA. In addition, the presence of Ti
interlayer in the TiSZ-reinforced HA coatings improved the Rockwell C adhesion behavior of coatings Also,
Scratch test results indicate that TiSZ addition is not improved scratch behavior of the coatings.
Keywords: Thermal spray, Bioceramics, Hydroxyapatite, Magnesium
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Abstract
The capability and effectiveness of the adsorption of H2 on Au, Mg and Ti doped boron nitride (BN) nanotube
was evaluated with the aid of DFT based Ab-initio simulation of material at the nanoscale level. The effect of
composition on the structures, stability, electronic and optical properties are also discussed in terms of H2
adsorption capacity, doping energy, pdos, band, and Lowden charge analyses and charge density plot. The
results indicate that the hydrogen storage capabilities (or the adsorption strengths of H2) are in the order Ti > Au
> Mg doped > pure BN nanotube so Ti doped BN nanotube exhibits qualities appropriate to act as a media for
hydrogen storage at the nanoscale level. The doping ability of BN nanotube shows same trends with the
adsorption strengths of H2 on Boron Nitride Nanotube functionalized with doping of Au, Mg and Ti. Lowden
charge analyses show that all doping materials lose their electrons to BN nanotube. After H2 adsorption, doped
materials and H2 lose their electrons to BN nanotube. Furthermore, the doping of Ti leads to form the distorted
BN nanotube structure.
Keywords: Computational Material Science, Ab Initio Material Simulation, DFT, Nanomaterials, H2 Storage.
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Abstract
This study, direct protonated nuclear prototypes which are reinforced with Pm-147 radioisotope. Open circuit
voltage and short circuit current of the developed betavoltaic nuclear cell were measured, current-voltage curves
were drawn, fill factor and efficiency values were calculated. The total charge, saturation voltage, charge current
and capacitance accumulated on the directly charged nuclear battery prototype developed were measured. The
developed software analyzes the data depending on the type and activity of the source used and automatically
calculates the maximum current-voltage, charging factor, short-circuit current, open-circuit voltage and
efficiency values of the battery. Pm-147 radioactive thin film production studies were conducted. On the other
hand, the optimum thin film thickness is determined by MCNP simulation. For the obtained thickness value, it is
determined which ratio of the source and the ratio of beta energy spectrum. Using the results obtained, the source
was coated with electrolysis method. The radioactive thin film prepared in the final stage were matched with the
semiconductor devices and the production of the betavoltaic nuclear battery was completed. The produced
prototypes were placed in a suitable vacuum cell and current-voltage-power measurements were made under
vacuum.
Key Words: betavoltaic, radioisotope, Gallium Nitride, semiconductor.
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Abstract
Biomaterials is the term used to describe materials containing a large proportion of medical implants as well as
diagnostic products, treatment wastes, tissue cultures, hybrid organs, in addition to traditional medical medical
instruments. However, no prosthesis or implant material is a substitute for human bone. Many implant materials
are available, although not yet sufficient. Most of the implant materials are manufactured considering flexuraltensile strength, hardness, abrasion performance, corrosion resistance, biocompatibility, light weight, spongy or
hard compact bone structures depending on where the prosthesis material will be used. They are welcome. The
process, which started with stainless steel, continued with the use of titanium (Ti) alloys as biomaterials thanks to
the development of materials and manufacturing technologies due to some implantation and biocompatibility
problems. The aim of this study is to produce titanium based implant materials by powder metallurgy (TM) method
and to investigate their metallurgical properties.
Key Word: Titatnium, biomaterials, microstructure, corrosion.
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Investigation Of Neutron Radiation Shielding Capability Of The Boron Added Barite
Concrete Samples
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The neutron in the nucleus is an uncharged particle with extremely high penetration and causing indirect
ionization. Neutrons, which interact elastically and inelastically with the nucleus of atoms, lose their energy,
especially by collisions with the nuclei of light atoms, unlike gamma and X-rays. Energy reduced particles are
absorbed by materials with the high neutron cross section and removed. In this study Barite reinforced concrete
matrix with boron reinforced composite samples were prepared to be used in neutron radiation shielding and
neutron shielding capabilities of the obtained samples were investigated. While the hydrogen atoms in the
concrete slow down the neutrons, the reinforcing material, boron, absorbs neutrons. Barite concrete also has the
ability to shield secondary gamma rays caused by neutrons. Samples prepared in 3 different thicknesses contain
20% by weight of boron 19 mm, 38 mm and 57 mm were studied against Am-Be neutron source having 2 Ci
activity. As a result of these studies, it was seen that as the thickness ratio of composite material increased, the
shielding ratio increased. Counting results shows that the 69% shield ratio captured in the 19 mm specimen
increased to 75% in the 38mm specimen and 81% in the 57 mm specimen.
Keywords: Barite concretes, boron, neutron radiation, shielding, composite material
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Abstract
In this study, the low pressure die casting method was used to produce AZ61 and AM60 Mg alloys following the
hot rolling with two rolling speed and hot extrusion were applied at similar deformation rate. Light optical (LOM)
and Scanning electron microscopy (SEM) was utilized to show the twins, dynamic recrystallization (DRXs) and
secondary phases. The enhancement of mechanical properties obtained by micro-hardness and tensile tests
were supported with the microstructural and pole figure analysis.
Key words: AZ61, AM60, Hot rolling, Mechanical Properties, Macro Texture.
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c-Si HIT / perovskite tandem solar cells with improved stability
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c-Si HIT / perovskite tandem solar cells are the most promising solar cells in high efficiency
and low cost solar cell technologies. c-Si HIT solar cells has achieved conversion efficiency
of more than 26 % [Kaneka, 2017]. On the other hand, perovskite solar cells exhibit a high
power conversion efficiency [25.2 %, KRICT/MIT, 2019] with a sharp optical absorption
edge and tunable bandgap for tandem solar cells. In this study, we present the high efficient
c-Si HIT and perovskite solar cell fabrication processes to fabricate 4 terminal c-Si
HIT/perovskite solar cells. The a-Si:H layers were fabricated by RF-PECVD in multichamber system on n type c-Si wafer (thickness 180µm, double side texturized). The
spectroscopic ellipsomerty (SE), carrier lifetime, sun simulator are used to measure the optical
and electrical characterization of solar cells. 20 % efficient c-Si HIT solar cells were
successfully fabricated. The perovskite solar cells fabricated on FTO-coated glass. The
Cs0.17FA0.83Pb(Br0.17I0.83)3 (CsFA) used as a perovskite layers by using one step process with
spin coater. Low work function metal oxides (SnO2) selected for contact layer. The aim of this
work is to successfully fabricate the four terminal c-Si HIT/perovskite tandem solar cell with
high efficiency and improved stability.
Keywords:c-Si Heterojunction solar cell, perovskite, tandem, stability.
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Son yıllarda gıdaların üretim aşamasında, analizlerinde ve tüketicinin gıda kalitesi hakkında
sorularını karşılayan hızlı, güvenilir ve çevre dostu teknolojilere olan ilgi gittikçe artmaktadır.
Bu yüzden geleneksel kullanılan metotların yanı sıra alternatif metotlara yoğun ilgi
gösterilmektedir. Bahsedilen bu geleneksel metotlar gıdanın üretim aşamasında pahalı ve
yavaş olmasından kaynaklı sürekli izlemeye izin vermezler. Sistem ölçümlerinin
yorumlanması için iyi yetişmiş operatörlere ihtiyaç duymaktadırlar ve bununla birlikte bazı
durumlarda analizin süresini uzatan ön işlemler ya da ekstraksiyon gerektirmektedirler.
Gıdalara uygulanan analizler temelde kalite ve güvenlik amacına yönelik olarak
yapılmaktadır. Kaliteden kasıt burada bazı fiziksel özellikler ve kimyasal bileşenlerin
miktarlarıdır.
Bu çalışmanın temel amacı; tasarlanan elektro-optik sensör ile yukarıda bahsedilen tüm
dezavantajları ortadan kaldıracak, herkesin rahatlıkla kullanabileceği, portatif ve en önemlisi
maliyeti düşük bir sensör sistemi oluşturulacaktır.
Sensörler diğer geleneksel tekniklere göre daha fazla avantaj sağlarlar. Biyolojik
algılayıcıların seçiciliği, numune ön hazırlığına gerek duyulmaması ve az miktarda örnekle
gerçek zamanlı analiz için yüksek hassasiyette cihazların geliştirilmesine elverişlidir.
Sensörler ayrıca hızlı, basit kullanıma sahip ve çoğaltılabilir analitik cihazlardır.
Elektro-optik sensörün tasarımında özellikle infrared ışın kaynağı kullanılmıştır. Çözeltilerin
ışığı absorbe etmesi, geçirmesi veya yansıtması gibi özelliklerinin ölçülmesine dayanan
enstrümantal analizlerden elde edilen nicelikler çözeltinin fiziksel veya kimyasal özellikleri
hakkında bize bilgi vermektedir. İnfrared ışığın absorbans ve saçılmasından elde edilen
bilgilerle yakın infrared bölgede, gıdalar üzerinde kalite analizleri yapılmıştır. Öncül olarak
gerçekleştirilen analizlerde hava, saf su, içme suyu ve süt ölçümleri alınmıştır. Daha sonra
farklı günlerde ölçümü alınan süt numuneleri incelenmiştir. Bu ölçümlerde elektro-optik
sistemin çıkısı voltaj cinsinden incelenmiştir. Analizlerde kullanılan her ürün için voltaj çıkışı
birbirinden farklı seyretmiştir. Böylelikle ölçüme alınan her bir numunenin ayırt edilebilirliği
ortaya konulmuştur. Aynı süt numunesinin farklı günlerdeki deney sonuçlarından elde edilen
voltaj çıkışları ise giderek artmıştır. Bu voltaj artışı, kalitenin düşüşü olarak yorumlanmıştır.
Elde edilen sonuçlar daha temel seviyede olan bu elektro-optik sensör için umut vaad edicidir.
Bu çalışmada, gıda üzerinde herhangi bir ön işlem ya da ekstraksiyon gerektirmeksizin,
maliyeti etkin ve doğrudan kalite analizi yapabilen sensör üzerinde çalışılmıştır.
Keywords: gıda , gıda kalitesi , yakın infrared , elektro-optik sistem , biyosensör
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Abstract
In the present study, the salt water durability of graphene nanoplatelet (GNP)-modified basalt fiber reinforced
epoxy nanocomposites (BFRP) in salt water environment was experimentally investigated. BFRP composite
materials were aged in salt water for 180 days, in order to investigate the effects of corrosive environment.
Mechanical and wear tests, hardness and density measurements were carried out at room temperature according
to ASTM standards. Friction and wear tests of BFRP composites were performed using ball-on-disk wear tester
under constant load and sliding speed.
The damage mechanisms of the composites subjected to tensile and wear tests, degradation of the composites
aged in salt water, and the destructive effects of salt water on the matrix and fibers were examined by SEM
images. Physical and chemical interactions, breakdown of chemical bonds or new bond formation between fiber
and matrix at the interface, were interpreted by EDX, FT-IR analysis and AAS measurements.

The aging results indicate that moisture creates swelling, plasticization of the matrix, stress relaxation and
degradation of fiber/matrix interface. The tensile strength, modulus of elasticity decreased and % elongation
increased after 180 days of exposure to salt water at room temperature. The average friction coefficient of salt
water exposured nanocomposites was approximately 20% lower than that of normal ambient test samples.
During salt water aging, GNPs showed a barrier effect and reduced water intake into the matrix. GNP modified
epoxy matrix, which showed less damage in nanocomposites with low water absorption, continued to protect the
fibers from corrosion and delayed damage to the fibers.
Keywords: Aging, basalt fiber, epoxy, graphene nanoplatelet, salt water
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Abstract
The growing needs of industrial fields such as aviation, military, energy and automotive have made it necessary
to develop new high performance materials. Zirconia (ZrO2) is one of the most remarkable materials of high
technology ceramics. With its superior properties such high toughness, wear resistance, hardness and
biocompatibility, ZrO2 has entered into advanced technological ceramics. Since the mechanical properties are
similar to many metals, ZrO2 is called "Ceramic Steel". The superior mechanical properties of ZrO2 are due to a
phase transformation toughening that is resistant to crack propagation. In order to obtain stable phases, it is
necessary to add some amount of stabilizers such as yttrium oxide (Y2O3), magnesium oxide (MgO), Calcium
oxide (CaO) and cerium oxide (CeO2). ZrO2 can be stabilized partially stabilized zirconia (PSZ), tetragonal
stabilized polycrystals (TZP) and fully stabilized zirconia (TSZ) that shows different mechanical properties.
Even fracture toughness of ATZ ceramics (5-6 MPa.m1/2) are lower than zirconia containing ceramics (about 15
MPa.m1/2), ATZ ceramics exhibit very good flexural strength at room temperature and high temperatures (18002400 MPa for HIP). Titanium diboride (TiB2), which is ultra-high temperature ceramic (UHTC), is preferred in
the production of reinforced composite materials due to its superior properties such as high hardness, abrasion
and corrosion resistance, high strength and high melting temperature. In this present work, ATZ-TiB2 composites
have produced by adding TiB2 to ZrO2 doped with Al2O3 in order to reach desired mechanical properties such
fracture toughness and abrasion resistance. Mg-Y/TZP (3 mole% Y2O3 and 8 mole% MgO), wt. 1% alumina
(Al2O3) and wt. 0.5%, 1%, 1.5%, 2% TiB2 have been prepared for production of ATZ-TiB2 composite materials.
In order to ensure homogeneity of the prepared mixture, the binders were added and mixed in the ethanol
environment in the planetary mill. Homogenized mixture of ATZ-TiB2 have been dried in incubator. After
sieving mixture of ATZ-TiB2, it has been pressed by a mold at 10 MPa, and then cold isostatic pressing (CIP)
has been applied at 250 MPa and 1 min dwell-time. The binder burnout process has performed for samples at
700 oC approximately 10 hours duration time. Then, specimens have been sintered at 1500°C, 1550°C and
1600°C for 1 and 2 hours in argon atmosphere. Density measurements have been carried out for sintered samples
by Archimedes’ methods. HV30 hardness measurements have performed and fracture toughness were calculated
by using Niihara Equation. X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscope attached with Energy
Dispersive X-ray (SEM-EDX) analyzes have been used to determine structural properties. Volumetric ratio of
m-ZrO2 and t-ZrO2 has calculated by using the peak intensities of t-ZrO2 and m-ZrO2 phases at specific
crystallographic orientations. The correlation between structural and mechanical properties due to ATZ-TiB2
composition and sintering conditions (sintering time and temperature) have been discussed.
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Abstract
In this study, surface roughness profiles of cold forging dies and their effect on fatigue performance were
investigated. Substantial amount of dies used in cold forging of fasteners are produced by employing die-sinker
EDM, particularly for the features indicating the producer and the grade of the product. Due to nature of EDM
process, surface roughness of the dies tends to be higher compared to those produced by conventional machining
followed by polishing. Surface roughness become critical in cold forging dies since they may act as crack
initiation sites under cyclic loading. In this study, cold forging of M10x1.25x16 fastener with conical head and
T50 socket form was investigated. Dies used to form the head of the fasteners were produced by die-sinker EDM
and the failure mechanism was investigated during the mass production. When the failed dies were analysed, it
was revealed that due to high surface roughness combined with high-magnitude cyclic loading, cracks were
initiated at the features indicating the producer and the grade of the fastener, i.e. locations at which surface
roughness was higher compared to other areas of the die. In order to increase the fatigue life, the stage design of
the investigated fastener was modified. Owing to the new design, the head of the fasteners was formed by the die
produced by machining followed by polishing, i.e. higher forming loads were exposed to the dies having lower
surface roughness. The features indicating the producer and the grade of the fastener was introduced in the next
stage by die produced by die-sinker EDM after the head of the fastener was formed. Therefore, the die was
exposed to less loads and the desired features were introduced to the fastener. Hence, it was shown that higher
surface roughness after die-sinker EDM had a detrimental effect on the fatigue performance of the dies used in
cold forging. Therefore, it was concluded that the stage design of fasteners should be optimized so that features
indicating the producer and the grade of the fastener should be introduced with the lowest forming loads to
maximize fatigue life.
Keywords: surface roughness, die-sinker EDM, cold forging, fastener, fatigue
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Abstract
Solid-state lighting (SSL) is a technology in which traditional incandescent and fluorescent lamps are
replaced by light-emitting diodes (LEDs) for general lighting purposes. Silicon oxynitride (Si2N2O)
which mineralogical name is ‘Sinoite’ has excellent physical, mechanical and thermal properties such
as good oxidation resistance at high temperatures, high fracture toughness with rod shape, high
hardness, low theoretical density, good thermal shock resistance by low thermal expansion coefficient
and high thermal conductivity. Furthermore, the orthorhombic crystal structure of Si2N2O has large
structural interstitial spaces that can accommodate rare earth (RE) element atoms along the 'c' axis. In
present research, 0.02 to 0.12 wt. % Yb2+ doped Si2N2O was synthesized by liquid phase sintering
method to take advantage of low eutectic point with Li2O sintering additive and SiO2 using spark
plasma sintering (SPS) at 30MPa pressure and 1650°C temperature. Sintering pellets were
characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Xray diffraction (XRD) and photoluminescence spectroscopy. Results revealed that above 90% Si2N2O
phase was successfully obtained by SPS route. Yb2+ doped Si2N2O samples exhibited the high
intensity by increasing amount of Yb2+ dopant at 480-485 nm and 545-555 nm emission peaks which
correspond to blue and green colors. This study was supported by TUBITAK under the project number
217M667.
Keywords: LED, Phosphor, Luminescence, Si2N2O, Yb
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Özet
Artan enerji maliyetleri, çevresel faktörler ve farklı malzeme türlerinin birleştirilmesinin getirmiş olduğu fiziksel ve
mekanik avantajlar gibi pek çok nedenle endüstrinin hemen her alanında, farklı malzeme türlerinin birlikte
kullanımı istenmektedir. Ancak farklı kimyasal ve fiziksel özellikteki malzemelerin birleştirilmesi oldukça zor ve
problemlidir. Bu amaçla geleneksel birleştirme yöntemlerine alternatif mekanik kilitleme yöntemi kullanılmaktadır.
Mekanik kilitleme yönteminde birleştirilen malzeme mikro yapılarında belirgin değişimler meydana gelmektedir.
Mekanik kilitleme yönteminde aşırı deformasyona uğrayan ve yeniden kristalleşen bağlantı metali tamamen
deformasyona uğrar. Ancak bağlantı yüzeyleri boyunca her iki malzeme atomlarının karşılıklı olarak birbiri içine
difüzyona uğramaları bu yöntemde beklenmez. Yeniden şekillendirilen bağlantı metalini oluşturan malzeme ve
kalıp malzemesi ısıdan etkilenen bölge (IEB) yaklaşık olarak malzemelerin ergime sıcaklığının yarısına kadar
yükseldiği ve bu sıcaklığın üzerindeki bölgelerdir. Isıdan etkilenen ancak plastik deformasyonun olmadığı kalıp
malzemesinde de malzeme mukavemet değerlerine bağlı olarak, kısmen deformasyona uğramış bölge meydana
gelebilir. Bu çalışmada mekanik kilitleme yöntemi ile birleştirilen parçalarda bağlantı açısına bağlı olarak oluşan
mikroyapının analizi yapılmıştır. Mekanik testler ile bağlantı mukavemeti test edilmiş ve mekanik kilitleme
yönteminde; bağlantı açısının mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. AISI 2205 ve AA 6013 metal çiftleri mekanik
kilitleme yöntemi ile başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Ancak bağlantı açısının yetersiz olması durumunda
bağlantı mukavemetinin mikroyapıya bağlı nedenlerle önemli oranda azaldığı görülmüştür. Oluşan flanşların
azalan bağlantı açısının ve hızlı soğumanın bir sonucu olarak kalıp boşluğunu doldurmakta yetersiz kaldığı tespit
edilmiştir. Kalıp içinde oluşan poroziteler bağlantı açısının düşük olmasına bağlı olarak hızla arttığı, bağlantı
açısındaki artış ile porozitenin azaldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Mekanik kilitleme yöntemi, Bi Metal, Plastik şekil verme, AISI 2205, AA 6013
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Thin film solar cell technology is composed of several compounds such as CdTe, CIGS, CZTS etc. Conversion
efficiency of CdTe and CIGS based thin film solar cell have already exceed 20% [1]. However, scarcity of some materials
such as In, Ga, Te and toxicity of Cd may constrain further development such kind of solar cells. In addition, low conversion
efficiency of CZTS based thin film solar cell has been shown as an adverse side of this technology [2]. Both CZTS and CIGS
quaternary films suffer from formation of different complexes during their synthesis process. Such complexes (secondary
phases) have adverse effect on the solar performance of these devices. In order to solve such problem, less complex films
should be studied. Therefore, IV-VI semiconductor compound material, SnS, has attracted increasing attention because it has
earth-abundant and non-toxic raw materials, suitable direct optical band gap of 1.1-1.5 eV, high absorption coefficient, and ptype conductivity properties that makes SnS is a good candidate for solar cell applications. Although theoretical conversion
efficiency of SnS-based solar device is estimated to be over 25%, the current experimental record efficiency is extremely low
compared to theoretical limit [3]. In this study, impact of the post-annealing treatment on the properties of SnS thin films
deposited using RF magnetron sputtering from single target. SnS thin films were characterized using various different
techniques such as EDX, XRD, Raman spectroscopy, Transmission measurement and Van der Pauw methods.
References
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recristallization phenomena
anisotherm aproch.

Abstract

was

analyzed

using

an

2. Experimental procedure

In the present work, an approach based on the
Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) model has been
applied to study the recrystallization kinetics in Ti-6Al4V
titanium alloy after cold working for 50 and 85 % thickness
reduction. Differential Scanning Calorimetry (DSC) tests
have been conducted with the heating rate of 50 °C/min.
This approach allows the kinetics parameters from a single
DSC test. The Avrami exponent suggest that the growth of
the sub-grains obeys to the surface nucleation with
interface reaction.

A comercial Ti-Al6-4V 2 mm thickness samples were
used in this study with the chemical composition presented
in Table I. The samples was subjected to plastic
deformation by cold rolling with thickness reduction of
50 and 85%. Metallographic observations were realized on
a Nikon Eclipse LV 100 ND optical microscope controlled by
a microcomputer equipped with an image analysis software
(ATLASTM). Scanning differential calorimetry tests were
carried out in a DSC / ATG Q 600 with a heat flow allowing
a maximum temperature of 1200 ° C under Nitrogen
protection.

Keywords: Continuous heating, KJMA model, Additivity
rule, Ti-6Al-4V, recrystallization.

TABLE I : Chemical composition of Ti-Al6-4V alloy.

Element

1. Introduction

Ti
V
Al
Cu
Fe
W
Ta

Titanium alloys are widely used in energy, chemistry,
transport and biomedical areas [1-3]. A great number of
applications for titanium alloys arein aeronautics[4]. They
exhibit excellent properties such as low density, high
temperature stability and excellent resistance to corrosion.
Mechanically loaded parts (rotating parts) of the
compressor are essentially made of Ti-6Al-4V (α+β) alloy in
the working temperature of 400-600ºC [5]. The
strengthening for titanium alloys is mainly achieved through
cold working.Therefore, an understanding of the
recrystallization processes, subsequent to cold working, is
important because the mechanical behaviorde pend directly
on the size and morpholgy of the α phase during
thermomechanical processing.
The characterization of the microstructure and the
determination of the recrystallization kenitics after cold
rolling of Ti-6Al-4V alloy is a good challenge [6]. The
recristallization morphologies and transformation kinetics in
titaniumalloys has seldom been cited in the lietarture.
Consequently, the relation between the deformation
mecanism and the recristallization process needs more
investegation namely with temperature evolution. In this

Wt.%
Balance
3,81
5,87
0,0164
0,0444
0,0375
0,0233

3. Results and discussion
Fig. 1 show the DSC tests Results. The evolution of the
heat flow curves with temperature for the studied cold
worked titanium alloy are presented. After the baseline
determbation and the deviation of the DSC curve, the
temperatures range of the DSC pics were clearly observed
between 500 and 650°C, corresponding to the start and the
end of recristallization transformation, respetively.
The recrystallization kinetics of the Ti-6Al-4V alloy was
estimated from the results of DSC analysic. The activation
energy of the transformation was calculated by the modified
Kormogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) equation 1. This
approach considers the transformed phase rate “X” as a
function of the isothermal holding time “t” at a temperature
“T”. It is given by the relation:

framework, a Ti-6Al-4V alloy, cold rolled was the
subjected of DSC measurements. the kinetics of

(1)
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and leads to the colony formation of αw lamellate within the
same colony, all the lamellae have the same
crystallographic orientation corresponding to one of the
variants of the αGB phase given by the Burgers relations
[7].The thickness and the width decreases when the cold
rolling rate decreases. This is most likely related to the
deformation effect by the introduction of more defect in the
material. The lamellae grew by releasing the betagene
elements between the lamellae and the transformation
front. Increasing the concentration of betagene elements in
the interlamellar α phase will stabilize β phase at room
temperature [8]. The αWI phase is intergranular and also has
lamellar morphology. The free dislocations present within
the grain are preferential sites of germination of the αw
phase. Although all, the crystallographic variants between
αwi and β phase are equi-probable, the type of dislocation
on which the αwi phase will only allow the growth of a few
preferred variants.

With n is the Avrami coefficient, and k is a velocity constant.

Fig. 1 DSC curves of Ti-6Al-4V alloy with a heating rate of
50 ° C / minutes cold rolled to a) 50, b) 85 % thickness
reduction.
After integrating the heat flux curve as a function of
the temperature, the fraction recrystallized of the
transformation has a evolution between 0 and 1 that is
shown in Fig. 2.
The relationship between the
recrystallization kinetics and cold rolling were shown clearly
for the 50 %, and 85% deformed samples. The figures show
a sigmoid curve lacking the small slope region, which
usually describe the nucleation period of transformation.
This could be explained by the fact that the lack of the clear
nucleation region of the curves is as a result of prolonging
recovery process which hindered the driving force required
for the recrystallization nucleation after cold rolling.

Fig. 3 Optical micrographs of the Ti-6Al-4V obtained with
heating rate of 50°C / min in cold rolled to (a) 50, (b) 85 %
thickness reduction.
B. Kinetics modeling of the recrystallization in Ti-6Al-4V
Titanium alloy
The Avrami method is valid only isothermal aging, unlike
our anisothermic case. The methods used in this study to
determine the activation energies involved in the
recrystallization of alloy samples were developed by
Malinov et al and Kherrouba et al. [5-6]. The fraction
transformed during heating can be calculated incrementally,
due to a discrete Tt path in consecutive small isothermal
steps and a time delay diagram (TTT). If tj is the time
required to form the fraction during an isothermal setting at
the temperature Tj and that Δtj is the time step considered
at the temperature Tj during the continuous cooling and
then, when: The fraction converted to Ti in continuous
heating will be the classical KJMA equation.

Fig. 2 Fractions recrystallized calculated from DSC curves of the Ti-6Al4V alloy for the two cold rolled states.

A.

Microstructure evolution after DSC cycling

Fig. 3 a-b show two morphologies obtained after
DSC thermal cycles, for the two samples (deformed at 50
and 85% respectively). A net difference is observed. The
microstructures exhibit a Widmanstätten (αw) type
continuous layer which is formed along the β/β grain

After applying the additivity rule, the transformed KJMA are
given and the fraction can be estimate by the equation 3.

boundaries, showing that the αwGB phase of titanium is
believed to start from the αGB phase of zig-zag morphology
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(3)
The validity range of the additivity rule has been widely
discussed. As Lusk and Jou and [7] show, if n is constant,
KJMA transitions can be considered as isokinetic so that
the rule is valid. DSC tests were achieved at constant
heating rates, i.e. isochronous. Thus, for a constant time
step: Δt = Δt1 = Δt2 = ... = Δtj. Equation (3) becomes:

Fig. 4 Curve ln (Yi-Yi -1) + 1 / n Yi -1 in function (1
/ Ts -1 / Ti).

Following the model (additivity rule), one has to adjust the
Avrami factor n so that a good fit between the experimental
and calculated fraction is obtained. The choice of the value
of n strongly affects the values of the slope and the
intercept of the linear part of the curve and, consequently,
the calculated constant rate k. It has also a strong impact
on the calculated transformed fraction. Using the
methodology proposed in [9-10], a best fit between the
experimental transformed fractions, fig (3.a-b) was
successfully achieved.

Fig. 5 recrystallization rate Evolution of the for the
two samples.

4. Conclusion
Fig. 3 Fractions recrystallized calculated from experemental and modeling
for the two cold rolled samples (a) 50 %, (b) 85 %).

The main conclusions of this contribution can be
summarized as follows:

It should be mentioned that similar values have been
reported by other researchers via this model [9-10]. This
shows that the approach used in this work to apply the
additivity rule provides results equivalent to those obtained
when applying the concept of time in the case of
recrystallization.
Applying equation (3) and the methodology described
above, the best fit between the experimental fractions and
the transformed fractions calculated in this work was
obtained for n = 1 for the two deformed samples (Fig. 4,5).
This value of n suggests that, the αw plates have a onedimension growth and confirm the results obtained for
microstructural observation. The deduced activation energy
are 240 and 170 kJ/mol, for 50 and 85 % col rolled sheet
respectively. These values confirms the statement that the

- The recrystallization kinetics for the Ti-6Al-4V
(α+β) titanium alloy was studded using the modified KJMA
approach. The kinetics parameters were determined from a
DSC curve.
- The Avrami exponent n was found near unity, the
mechanism was a nucleation with interface reaction - The
activation energy found were 240 and 170 kJ/mol,
respectively.

5. References

more defects introduced in the materials, the less is the
activation energy.
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Abstract
especially as TCO in solar cells, gas sensors and
acoustic devices (LEDs) [4].

Indium doped ZnO (IZO) thin films have been
deposited onto glass substrates by SILAR method.
The effect of indium doped on structural and electrical
properties of ZnO films has been investigated. X-ray
diffraction (XRD) pattern of the films showed
hexagonal wurtzite type polycrystalline structure. The
results show that indium incorporation leads to
substantial changes in the structural characteristics of
ZnO films. The grain size was found to be in the range
22-37 nm, depending on indium content. For all the
films, a linear dependence typical of ohmic behavior
was observed. The electrical resistance of ZnO films
was decreases by indium incorporation. The most
important changes were observed for 7 at.% IZO film
which exhibit a resistance of 1.05x109 Ohm. Arrhenius
plots were used for In-doped ZnO films, and activation
energy values have been calculated from 0.79 eV to
0.71 eV at low temperature.

Numerous In-doped ZnO films preparation methods
have been attempted: pulsed magnetron sputtering,
electrodeposition
process,
sol–gel
method,
electrostatic spray deposition and SILAR [5]. Among
these methods, the SILAR method has several
advantages over the others such as simplicity, safety
and the low cost of the apparatus and the raw
materials. It does not require high quality substrates,
and can operate at room temperature without the need
for vacuum. Besides it is also cost effective and it can
adapt to any substrate material (insoluble) or surface
profile. Growth parameters are relatively easy to
control and the stoichiometric deposit and different
grain structure can be realized. The thin films obtained
by this method are suitable for many scientific studies
and technological applications.
Electrical properties of ZnO films have been widely
investigated. However, very little is known about
activation energy studies of In-doped ZnO films. In this
paper, in order to improve the film properties, we
present the effect of indium incorporation on the
structural and electrical properties of ZnO films
deposited by the SILAR method.

Keywords: Thin film, In doped ZnO, XRD, Resistance

1. Introduction
Recently, zinc oxide (ZnO) based materials have
attracted much attention because of their unique
properties for different applications in modern
technology. Zinc oxide ZnO is an n-type
semiconductor. ZnO has emerged as one of the most
used transparent conductive oxides due to its electrooptical properties, high electro-chemical stability, large
band gap, abundance in nature and absence of
toxicity. ZnO can be used for a wide range of
applications owing to its wide direct band gap (3.37
eV) and large exciton binding energy (60 meV) [1-3].
Although the electric properties of ZnO nanostructures
and thin films have been investigated by many
researchers, further improvements are still required
before them become viable for commercial
applications in devices. Thereby, one of the efficient
ways of improving the properties of ZnO films is the
addition of certain dopants. Transition metal elements
have been successfully employed as dopants in ZnO
such as In, Ni, Cu and Sn. Zinc oxide is a very
promising for optoelectronic applications in UV region,

2. Experimental Study
IZO thin films were deposited on glass substrates
using SILAR [6] method at room temperature and
ambient pressure. First of all, the glass substrates
were cleaned ultrasonically (in soapy water, distilled
water, acetone and then in a 1:1 ethanol: water
mixture) and were dried with nitrogen gas. To deposit
the
films,
aqueous
zinc-ammonia
complex
([Zn(NH3)4]2+) and aqueous indium-ammonia complex
([In(NH3)4]3+) were chosen for the cation precursors, in
which analytical reagents of 0.1M ZnCl2 (pH≈5.5),
0.1M InCl3 (pH≈5.5) and aqueous ammonia solution
(NH3-28%) were used. The molar ratio 1:10 of ZnIn:NH3 was obtained as a result of several
experiments. The In/Zn ratio, defined as the In doping
concentration into ZnO, was controlled at 1, 3, 5 and 7
atomic percents. All the films were deposited by
repeating 40 SILAR cycles. The deposited thin films
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were named as ZnO, IZO-1, IZO-3, IZO-5 and IZO-7
for pure ZnO and In-dopants of 1, 3, 5 and 7%,
respectively. The thicknesses of pure ZnO, IZO-1, IZO3, IZO-5, and IZO-7 thin films were measured by using
a PHE 102 Spectroscopic Ellipsometer to be 106 nm,
101 nm, 96 nm, 91 nm, and 89 nm, respectively. The
pure ZnO and IZO thin films were annealed in an N2
environment at 250 ℃ for 13 minutes. To investigate In
doping effect on the structural properties of the thin
films X-Ray Diffractometer (using Cu K λ=1.5405Å
radiation) measurement was used. Temperature
dependence of the DC resistance of the In doped ZnO
thin films were measured in the range of 300 - 525 K.
The data has been measured by Keithley 2400 Source
Meter collected in real-time using a computer.

D

0.94
 cos

(1)

where λ is the wavelength of X-ray radiation, c and β is
FWHM in radian. The grain size of the films was
calculated using the FWHM for (002) peak. As seen in
Table 2, the grain size values decrease with increasing
In doping concentration. This behavior is due to the
distortion caused by the substitution of In3+ ions, which
acts as an impurity in the ZnO [7].
Table 1. Grain size of In doped ZnO.
Samles
D(nm)
ZnO
37.5
IZO-1
29.6
IZO-3
25.0
IZO-5
23.3
IZO-7
22.1

3. Results and Discussions
3.1. Structural analysis (XRD)
The polycrystalline structures of the thin films were
determined by XRD measurements, as seen in Fig. 1.
The XRD pattern of the pure ZnO thin film shows sharp
and strong diffraction peaks and these diffraction
peaks indicate the existence of the hexagonal wurtzite
structure of ZnO [JCPDS Card No:36-1451] [7]. The 2θ
values of the diffraction peaks are 31.8°, 34.5° and
36.3°, and these peaks are corresponding to (100),
(002) and (101), respectively. As seen in Fig. 1, it is
observed that the positions of (100), (002) and (101)
peaks of the IZO films slightly shift to smaller diffraction
angles compared to the pure ZnO film. This behavior
3+
may be understood from the fact that In ion has a
larger ionic radius when compared to the ionic radius
of Zn2+ ion [8].

3.2. DC resistance measurements of In doped ZnO
Fig. 2 shows the variation of resistivity of ZnO films
with indium doping concentration at room temperature.
The electrical resistivity of the pure ZnO and In doped
ZnO thin films are 7.25, 1.85, 1.69, 1.58, and 1.05x109
Ohm, respectively. It is seen that as indium is added to
ZnO, the electrical resistivity decreases. This
decreases in resistivity with the increase in the indium
concentration can be attributed to the increase in the
free electron concentrations. The latter are coming
from the ions In3+ donors in the substitutional sites of
2+
Zn . The same behavior has been reported by Kumar
et al. In doped ZnO thin films were prepared using
spray pyrolysis technique. They explained this
behavior that the decrease in resistivity might be due
to the of indium doping. On doping, Zn might be
replaced by indium, it could provide an extra electron
promotes to the electrical conductivity.

Figure 2. The variation of resistivity of In doped ZnO

3.3. Temperature-dependent DC resistance
measurements of In doped ZnO
Temperature dependent of the DC resistance of the In
doped ZnO thin films were measured in the range of
300 - 520 K. The temperature-dependent resistance
changes of all samples are given in Fig. 3. As can be
seen from the figures, the increasing temperature and

Figure. 1 The XRD patterns of the In doped ZnO
The grain size D was evaluated using the DebyeScherrer formula:
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the resistance values decreased. This is suitable for
general semiconductor behavior. In order to be able to
compare the resistance changes depending on the
rate of additive, the resistance of all samples at room
temperature is also given into Fig. 2. It was seen that
the values of the samples decreased with In doping for
the samples. This can be explained by the
replacement of In3+ ions with Zn2+ ions in the ZnO
strand. This causes an increase in electron
concentration, so that the resistance value decreases.
A decrease in resistance was observed due to an
increase in electron concentration [1]. Our results were
in good agreement with the literature.

incorporation have been considered to be closely
related to the impurity band may be likely formed. It is
interesting to note that, the increasing on the ΔE and
the decreasing on the Eg by indium incorporation are
the same. The activation energies of the samples were
calculated from the slopes of the curves by making fit
in the low and high temperature regions. The
calculated activation energies are given in Table 2.
Table 2. Activation energy of In doped ZnO
Sample
Ea (eV)
Ea (eV)
(Region I.)
(Region II.)
ZnO
0.12
0.79
IZO-1
0.058
0.80
IZO-3
0.054
0.77
IZO-5
0.045
0.75
IZO-7
0.033
0.71

4. Conclusion
In summary, the pure ZnO and IZO thin films with
0%,1%, 3%, 5% and 7% In were deposited
successfully by SILAR method on glass substrates.
The thin films were carefully characterized by XRD.
The grain size values of thin films decrease with
increasing In doping concentration. Results reveal that
In doped ZnO has been completely incorporated in the
ZnO. The resistivity study of the prepared thin films
showed a decline (from 7.25 to 1.05x109 Ohm) in the
resistance at room temperature due to In-doping. The
activation energy of ZnO also decreased (from 0.79 to
0.71 eV) through incorporation of In ions in the ZnO
lattice due to the increased number of charge carriers.
Therefore, In doped ZnO thin films and its resistance
properties make this material very interesting for high
optoelectronic device and gas sensing applications.

Figure 3. Temperature dependent resistance changes
of In doped ZnO
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3.4. Activation energy (Ea) of In doped ZnO
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Abstract

2. Materials and Method

Barium titanate (BaTiO3) is known for its superior
piezoelectric and ferroelectric properties. However, it is
not conductive at room temperature conditions. The
conductivity of BaTiO3 (BT) plays a critical role in the
development of high performance and high-quality
capacitors and electronic devices. In this study, it has
been revealed that nano-sized Sb-substituted BT
ceramic powders with ferroelectric properties and
semiconductor behavior at room temperature can be
used in the design of high-performance capacitors and
electronic devices.
Keywords: barium titanate, antimony, doping, nanoceramic, conductivity

Appropriate amounts of barium acetate (Ba(C2H3O2)2)
(purity≥99.9%) and titanium isopropoxide (C12H28O4Ti)
(purity>97), calculated, were obtained from Sigma
Aldrich. Precursors were mixed via mixed oxide method
in an agate mortar for not less than 12 hours. Following
that, the Sb additive, obtained from Aldrich, with a
purity of ≥99.9%, was incorporated into the BT
perovskite structure with the formula Ba1-xSbxTiO3
(x=0.1). The BT (pure) and Sb-substituted BT powders
obtained were pressed in a hydraulic press with a force
of 7 tons for 5 minutes. The samples were then
subjected to a pressure of 300 Bar for 15 minutes in a
cold isostatic press. Thus, the samples were pelleted.
The pellets were sintered for one hour at the 1200oC.

1. Introduction
3. Result and Discussion
Research in the miniaturization of electronic devices
focuses on the production of many nanoscale and
micro-scale materials [1]. BT, a ferroelectric material,
has attracted considerable attention in the last decade
due to its superior properties such as high dielectric
constant, high piezoelectric coefficient and relatively
low dielectric loss [1,2]. Furthermore, the perovskite
structure of BT is capable of fitting ions of different radii
in its crystal lattice. Doping with various ions enables
the development of the structural and electrical
properties of BT and the expansion of its applications in
electronics [3].

Morphological,
electrical
and
magnetic
characterizations of the samples were performed.
It is seen that the average particle size of BT (pure)
decreases to nanometric dimensions when produced
with Sb. Particle size were measured at 50 different
locations using Image J program. The average particle
size is 3.83 (μm) (± 1.921) for BT (Fig. 1a), while the
Sb-substituted BT (Fig. 1b) is 0.307 (μm) (± 0.112).
This is because the ion radius of Sb+3 (0.09 nm) is
smaller than the radius of Ba+2 (0.161 nm) [3,7] and
may be related to the substitution of Sb in the A regions
of the BT perovskite crystal lattice.

BT has a tetragonal perovskite structure at room
temperature and gains its ferroelectric properties with
its crystal lattice structure. However, it is known that
pure BT is electrically insulating at room temperature.
The electrical mechanism in BT is the reduction of TiIV+
to TiIII+ by electrons, followed by the production of ntype semiconductor material which the general formula
BaTi1-yIV+TiyIII+O3-y.The addition of a small amount of
dopant (<1%) also induces n-type semi-conductivity,
which
operates
by
electronic
compensation
mechanism[4].
The main purpose of this study is to synthesize nanoscaled BT chemically modified with antimony (Sb)
additive via mixed oxide method and to obtain
ferroelectric ceramic nano-powders with semiconductor
behavior at room temperature. For this purpose, the Sb
contribution was included in the BT perovskite structure
with the formula Ba1-xSbxTiO3 (x=0.1). The powders
were then pressed in hydraulic and cold isostatic
presses, pelletized. The pellet samples were sintered.
After that, XRD, SEM, electrical and magnetic
characterizations were performed.

(a)

(b)

Figure 1. SEM photographs of (a) BT, (b) Sbsubstituted BT.
In XRD patterns (Fig. 2), angle values of 2θ = 22.15°,
31.49°, 38.79°, 45.23°, 50.79°, 56.09° corresponding to
the BT perovskite cubic structure, characterized by the
peaks in (1 0 0), (1 1 0), (1 1 1), (2 0 0), (2 1 0), (2 1 1)
planes. No secondary phase was found in the BT
(pure) diffraction pattern. In the diffraction pattern of Sbsubstituted BT, the peak (2 0 0) found at 45.23° was
divided by Sb addition. New reflections or divisions in
the diffraction pattern indicate the change in symmetry
in the BT perovskite structure [3]. The addition of Sb to
the structure caused irregularities in ion packing in the
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BT lattice, thus causing symmetry change in the BT
crystal lattice.

Figure 5. Frequency dependence of dielectric constant
for BT(pure) (black) and Sb-substituted BT(green).
Figure 2. XRD diffractograms of BT(pure)(black) and
Sb-substituted BT(green).

Furthermore, Magnetic properties were determined at
room temperature with a vibrating magnetometer (VSM,
Lakeshore 736, 7400 Series) in a maximum of 1000
On the other hand, the capacitance, real dielectric Gaussian area The observation of S-shaped hysteresis
constant and conductivity of the pellets were measured cycles not only on pure BT but also on Sb-substituted
at room temperature as a function of the frequency in BT demonstrates that ferromagnetic property (Fig. 6).
the range of 10-1 Hz to 107 Hz using the high-resolution
dielectric analyzer Novo Control, Alpha-N. During the
measurements, 3 Vrms AC volts were applied to the
samples. The dielectric constants corresponding to 107
Hz are 834,830 and 8,387,100 for BT (pure) and Sbsubstituted BT, respectively (Fig. 3).

Figure 6. Hysteresis loops for BT (pure) (black) and Sbsubstituted BT (green).
4. Conclusion and Future Expects
In this study, Sb substituted BT ceramic nanopowders,
which have improved conductivity without any change
Figure 3. Frequency dependence of dielectric constant in ferromagnetic properties of BT(pure) at room
for BT(pure) (black) and Sb-substituted BT(green).
temperature, were successfully obtained via the mixed
oxide method. Further studies may include optimization
In Fig. 4, especially in the high-frequency range, the of the Sb additive by increasing the mole percentage in
low capacitance alteration shows that pure BT (pure) BT(pure), the integration of Sb substituted BT samples
and Sb-substituted BT powders with good capacitive into electronic devices.
properties are obtained. The conductivity of BT (pure)
was increased due to the additive material. Conductivity
Acknowledgments
increase with the addition of Sb reached 46.817 S/cm The authors appreciate to Center for Fabrication and
(Fig. 5).
Application of Electronic Materials,Dokuz Eylul
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Özet
Sertlik deneyi endüstriyel alanda oldukça yaygın
kullanılan bir deneydir. Akreditasyon süreçlerinin
giderek yaygınlaşması ile birçok deneyde olduğu gibi
sertlik deneyinde de belirsizlik hesabı önemli olmuştur.
Sertlik deneyi sonucunda ölçüm belirsizliğinin
hesaplanması çoğu kişilere zor gelebilmektedir.
Bu çalışmada, Rockwell sertlik ölçümü deneyi
sonuçlarının EN ISO 6508-1 göre belirsizlik
hesaplaması
ve
sayısal
olarak
uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Makale içeriği üç ana bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde, Rockwell sertlik deneyi
genel bilgileri verilmiştir. İkinci bölümde, sertlik
deneyinde EN ISO 6508-1 göre ölçüm belirsizliği
hesabının genel kuralları ve formülleri tanımlanmıştır.
Son bölümde ise Rockwell sertlik deneyi sonuçlarına
göre belirsizlik hesabının sayısal uygulaması verilmiştir.
Bu sayede, konu ile ilgili kişilere sertlik deneyinde
belirsizlik hesaplamaları hakkında detaylı ve doğru bir
bilgi iletilmesi hedeflenmiştir.

gerçekleşmesini sağlayan çok önemli bir faktör
olmuştur. İmalat ve kullanım özellikleri doğru bilinen
malzeme kullanmak dizayn aşamasından ürün
aşamasına kadar tüm proseste ekonomik ve daha
güvenilir ürünlerin geliştirilmesini ve imalini sağlar. Bu
amaç çerçevesinde kullanılan sertlik ölçümü ve sertlik
test makinalarının doğruluğunun belirlenmesi doğrudan
ürün kalitesine yansıyacak bir parametredir.
Sertlik, malzemenin plastik deformasyona karşı
gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Bu tanıma göre
malzemenin şekil değiştirmeye, çizilmeye, sürtünmeye
veya kesmeye karşı gösterdiği dirence sertlik denir.
Sertlik, Uluslararası Birimler Sistemi SI'da yer almayan
konvansiyonel bir büyüklüktür. Sertlik değerleri,
"maksimum çekme dayanımı" gibi tasarım aşamasında
doğrudan kullanılamamaktadır; ancak, elde edilen
sonuçlar diğer mekanik özelliklerin tahmininde veya
malzemeler ya da imalat usulleri arasında bir mukayese
yapmak için kullanılabilir.

Sertlik ölçümleri teknolojik ve bilimsel alanda
Anahtar kelimeler: Belirsizlik hesabı, Rockwell, EN maddelerin kontrolü, imalatı ve nükleer reaktör
tasarımında önemli bir rol oynar. Sertlik fiziksel bir
ISO 6508-1, Sertlik deneyi
büyüklük olmamasına rağmen sertlik ölçümleri oldukça
kolaydır. Sertlik ölçümleri sırasında verilen hizmet
Abstract
doğrudan sonucu veren cinstendir. Ölçüm sonucunda
yüzeyde çok küçük bir deformasyon ile malzemenin
The hardness test is a widely used experiment on the sertlik değeri elde edilir.
industrial field. As the accreditation process has
become widespread, uncertainty account has been Sertlik ölçümü için pek çok metod vardır. Bunlardan en
important in hardness test as it is in many experiments. bilinenleri Rockwell, Brinell, Vickers statik sertlik ölçüm
Calculation of measurement uncertainty as a result of yöntemleridir. Bu çalışmada Rockwell sertlik ölçüm
the hardness test can be difficult for most people.
yöntemi sonucunda elde edilen sertlik değerleri için
In this study, uncertainty calculation and numerical belirsizlik hesabı örneği verilecektir. Temel olarak
application were performed according to EN ISO 6508- Rockwell yönteminde bir batıcı uç (elmas konik uç, çelik
1 of Rockwell hardness test results. The content of veya sert metalden bilya), belirtilen şartlarda iki
article consists of three main sections. In the first part, aşamada deney parçası yüzeyine bastırılır. Esas yükün
general information of Rockwell hardness test is given. kaldırılmasından sonra ön yük uygulanmaya devam
In the second part, general rules and formulas of edilerek oluşan izin derinliği ölçülerek bu değerden
calculation of measurement uncertainty according to Rockwell sertlik değeri hesaplanır.(Şekil 1). Rockwell
EN ISO 6508-1 in hardness test are defined. In the last sertlik ölçme yöntemi EN ISO 6508-1 standardında
chapter, numerical application of uncertainty calculation detaylı olarak tanımlanmıştır.
according to Rockwell hardness test results is given. In
this way, it was aimed to give detailed and accurate
information about the uncertainty calculations in the
hardness test to related persons.
Keywords: Uncertainty calculation, Rockwell, EN ISO
6508-1, Hardness test

1. Giriş
Son zamanlarda üretim sonrası kalite kontrol yerine
üretim aşamalarında prosesin kontrolünün sağlanması,
imalatı gerçekleştirilen tüm ürünlerde kalitenin
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Sertlik deneyinde belirsizlik hesabı Rockwell sertlik
skalası için EN ISO 6508-1 standardının ek G kısmında
detaylı olarak tanımlanmıştır. Burada 2 yaklaşım
verilmektedir. Sapmasız metot (metot 1) ve sapmalı
metot (Metot 2) şeklindedir.
Bu metotları ifade etmeden önce cihazın sapmasını
tanımlamak gereklidir. Sertlik cihazının sapması (hata
olarak da adlandırılır) b sembolü ile ifade edilir.
Hesaplaması
ise
sertlik
deney
cihazının
kalibrasyonundaki beş adet sertlik ortalama değeri ile
sertlik referans bloğunun kalibrasyon değeri arasındaki
farktan türetilir ve belirsizliğin tayininde birçok şekilde
kullanılabilir.
b = 𝑥̅ - HCRM

𝑥̅ =

(1)

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ 𝑥𝑛
𝑛

(2)

Burada,
b: sapma değeri
x1,…,n: sertlik ölçüm değerleri
𝑥̅ : ortalama sertlik değeri
HCRM: Referans sertlik bloğu değeri
n: ölçülen sertlik sayısı

1 Ön deney kuvveti F0’ın neden olduğu iz derinliği
2 Esas deney kuvveti F1 ile yapılan izin derinliği
3 Esas deney kuvveti F1’in kaldırılmasından sonraki elastik
düzelme
4 Sürekli iz derinliği, h
5 Numune yüzeyi
6 Ölçme için referans düzlemi
7 Batıcı ucun konumu
8 Batma derinliği
Şekil 1. Rockwell sertlik ölçümü ve prensip şekli

Sapmasız metot, Metot 1 (M1 olarak kısaltılan), sertlik
deney cihazının sistematik hatasını değerlendirmeye
almadan kullanılan basitleştirilmiş bir metottur.
M1’de, hata sınırı (cihazın referans standartlardan
sapma bırakılan aralık anlamına gelir) belirsizliğin
kaynağını tanımlamak için kullanılır. Sertlik değerlerinin,
hataya göre düzeltmesi yoktur. Belirsizlik (UM1) formülü
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

2. Sertlik Deneyinde Belirsizlik Hesabı
Sertlik alanındaki izlenebilirlik zinciri Şekil 2 de dört
kademede olduğu gösterilmiştir. Zincir, uluslararası
karşılaştırmaları yapmak için birçok tanımları kullanan
uluslararası seviye ile başlar. Bir çok birincil (primer)
standart sertlik cihazları, kalibrasyon laboratuvarları
seviyesi için birincil sertlik referans bloklarının
kalibrasyonunda kullanılırlar. Bu cihazlar ilgili sertlik
ölçeği standardında tanımlanan en iyi doğruluğu sahip
cihazlardır.

2
2 +𝑢 2
𝑈𝑀1 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻
+ 𝑢𝑚𝑠
𝐻𝑇𝑀

(3)

Burada;
k: genişletme faktörü (k=2 alınır)
uX: ölçümlerin tekrarlanabilirlik standart belirsizliğini
uH: tekrarlanabilirlik eksikliğinin standart belirsizliğini
ums: Sertlik ölçüm cihazı çözünürlüğünün standart
belirsizliğini
uHTM: Sertlik test makinasının hatasının standart
belirsizliğini ifade eder

𝑢(𝑥) =

𝑡. 𝑠𝑥
√𝑛

𝑛

(5)

𝑖=1

(6)

1
𝑠𝑥 = �
�(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1
uH = t x s H

𝑢𝑚𝑠 =

δ𝑚𝑠

2√3

uHTM = UHTM / 2
Şekil 2. Sertlik ölçümlerinde izlenebilirlik zinciri
Burada,

930

(4)

(7)

(8)
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sH: Ölçülen sertlik değerlerinin standart sapması
n: ölçülen sertlik sayısı
t: dağılım katsayısı
x1,…,n: sertlik ölçüm değerleri
𝑥̅ : ortalama sertlik değeri
x: referans sertlik bloğunun sahip olduğu sertlik değeri
δms: sertlik cihazı çözünürlük değeri

Ortalama

Standart sapma

Belirsizlik

HRC

HRC

HRC

x

sX

u(X)

60,5

0,48

0,25

Tablo 1 deki hesaplamalar aşağıda verilmiştir.
Sonuç olarak hesaplanan belirsizlik değeri ise aşağıda Ortalama değer 5 adet ölçüm değerinin aritmetik
ortalaması formül 2 kullanılarak hesaplanır. Standart
verilen iki şekilde gösterilir.
sapma değeri 5 nolu formül ile aşağıdaki şekilde
hesaplanır.
Xcorr = (x - b) ± UM1
(9)
Xucorr = x ± (UM1 + │b│)

𝑛

(10)

1
�(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑠𝑥 = �
𝑛−1

Burada,
Xcorr: Ölçülen sertlik değerlerinin düzeltilmiş değeri
x: Ölçülen sertlik değeri
Xcorr: Genişletilmiş düzeltilmiş belirsizlik değeri
Xucorr: Ölçülen sertlik değerlerinin düzeltilmemiş değeri

𝑖=1

1
𝑠𝑥 = �
((61,2 − 60,5)2 + (60,3 − 60,5)2 + (59,9 − 60,5)2 +(60,7 − 60,5)2 +(60,4 − 60,5)2
5−1

sx = 0,48 HRC

Sapmalı metot (Metot 2), M1’e alternatif olarak, Metot
2 (M2 olarak kısaltılan) kullanılabilir. Bu metot bir
kontrol çizelgesi ile birlikte kullanılır. M2 daha küçük
belirsizlik değerlerine yol açabilir. Ayrıca hesaplanan
belirsizlik değeri 12 nolu formül şekilde gösterilir.
2
2 +𝑏
𝑈𝑀2 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻
+ 𝑢𝑚𝑠
𝐸

u(x) değeri için 4 nolu formül kullanılır. n değeri sertlik
ölçümü sayısı olup 5 olarak, t değeri de EN ISO 6508-1
Ek G standardında belirtildiği şekilde t = 1,14 (n=5 için)
alındığında,
𝑢(𝑥) =

(11)

𝑡. 𝑠𝑥
√𝑛

1,14 . 0,48

=

√5

u(x) = 0,25 HRC belirlenir.

Bu sertlik test makinasının dolaylı (indirect)
kalibrasyonunda ölçülen test bloğu değerine yakın
referans değerine sahip xCRM = 62,82 HRC ve
Burada,
sertifikasında verilen belirsizlik değeri UHTM = 0,66 HRC
k: genişletme faktörü (k=2 alınır)
olan referans blok üzerinden tablo 2 verilen şekilde 5
uH: tekrarlanabilirlik eksikliğinin standart belirsizliğini
ums: Sertlik ölçüm cihazı çözünürlüğünün standart adet sertlik ölçümü alınmıştır. Bu değerlerden
ölçümlerin standart sapması (sH) 5 nolu formül
belirsizliğini
bE: EN ISO 6508-2 standardında tanımlanan kullanılarak ve hata değeri (b) 1 ve 2 nolu formül
kullanılarak belirlenmiştir.
maksimum sapma değerini ifade eder
x: Ölçülen sertlik değeri
X: belirsizlik ilave edilmiş ölçülen sertlik değeri
Tablo 2. Referans sertlik bloğundan alınan ölçüm
değerleri ve hesaplamaları
3.
Belirsizlik
Hesabının
Sayısal
Ölçülen Sertlik değerleri
X = x ± UM2

(12)

Uygulaması

HRC

Bir sertlik test makinasında Rockwell C skasında test
numunesi üzerinden alınan tek sertlik değeri x = 60,5
HRC ya da tablo 1 de verildiği şekilde test numunesi
üzerinden alınan değerleri ortalaması 60,5 HRC olan
bir numune için belirsizlik değeri hesabı aşağıdaki
şekildedir. Sertlik test cihazının çözünürlük değeri δms =
0,1 HRC olsun.

Ortalama

HRC

HRC

1

2

3

4

5

x

61,2

60,3

59,9

60,7

60,4

60,5

2

3

4

5

61,7

61,9

62,0

62,1

62,1

HRC

Standart
sapma
HRC

Referans Blok
değeri
HRC

H

sH

xCRM

b

61,96

0,17

62,82

-0,86

Ortalama

Tablo 1. Sertlik test numunesi üzerinden alınan ölçüm
değerleri
Ölçülen Sertlik değerleri

1

Sapma
HRC

Standart sapma değeri 5 nolu formül ile aşağıdaki
şekilde hesaplanır.
𝑛

1
�(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑠𝐻 = �
𝑛−1
𝑠𝐻

𝑖=1

1
=�
((61,7 − 61,96)2 + (61,9 − 61,96)2 + (62,0 − 61,96)2 +(62,1 − 61,96)2 +(62,1 − 61,96)2
5−1
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sH = 0,17 HRC

2
2 +𝑏
𝑈𝑀2 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻
+ 𝑢𝑚𝑠
𝐸

M1 metot için belirsizlik hesabı için uH değeri 6
formülünde olduğu şekilde

= 2. �02 + 0,192 + 0,032 + 1,5

uH = t x sH = 1,14 x 0,17 = 0,19 HRC

UM2 = 1,89 HRC

ums değeri 7 formülünde olduğu şekilde

11 nolu formül kullanılaraktan beş sertlik ölçümü için
(yani u(x) ≠ 0 alınırsa) belirsizlik değeri (UM2)

ums = δms / 2√3 = 0,1 / 2√3 = 0,03 HRC
8 nolu formül kullanarak

2
2 +𝑏
𝑈𝑀2 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻
+ 𝑢𝑚𝑠
𝐸

uHTM = UHTM / 2 = 0,66 / 2 = 0,33 HRC

3 nolu formül kullanılaraktan tek sertlik ölçümü için
UM2 = 2,13 HRC
(yani u(x) = 0 alınırsa) belirsizlik değeri (UM1)

= 2. �0,252 + 0,192 + 0,032 + 1,5

M2 metot belirsizlik beyanı tek sertlik ölçümüne göre 12
nolu formülde verildiği şekilde,

2
2
2
+ 𝑢𝑚𝑠
+𝑢𝐻𝑇𝑀
𝑈𝑀1 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻

= 2. �02 + 0,192 + 0,032 + 0,332

X = x ± UM2 = (60,5 ± 1,9) HRC

UM1 = 0,76 HRC olarak hesaplanır. Bu değer standartta gösterilerek EN ISO 6508-1 standardına uygun olarak
sertifikada belirtilir.
verilen ile aynıdır.
3 nolu formül kullanılaraktan beş sertlik ölçümü için M2 metot belirsizlik beyanı beş sertlik ölçümüne göre
ise yine 12 nolu formülde verildiği şekilde,
(yani u(x) ≠ 0 alınırsa) belirsizlik değeri (UM1)
X = x ± UM2 = (60,5 ± 2,1) HRC

2
2
2
+ 2 . 𝑢𝑚𝑠
+𝑢𝐻𝑇𝑀
𝑈𝑀1 = 𝑘. �𝑢𝑥2 + 𝑢𝐻

gösterilerek EN ISO 6508-1 standardına uygun olarak
sertifikada belirtilir.

= 2. �0,252 + 0,192 + 0,032 + 0,332

UM1 = 0,91 HRC olarak hesaplanır.

M1 metot belirsizlik beyanı tek sertlik ölçümüne göre 9
ve 10 nolu formülde verildiği şekilde,

4. Sonuçlar ve Öneriler

Ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan sertlik
Xcorr = (x - b) ± UM1 = (60,5 – (-0,86)) ± 0,76 = (61,36 ±
ölçümlerinin kalitesinin göstergesi ölçüm belirsizliği
0,76) HRC
değeridir. Ölçüm belirsizliklerinin doğru parametreler
Xucorr = x ± (UM1 + │b│) = 60,5 ± (0,76 + 0,86) = (60,5 ± katılarak en düşük seviyede olacak şekilde
hesaplanması arzu edilen durumdur. Bu kapsamda
1,62) HRC
ölçüm yapan ve akredite olan deney laboratuvarları için
gösterilerek EN ISO 6508-1 standardına uygun olarak belirsizlik hesaplamasına yardımcı olmak amacıyla bu
sertifikada belirtilir.
çalışma hesaplanmıştır. Verilen sayısal örnek ile
M1 metot belirsizlik beyanı beş sertlik ölçümüne göre 9 hesaplamadaki tüm aşamalar açıklanmıştır. Bu sayede,
sertlik ölçümleri yapan veya kullanan konu ile ilgili
ve 10 nolu formülde verildiği şekilde,
kişilere belirsizlik hesabı hakkında detaylı ve doğru bir
Xcorr = (x - b) ± UM1 = (60,5 – (-0,86)) ± 0,91 = (61,36 ± bilgi iletilmesi hedeflenmiştir
0,91) HRC
Xucorr = x ± (UM1 + │b│) = 60,5 ± (0,91 + 0,86) = (60,5 ±
1,77) HRC
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Abstract
In this study, the mechanical, physical and chemical
properties of two component polyceramic coatings with
ceramic filler additive were evaluated with different
formulations according to the analysis and tests.

Metals and polymers are the majority of materials used
in industry. These materials are corrode by exposure to
chemicals, high temperatures, ultraviolet rays and
moisture. Corrosion reduces the mechanical and
physical properties of metals and polymers, thus
shortens their service life. The recovery and
reproduction of a corroded metals and polymers leads
to a loss of capital, labor and energy for the industry.[1]

2.1. Raw Materials Used in Experiment
Resin compatible solvents, acrylic resin, carbon black
pigment dispersion agent and crosslinker were used in
the formulation of the coating.

In this study, to prevent corrosion on metal surfaces,
two-component polyceramic coating was formulated.
Structural, thermal, surface behavior and surface
properties of the obtained product were characterized
by FTIR, TGA, Contact Angle Meter and SEM,
respectively. Mechanical and corrosion tests were
carried out according to ASTM standards. Herein, the
ASTM b 117 test results show that the polyceramic
coating had about 10 times higher corrosion resistance
than its competitors such as acrylic and epoxy coatings.

2.2. Coatings Preparation
The preparation of two component polyceramic coatings
are as follows:
Table 1: Formulation of polyceramic coating.
Base
Component
Weight
Component
%
Polyceramic
Resin
10-50
Acrylic Resin
1-10
Dispersion
Agent
0,5-2
Solvent
18-70
Pigment
0,5-20

Keywords: anti-corrosive, two component,
polyceramic.

1. Introduction
Two component polyceramic coating comprises
ceramic backbone in the polymer chain. The
modification of reactive tips connected to the ceramic
backbone gives functional properties of the coating.
These resin-like polymer chains are able to react
chemically with the binder matrix via their functional
groups.Products at metal industry are shown well
mechanical, thermal ,physical properties corrosion
resistance of this materials have significant behavior as
well. Coating based on polyceramic provide perfectly
protection against corrosion, wear, dirty.

2.Experimental
Formulation is stirred under a zircon ball mixer at 500
rpm for 20 minutes with the help of an inclined blade
mixing blade. After mixing, the crosslinker ratio is
determined according to the OH content in the
polyceramic resin and acrylic resin. Desired product
was selected from base component and catalyst
component ratio was determined as 19/1, followed by
stirred for 2 minutes.

Totals

100.00

Catalyst
Component
Component
Crosslinker
Solvent

Weight
%
1-10
90-99

Totals

100.00

Surface preparation is performed according to the
specified surface (metal, polymer, glass). The
polyceramic coating was applied to aluminium substrate
(sandblasted aluminium plate). Following the application
of the spray method, the curing processes is started.
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3. Results and Discussion
3.1. Characterization of Polyceramic Coating

Fig. 1. Corrosion Test of epoxy coating and novel
product sample.

Fig.2. FTIR spectrum of the novel product.
Novel product present bands at ~ 3385 cm-1 (N–H
stretching mode), ~2950 cm-1 (C–H symmetric
stretching mode),~2125 cm-1 (Si–H symmetricstretching
mode), ~1250 cm-1 (C–H symmetric deformationmode)
and ~1150 cm-1 (N–H bending mode). [2] The analysis
above confirms the formation of polyceramic which is in
accordance with the result of FTIR.

The polyceramic coating has showed 552 hours high
corrosion resistance under the circumstances of 5 %
salt (NaCl) solution at 35 °C.
Table 2: Mechanical, physical, properties of the novel
product.
Specification
Trial 21
Taber Abrasion Testing
(ASTM D4060)

wear cycles
per mil : 3500

Corrosion Testing
(ASTM B117)

corrosion-free
at : 172 hrs

Pencil Hardness
(ASTM D3359)

8H

Adhesion Cross-Cut
Tape
(ASTM D3359)

5B

Mandrel Bend
(ASTM D522)

32%

Chemical Resistance

Excellent

Fig 3. Contact Angle analysis of the trials.
With the analysis of contact angle , it was observed that
the wetting angles of trials is between 78 and 113 °C.
As a result of the analysis, another striking data is that
the 1. trial has a contact angle of up to 115 °C. This is
because the high contact angle is caused by a high
fluorine acrylate formulation which has a surface
tension reducing effect. The hydrophobic properties of
the product indicate that it is easy to clean and does not
retain water. This property is a very significant
advantage for metal industry products easy to clean.

The polyceramic coating was applied to aluminium
substrate.After the curing process, the coatings have
reached maximum rigidity resistance , adhered perfectly
, chemical resistance and % 32 flexibility. to the metal
susbtrate showed.
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Fig 4. TGA analysis of the novel product.
When the developed product are examined in the rate
of 70 % solvent loss in mass between 0-200 °C and
10% organic groups loss in mass between 200-400°C
was observed in TGA analysis. Developed product were
resistant to 800 temperature.

Fig. 5: SEM analysis of novel product sample
In the novel product, the filler materials with different
particle sizes were used and it was observed that the
mechanical properties (pencil rigidity, flexibility) has
increased.

4. Conclusion
In this work results related to the development and
characterization of polyceramic coatings for anticorrosion have been reported.
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Abstract
Solvent-based silicone polyester coatings are used in
combination with PTFE and Sol-Gel ceramic coatings
thanks to their advantages such as ease of application,
heat resistance, low curing temperatures. It is
remarkable that products with different patterns with the
development of application methods. It has been started
to develop novel products which has differents pattern
and application methods.

chains. The high molecular weights of
thermoplastic acrylic resins used to increase
product viscosity and provide suitable rheology
to give the pattern of cobweb. The resins added
to the available product also improve the
hardness and increase the flexibility of the
coating.

In this study, it is provided to increase the usage of
silicone polyester coating in cookware and to develop
different patterns and application methods.

2.Experimental

High molecular weight thermoplastic acrylic resins are
added as a second binder to silicone polyester coatings
to increase coating viscosity by providing an appropriate
rheology, the cobweb surface is provided.

Silicone modified polyester resin, Thermoplastic
acrylic resin, Titanium dioxide, pigment
dispersing agent were used in coating
production.

It was determined that the novel improved coating
material based on silicon polyester coatings possessing
more hardness and flexibility than the available coating
material with pencil hardness measurament and conical
mandrel equipments.

2.2. Coatings Preparation

Keywords: Silicone, polyester, coating, Thermoplastic
acrylic

1. Introduction
Silicone polyester coatings are solvent based coating
product consisting of silicone modified polyester. In
these coatings, silicones have low surface tension, heat
and weathering resistance properties, while polyesters
have low thermoplasticity, high flexibility, good
pigmentability properties.These coatings which are
used for decorative purposes in cookware easily be
applied to many surfaces such as alüminum and
stainless steel[1].
Acrylic resins includes basic parameters such as Tg
(glass transition temperature), the average molecular
weight of the polymer, polymer average molecular
weight distribution. The properties of these resins
(viscosity, dispersion etc.) affect the resulting coated
(flexibility/hardness etc.). Acrylic resins are available in
various forms as thermoplastic acrylic resins, crosslinking resins, acrylic latexes [2]. In this study, the
polymers forming the thermoplastic acrylic resin do not
contain any reactive groups and cross-linked polymer
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2.1. Raw Materials Used in Experiment

The preparation of Solvent Based silicone
polyester coating material is as follows:
Table 1: Formulation of solvent based silicone
polyester.
Component

%

Silicone polyester resin

10-25

Thermoplastic Acrylic Resin

20-50

Dispersing Agent

1-3

Solvent

28,8-40

Pigment

10-20

Silicone oil

0,2-1

Totals

100.00

Silicone modified polyester resin and other raw
materials are mixed at 500 rpm with the help of
mixer for 30 minutes. Obtained mixture is taken
to basket mill and grinding is performed at 500
rpm until the particle size to below 10 microns.
The product obtained to above is a silicon
polyester coating material production method
and to this product is mixed for 2 hours by
adding thermoplastic acrylic resin.
The obtained this coating is coated on the
cookwares outer surfaces. Aplication made
spray gun 1.3 mm nozzle diameter 4.5-5 bar air

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

inlet 2.5-3 bar air outlet pressure have tecnical
properties.This spray gun form cobweb pattern on the
silicone polyester coating surface. Following the
application of the spray method, the curing processes is
starts.
Table 2: Silicone polyester flash off time.
Substrate
Temperature(°C)
Aluminum

130

Table 3: Silicone polyester curing time.
Substrate
Temperature(°C)
Aluminum

250

Flash Off
Time(mins)
7

Fig.1: a) Optical microscope of novel product
sample. b) Optical microscope of Silicone
polyester coating sample.

Curing
Time(mins)
5

4. Conclusion
As a result of this study, silicon polyester based
coating material was developed to form
decorative patterns by adding thermoplastic
acrylic resin. The physical and mechanical
properties of the novel product were evaluated.

3. Results and Discussion
3.1. Characterization of Silicone Polyester and
Novel Product Coating
Table 4: Viscosity (25°C) values of the silicone polyester
coating material and novel product (ASTM D4402).
Viscosity (Cp)
Silicone polyester coating
140-141
Table 5: Pencil hardness test values of the silicone
polyester coating and novel product (ASTM D3363).
Pencil
Hardness
Silicone polyester coating
>6H

Novel product

>7H

Table 6: Flexibility test values of the silicone polyester
coating and novel product (ASTM D522).
Flexibility
Silicone polyester coating
>10 mm

Novel product

no cracking

As seen in table 4, 5 and table 6, it was observed that
the viscosity, pencil hardness and flexibility of the novel
product increased.
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Özet

1. Giriş

Stent, tıpta bir hastalığa bağlı lokalize akış daralmasını
önlemek için ya da cerrahi operasyonlara yardımcı
olması için takılan yapay tüp olarak ifade edilir.
Stentleme ise stentin yerleştirilme işlemini ifade eder.
Farklı amaçlara hitap eden, yapıldığı malzeme, üretim
şekli, örgü yapısı ve mekanik özellikleri birbirinden farklı
olan çok sayıda stent çeşidi bulunmaktadır. Medikal
cihaz endüstrisinde önemli ve sıkça kullanılan stentler
diğer bir ifadesi ile implantlar konusunda hassas
davranmak gereklidir. Çünkü bu tip ürünlerdeki
herhangi beklenmeyen bir durum hasta sağlığını direkt
etkileyebilmektedir.
Hem mevcut durumu kontrol edebilmek hem de elde
edilen
verilerle
stentlerin
gelişmesine
katkı
sağlayabilmek adına mekanik testler en büyük veri
kaynaklarından biridir. Bu çalışmada, stentlerin
mekanik testleri konusunda ilgili standartlar uygun
olarak testler hakkında bilgiler verilmiştir. Testlerin
amaçları, kullanılan cihazların özelikleri ve testin
yapılışı açıklanmıştır. Halen kullanımda olan ve yeni
geliştirilecek stentlerin gelişmesine katkı sağlayabilmek
için ilgili mekanik testlerin detaylı olarak bilinmesi ve
uygulanması önemlidir.

Stentler, kalp hastalığının tedavisinde hekimlere ve
cerrahlara yardımcı olan modern bir tıp mühendisliği
eseridir. Sigara içmek, diyabet ve yüksek kolesterol gibi
durumlar nihayetinde kalp krizi ve felce yol açabilecek
atardamarlarda yağ plakası biriktirmeye sebep olurlar.
Stentler, genellikle normal kan akışını sağlamak ve kalp
krizi riskini azaltmak ve tıkanmış damarları genişletmek
veya engelini kaldırmak için kullanılan cerrahlar
tarafından kullanılan, genellikle biyo-uyumlu paslanmaz
çelik veya metal alaşımdan yapılmış küçük tüp benzeri
tıbbi cihazlardır.

Stentler, Nitinol (Nikel Titanyum Alaşımı), paslanmaz
çelik ve polimer gibi pek çok malzemeden imal
edilmektedir. Son zamanlarda, Nitinol (Nikel Titanyum
Alaşımı) gibi akıllı malzemeler, stent üreticileri
tarafından yaygın olarak stent üretiminde kullanılmıştır.
Nitinol, hem kendi kendine genişleyebilme ve süper
esneklik özeliği hem de şekil hafızası stent malzemesi
olarak tercih edilmesi için çok önemli nedenlerdir.
Nitinol stentleri, amaçlanan atardamarın boyutunu
açıldıktan sonra pozisyonu korumak için kronik bir
radyal kuvvet gösterirler. Bu kuvvet değerinin
Anahtar kelimeler: stent, mekanik test, ISO 25539-1, belirlenebilmesi için stentlerin mekanik olarak test
edilmesi gereklidir.
ISO 25539-2, basma testi
Stent hakkında verilen genel bilgiler sonrasında, bu
çalışmada stentlerin özelliklerinin ve performansının
belirlenmesinde kullanılan mekanik testlerin neler
Stent is referred to in medicine as an artificial tube
olduğu ve testler ile ilgili standartlar hakkında bilgiler
inserted to prevent localized flow constriction due to a
verilecektir.
disease or to assist surgical operations. Stenting refers
to the placement of the stent. There are many different
types of stents that are different for each other and
have different materials, production methods, weave
structure and mechanical properties. Important and
frequently used stents in the medical device industry, in
other words, it is necessary to be sensitive about
implants. Because any unexpected situation in such
products can directly affect patient health.
Mechanical testing is one of the largest data sources in
order to control the current situation and contribute to
the development of stents with the data obtained. In
a
b
c
this study, information is given about the tests in
accordance with the relevant standards regarding
mechanical tests of stents. The aim of the tests, the
properties of the devices used and the experimental
procedures are explained. In order to contribute to the
development of stents that are currently in use and to
be developed, it is important to know and apply the
relevant mechanical tests in detail.

Abstract

Keywords: mechanical test, ISO 25539-1, ISO 255392, compression test
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hızla çekilir. Test sonunda akma ve kopma
mukavemetleri belirlenir. Test sonucunda hazırlanacak
olan test değerlendirme raporu 3 ana bölümü içerecek
şekilde oluşturulmalıdır. Bunlar: 1) Uygulamayla ilgili
2. Stentlere Uygulanan Mekanik Testler
genel özet, 2) Bireysel test özetleri, 3) Detaylandırılmış
Stent ve stent malzemelerinin mekanik testi, raporlar ana başlıkları ile verilir. Bu bölümlerin içinde
tasarımcılara ve satın alımda kalite kontrole yardımcı olması gereken bilgiler ilgili standardın test raporu
olmak için yapılır ve klinik kullanım öncesinde kısmında detaylandırılmıştır.
performans verilerinin elde edilmesini sağlar. Dış
kuvvetlerin etkisi altında malzeme de oluşan şekil
değişiklikleri ve malzemenin gösterdiği davranışlara
mekanik özellik denir. Mekanik özellikler şu şekilde
sıralanabilir; çekme mukavemeti, basma mukavemeti,
eğme mukavemeti, yorulma mukavemeti, darbe
dayanımı, sertlik, tokluk vb. olabilir. Mekanik özelliklerin
ölçülmesi, takip edilip malzemenin veyahut implantın
kullanıma uygun olup olmadığına karar verilmesi,
uygunsa hangi koşullarda kullanılmaya uygun olduğuna
karar verilmesi uygulanan mekanik testlerin sonuçları
doğrultusunda gerçekleştirilir.
Şekil 1. Stent Örnekleri, a. Damar tıkanıklığı, b. Stentin
yerleştirilmesi, c. Stentin kullanımı

Stentler uygulanan testler yaygın olarak, uluslararası
alanda kabul göre ISO ve ASTM gibi kurumların ortaya
koyduğu ve düzenli olarak güncellenen standartlara
uygun olarak yapılır. Stentlere uygulanan mekanik
testler ISO 25539 - 1, 2, 3 ve ASTM 2942, ASTM 2743,
ASTM F2606, ASTM F2516, ASTM F2477, ASTM
F2394 ve ASTM F2081 standartlarında mevcuttur.
Dikkat edilmesi gereken bir husus olarak, standartlar
stentleri vücuda takılan bir protez olarak adlandırmaları
sebebiyle standartta isimleri protez olarak verilmiştir.
Stentler uygulanan mekanik testler olarak, yukarıda
Şekil 2 Boyuna Çekme Mukavemeti Test Aparatları
verilen ilgili standartlardan çıkarılan başlıca testler şu
şekilde sıralanabilir: boyuna çekme mukavemeti, radyal 2.2. Bölgesel Basma Testi (ISO 25539-2)
kuvvet testi, bölgesel basma testi, ezilme direnci testi,
delinme testi, 3 nokta eğme testi, çekmede bağlanma Bölgesel basma testinde belirli bir bölgeye ve
mukavemeti, stent yorulma testi vb sayılabilir.
numunenin boyuna eksenine dik olacak şekilde
uygulanan basma kuvvetinin numunede oluşturacağı
Bu çalışmada, testler genel olarak testin amacı, test deformasyonun tespiti testin amacıdır. Aynı test, stentin
cihazı, test yöntemi, test raporu ve testin kapsamı uygulama sonrasında orijinal şekline geri dönüp
başlıkları altında açıklanmıştır. Bu çalışmada, yukarıda dönemeyeceğini tespit etmek için de kullanılır. Bu test
sıralanan testlerden sadece 5 adedinin detayları bölgesel basmaya farklı tepki verme potansiyeli olan
verilmiştir. Diğer testler için çalışmalar yapılmış ama tasarımdaki stentler için de gereklidir Kullanılacak test
başka bir çalışmada sunulması hedeflenmiştir.
ekipmanları olarak, doğruluğu ± % 5 olan bir malzeme
test makinası, basma kuvvetini oluşturabilecek, stentin
2.1. Boyuna Çekme Mukavemeti Testi (ISO 25539-1,- tasarımıyla uyumlu aparatları (Şekil 3 de görüldüğü
2)
gibi) ve sıcaklık kontrollü bir dış hazne sayılabilir. Teste
stentin dış çapı ölçülerek başlanır. Ardından sabit bir
Boru formundaki implant numunesinin merkez eksenine basma hızıyla stente, çapı en az % 50 sine ininceye
boylamasına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan kadar kuvvet uygulanır. Kuvvet stentin deformasyona
boyuna çekme mukavemetinin ölçülmesi testidir. Test en yatkın olan alanına uygulanmalıdır. Bir süre
endovasküler protezler ya da graft malzemelere bekledikten sonra, stente uygulanan kuvvet kaldırılır ve
uygulanabilir. Kullanılacak test cihazı hakkında bilgi şu stentin minimum çapı ölçülür. Bu sayede stentin basma
şekilde tanımlanmıştır. Her iki yönde sabit hızda kuvvetine karşı mukavemeti belirlenir. Standartta
hareket edebilen tablalara, numunenin yapısına zarar belirtilen bilgileri içerecek şekilde test raporu
vermeden sıkıca tutabilecek çenelere (Şekil 2 de oluşturulur.
görüldüğü üzere) sahip olan ve kuvvet ölçüm doğruluğu
% 2 veya daha iyi olarak raporlanmış çekme test
makinası olabilir. Bu cihazın üzerinde çözünürlüğü ±
0,5 mm olan mesafe ölçüm sistemi de olmalıdır.
Üreticinin şartları da göz önüne alınarak protez teste
tabii tutulur. Gerçek durumu simule etmek açısından
gerek duyulursa protez ıslatılır ve varsa kaplama
çıkarılır. Başlangıç olarak 50 mm ve 150 mm lik
aralıklarla protez numunesinin uçları çenelere
yerleştirilir. Numune (örn. 50 mm/min ve 200 mm/min
arasında) kopma noktasına ulaşıncaya kadar sabit bir
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belirlenir. Standartta belirtilen bilgileri içerecek şekilde
test raporu oluşturulur.

Şekil 5. Düz Plaka Ezilme Testi

Şekil 3 Bölgesel Basma Test Aparatı
2.3. Ezilme Direnci Testi (ISO 25539-1, 2)
Ezilme direnci testi, düz plakalar tarafından numunenin
eksenine dik bir şekilde kuvvet uygulanması ile ya da
kuvvetin radyal olarak uygulanma şeklinde yapılabilir.
Radyal kuvvetle ölçülen ezilme direnci, balonla
genişleyen stentin sabit radyal kuvvete çevresel olarak
maruz kalması durumundaki dayanımını belirlemek için
yapılır. Düz veya paralel plakalı ezilme testi ise
numunenin boyunca uygulanan sabit ve düzgün
(uniform) kuvvetin oluşturduğu kalıcı deformasyona
mukavemetini ölçmek için yapılır.

Şekil 6. Radyal Ezilme Testi Cihazı
2.4. Radyal Kuvvet Testi

Şekil 4. Düz Ezilme / Radyal Ezilme direnci testi
Testin amacı protezin boyuna eksenine dik uygulanan
değeri bilinen bir kuvvet altında oluşmuş, kalıcı
deformasyondaki minimum kuvvete karar verilmesi için
yapılan testtir. Diğer bir deyişle, klinik olarak ilgili
burkulmaya ya da en az %50 lik bir çap düşüşüne
neden olacak kuvveti belirlemek amacıyla yapılan
testtir. Kullanılacak test ekipmanları olarak, doğruluğu
± % 5 olan bir malzeme test makinası, basma kuvvetini
oluşturabilecek, stentin tasarımıyla uyumlu aparatları
(Şekil 5 de görüldüğü gibi) ve sıcaklık kontrollü (37 ± 2)
°C lik bir dış hazne sayılabilir. Teste stentin dış çapı
ölçülerek başlanır. Ardından sabit bir basma hızıyla
stente, başlangıç çapının en az % 50 sine ininceye
kadar kuvvet uygulanır ve ölçülen kuvvet kaydedilir. Bu
kuvvet değerinde oluşan yer değiştirme de kaydedilir.
Sonra stente uygulanan kuvvet kaldırılır ve stentin
orijinal şeklini koruyup korumadığı kaydedilir. Bu
sayede stentin basma kuvvetine karşı ezilme direnci

Radyal kuvvet testinin amacı, yerleştirilmiş stentin
damar duvarına uygulayacağı kuvveti belirlemektir.
Kullanılacak
cihazlar
olarak,
gerekli
kuvveti
uygulayabilecek doğruluğu ± % 5 olan, sabit bir
hareketli tabla hızına ve uygun bağlama aparatlarına
sahip malzeme test makinası, uygun basma bağlama
aparatları, “V” şekilli ya da yuvarlak (loop) şekilli olan
çevresel bağlama test aparatı (Şekil 7) ve sıcaklık
kontrolü sağlanabilen bir dış hazne sayılabilir. Test,
stentin (implant) kullanım kılavuzunda belirtilen
minimum damar çapına eşit ya da minimum damar
çapından küçük bir çapa sahip tutma aparatına
yerleştirilmesiyle başlar. Ardından implant bilinen
maksimum damar çapına kadar genişlediğinde
implantın çapına bağlı olarak radyal kuvvet ölçülür. İlgili
standartta belirtilen bilgileri içerecek şekilde test raporu
oluşturulur.
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Şekil 8. 3 Nokta Eğme Test Cihazı Bağlama Aparatları
2.6. Stent Yorulma Testi

Şekil 7. Radyal Kuvvet Test Cihazı Tutma Aparatı
2.5. 3 Nokta Eğme Testi
3 nokta eğme testinin amacı, 3 nokta eğme yöntemini
kullanarak balonla genişleyen stentlerin ve stent
sistemlerinin esnekliğine dair bilgi edinmektir. Bükülme
esnekliği, stent sisteminin vasküler yolları takip
edebilme yeteneğini ve yerleştirilmiş stentlerin damarın
doğal kavislenmelerine uyumluluklarını etkileyen önemli
faktörlerden biridir. Stentler yerleştirilmiş durumdayken,
stent taşıma sistemleri ise yerleştirmeden önce bu teste
tabi tutulabilirler. Kullanılacak test cihazları hakkında şu
bilgiler istenmektedir. 2 tane sabit, alt desteğe ve 1 tane
üst kuvvet uygulayabilen mesnete sahip, kuvvet ve yer
değiştirme ölçümlerinde doğruluğu ± % 5 olan bir
malzeme test makinasına (Şekil 8) , stenti şişirmek için
şişirme cihazı ve sıcaklık kontrollü dış hazne gereklidir.
Test, üstteki kuvvet aparatının sabit alt desteklerin
paralelinde, 2 desteğin merkezine doğru hizalanmasıyla
başlar. Numunenin konumunu ve yönelimini görmek
için orta noktası işaretlenir. Test numunesi 3 nokta
eğme testi aparatlarının merkezine yerleşilir. Üst aparat
stentin orta noktasına dokunacak şekilde ayarlanır.
Teste başlanır. Kuvvet sabit bir hız ile uygulanır ve
istenen maksimum sapmaya kadar sürdürülür.
Deformasyonlar
ve
gözlemler
fotoğraflarla
kanıtlanmalıdır. İlgili standartta belirtilen bilgileri
içerecek şekilde test raporu oluşturulur.

Testin amacı, vasküler stentin dayanıklılığının
hidrodinamik
titreşimli
yüklenme
(hydrodynamic
pulsatile loading) yoluyla fizyolojik olarak ilgili damar
çapı genişlemesinin simule edilerek ölçülmesidir. Test
sahte damara (elastik olarak simule edilmiş)
yerleştirilmiş stente uygulanır. Testin süresi genellikle
10 yıllık kullanıma denk olarak ayarlanır. Test için
gerekli araçlar; basınç ölçme sistemi, boyutsal ölçüm
cihazı, çevrim sayma sistemi(Şekil 9), damar
simülasyonları ve sıcaklık kontrollü bir dış ortamdır.
Test; fizyolojik basınç ve çap kontrol sistemi olarak
anılan iki farklı yöntem doğrultusunda uygulanabilir.
Yöntemlerin detayına standattta belirtilmiştir. Test
esnasında belirlenen tekrar sayısında test edilecek
stente hidrodinamik titreşimli yüklenme uygulanır. Eğer
stentte bir hasar oluşursa hasarın oluştuğu tekrar sayısı
verilir. Eğer bir hasar oluşmaz ise test edilen stentin
belirlenen test şartlar için yorulma ömrünün uygun
olduğu tespit edilir.

Şekil 9. Stent Yorulma Test Cihazı

3. Sonuçlar ve Öneriler
Standartlar ve testler hiç bir zaman cihazın üretim
aşamasıyla sınırlı değildir. Kullanıma sunulan her ürün,
işlediği müddetçe daha doğru ve yararlı kullanılabilmesi
açısından kontrole tabii tutulmalıdır. Söz konusu olan
ürün medikal cihaz endüstrisinde önemini kanıtlamış ve
sıkça tercih edilen stentler gibi implantlar ise daha da
hassas olmakta fayda vardır çünkü bu tip ürünlerdeki
herhangi beklenmeyen bir durum hasta sağlığını direk
etkileme potansiyeline sahiptir. Hem mevcut durumu
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kontrol edebilmek hem de elde edilen verilerle stentlerin
gelişmesine katkı sağlayabilmek adına mekanik testler
en büyük veri kaynaklarından biridir. Yapılan testler,
implant
için
izlenebilirliği
sağlamakla
beraber
kullanıcılar içinde bir güvence sağlamaktadır. Bu
çalışmada, stentlerin mekanik testleri konusunda ilgili
standartlar hakkında bilgiler verilmiştir. Bu sayede,
stentlerin mekanik testleri konusunda araştırma
yapanlara
rehber
bir
doküman
hazırlanması
hedeflenmiştir.
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THE RADIO-PROTECTIVE EFFECT OF CAFFEIC ACID PHENETHYL ESTER ON
OXIDATIVE STRESS IN HEART TISSUE OF RATS EXPOSED TO TOTAL HEAD
IRRADIATION
1
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Department of 1Medical Biochemistry, 3Cardiology, Gaziantep University, Faculty of Medicine,
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2
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of addition of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the
oxidative stress in the heart tissue of irradiated rats. Thirty six rats were divided into four groups as sham control,
control group of CAPE, irradiation group, CAPE plus irradiation. CAPE was injected intraperitoneally to the rats
in IR plus CAPE group after the dimethyl sulfoxide (DMSO) was dissolved. The amount of DMSO used to
dissolve CAPE was injected into control group of CAPE. Heart tissue antioxidant capacity, as measured by
levels of total superoxide scavenger activity (TSSA), superoxide dismutase (SOD) and glutathione-S-transferase
(GST) activities except non-enzymatic superoxide scavenger activity (NSSA) were statistically lower in IR group
and the control group of CAPE compared to sham control and irradiation (IR) plus CAPE groups. TSSA and
NSSA activities were statistically higher in IR plus CAPE groups compared to all other groups. In contrast,
glutathione peroxidase (GSH-Px) activity was significantly found to decrease in the control group of CAPE
compared to sham control and IR plus CAPE groups. Malondialdehyde (MDA), a marker of lipid peroxidation,
levels in IR group was statistically higher than all other groups.
As a results, Caffeic Acid Phenethyl Ester decreases oxidative stress markers and have antioxidant effects, which
also increases anti-oxidant capacity in the heart tissue of irradiated rats.
Keywords: Caffeic acid phenethyl ester, antioxidant, malondialdehyde, irradiation, free radicals.
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SOLAR PHOTO DEGRADATION OF METHYLENE BLUE IN AN
AQUEOUS ENVIRONMENT

Ammouchi Nesrine and Otmani Amara
a
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Abstract
The purpose of this paper deal with the study of solar photo degradation of methylene blue in an aqueous
environment. The Transition metal catalysis accounts for almost 70% of all catalytic processes because it is
involved in synthetic chemistry (basic chemistry, petro chemistry, specialty chemistry and fine chemistry) in
energy production (C1 conversion, production and conversion of hydrogen, conversion of biomass) and in
environmental protection processes (air and water depollution treatments). Traditional metal catalysts are based
on metals from groups 8 to 11 (Fe, Ru, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, and Ag). These metals supported or not, or in
combination with other promoter metals, which have been the subject of a very large number of studies on their
preparation, characterization, mechanisms of action and applications in several fields.
.
Keywords: Photo degradation, Supported catalysts, Solar irradiation, Methylene blue
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REINFORCED WITH HYBRID STEEL FIBER
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Abstract
The high performance concretes acquires the mechanical resistances going from 20 to 30MPa in 24 hours, which
can increase productivity and reduce construction time on site. It provides substantial gains mass, it is possible to
build with less formwork, less concrete to set up and less frames than ordinary concrete.
The addition of metal fibers has a more effective effect in high-strength matrices, by increasing both ultimate
load and ductility, thanks to the good adhesion between the fibres and the concrete matrix.
The purpose of this study is to define the effect of a hydride steel fiber on the mechanical properties of highperformance concretes with the addition of blast furnace slag.
The results obtained show that the addition of ultrafine granulated slag and fibres has led to a relative
improvement in mechanical performance.

Keywords: Fibers, HPC, mechanical properties, slag.
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PRESENT A NEW STRUCTURE OF DC REACTOR (DCR) BASED ON FAULT
CURRENT LIMITER AND MAGNETIC FIELDS INVESTIGATION OF DCR CORE
UNDER DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
Kamran GHORBANYAN 1, Selim ACAR 2
Abstract In the present world, due to the dramatic increase in the need for the use of power
systems in humans, transmission lines increase the capacity of demand and therefore the
electricity grid. For such reasons, the power systems were put at risk of high fault current. The
reliability and stability of the systems is directly related to control and decrease the severity of
the fault currents. Therefore, many fault current limiters (FCLs) have been made and applied
to power systems.
This work presents a new structure of a DC reactor (DCR) based on fault current limiter and
investigates the magnetic fields of DCR core under various laboratory fault conditions. The
new prototype consists of two ferromagnetic cores, that are connected together with a coil.
The principle of this core is analyzed in various network fault currents using a fault current
generation system and its electromagnetic analyzes are carried out by a electric field detection
system. The prototype setup is built and tested then simulated and compared with
MAXWELL-3D and MATLAB. The comparison of experimental and simulation results
indicates that the proposed DCR based on FCL is a promising solution to address protection
issues.
Acknowledgement: This work is supported by Gazi University Scientific Research Fund
Project No. 05/2019-13.
Keywords: Fault current limiter, Magnetic fields, DCR

1

Kamran Ghorbanyan, Mr, Department of Physics, Faculty of Science, Gazi University,
kamran_ghorbanyan@yahoo.com
2
Prof. Dr., Department of Physics, Faculty of Science, Gazi University sacar@gazi.edu.tr

947

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

STRUCTURE IMPROVMENT OF THE DC REACTOR (DCR) BASED ON FAULT
CURRENT LIMITER BY USING PERMANENT MAGNET IN CORE STRUCTURE
(PDCR) AND MAGNETIC FIELDS INVESTIGATION OF PDCR CORE UNDER
DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
Kamran GHORBANYAN 1, Selim ACAR 2

Abstract This work presents a new structure improvement of the DC reactor (DCR) based on
fault current limiter by using permanent magnet in core structure and investigates the
magnetic fields of PDCR core under various laboratory fault conditions. The new prototype
consists of two permanent magnets in each two ferromagnetic cores. The principle of
ferromagnetic core of PDCR is carried out in various network fault currents and its
electromagnetic analyzes are gained by a electric field detection system, which the both
systems has been used in DCR investigation in last research. The prototype setup is built and
tested. Experimental and analytical results were Simulated and compared with MAXWELL3D and MATLAB. The comparison of experimental and simulation results in this project
indicates that using of permanent magnets in the DCR ferromagnetic core is very useful and
has positive effects around 75% limitation principle increase which the proposed PDCR based
on fault current limiter is a promising solution to address protection issues.
Acknowledgement: This work is supported by Gazi University Scientific Research Fund
Project No. 05/2019-13.
Keywords: Fault current limiter, Permanent magnet, PDCR
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TEM, X-RAYS AND MÖSSBAUER STUDIES OF NANOSTRUCTURED
Fe50Ni25Al25 POWDERS
Amara Otmania, Chafika Nakiba and Nasrine Ammouchia
a

LRPCSI Université 20 aout 1955-Skikda, Skikda, Algeria,
E-mail: amara.otmani@univ-skikda.dz, amara_otmani@yahoo.fr,
c_nakib@yahoo.fr, nammouchi2013@gmail.com

Abstract
Nanostructured powders of Fe50Ni25Al25 were prepared by mechanical alloying in argon atmosphere from elemental Fe, Ni
and Al powders, using a planetary ball mill (pulevérisette 7). The obtained Nanostructured powders of Fe 50Ni25Al25 were
investigated by TEM, X-rays diffraction and 57Fe Mössbauer spectroscopy. For 12h hours of milling, the TEM Analysis,
reveals that powder particles composed by nanograins and maps of X rays elements reveals that: there is homogenous
repartition of Fe, Ni and Al elements. The X-rays structure analysis was performed by MAUD program. X-rays diffraction
shows only, FCC and BCC structures. At the first hours of milling, the percentage of FCC and BCC structure was 98% and
2% respectively and at the end of milling the BCC structure represent 98% of the alloy. The final lattice parameter of this
structure is close to 0.2895 nm. The diffraction pattern reveals a fast decrease of the crystalline size in the first hour of
milling, after we obtained a stationary state. Mössbauer spectra are composed of magnetic contribution characteristic of alpha
iron and paramagnetic contribution attributed to Fe-Al (rich in Al), for the first milling time. After four hours of milling, the
Mössbauer spectra are composed only of a magnetic contribution. The formation of disordered solid solution Fe50Ni25Al25 is
complete after 48 hours of milling.
Keywords: Nanostruture, TEM, Mössbauer spectrometry, Fe50Ni25Al25
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TRANSPORT PROPERTIES IN UNIFORM SHEAR FLOW FOR
DIATOMIC GASES AT LOW DENSITY. COMPARISON BETWEEN
KINETIC THEORY AND DIRECT SIMULATION MONTE CARLO.
Djamel OMEIRI a, Fouzia ZEROUANA a and Amina LAOUAR a
aa

Laboratoire LRPCSI, Université du 20 Août 1955-Skikda, BP 26, Skikda, 21000, Algeria ; d.omeiri@univ-skikda.dz

Abstract
Analytical expressions of transport coefficients in polyatomic gases, derived from Chapman-Enskog’s method
are obtained following Mason and Monchick type approximations. The expressions are given as functions of
various macroscopic quantitites easy to evaluate either by computation or by experiment. These coefficients are
calculated for the Variable Soft Sphere (VSS) potential model and through various simulations by Direct
Simulation Monte Carlo (DSMC) method. The viscosity and the thermal conductivity coefficients are obtained
from simulation of a uniform shear flow. . The effect of the temperature on the behaviour of the transport
properties is investigated. A comparison of Chapman-Enskog’s theory with DSMC method is made.
Keywords: Transport coefficients, Vibrational nonequilibrium, Variable Hard Sphere (VHS) potential, Variable Soft Sphere
(VSS) potential, Direct Simulation Monte Carlo (DSMC).
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Abstract
Pure and W doped TiO2 nanoparticles were synthesized by ball milling process. X-ray diffraction and their
Rietveld refinement reveal that lattice parameters and unit cell volume decreases with doping. The detailed peak
profile analysis of XRD patterns has been performed by using Williamson-Hall methods to calculate the
crystallite size and micro-strain. The crystallite size shows decreasing trend with W doping, while strain
increases. The Raman spectra reveal the presence of rutile phase of TiO2, and also indicate that the strain
increases with increase of dopant concentration. The particle size calculated from transmission electron
microscopy (TEM) micrographs is in agreement with crystallite size estimated from peak profile analysis. The
HRTEM images of the samples also show that doped samples are more strained. The optical band gap energy of
the samples has been determined with the help of UV-Vis spectroscopy. The results of UV-visible spectra reveal
that band gap has been significantly modified by the introduction of dopant in host matrix of TiO2. This observed
band gap tuning of the TiO2 nanoparticles is due to the increase of strain (defects) with increasing amount of
dopant concentration. Thus strain produced by the dopant is an effective tool for the modification of optical
properties and band gap tuning.
Keywords: TiO2 nanoparticles, Ball milling, Peak profile analysis, Optical properties, Band gap tunning
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Abstract
Obtaining cleaner fuels, minimizing greenhouse gas emissions have increased the need for hydrogen and synthesis gas
production and technology development. Therefore, hydrogen production has gained more importance compared to previous
years. As hydrogen gains importance, researches are carried out on production methods and development processes. One of
the important parameters during the hydrogen production is catalyst selection and development. In this study, CuO, ZnO,
CuO / ZnO metal oxide structures which frequently used in hydrogen production were synthesized by spray pyrolysis method
and characterized. Molecular bond characterization of the obtained powder particles, was characterized by Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) spectra, Particle surface area was characterized by Brunauer – Emmett – Wires (BET), analysis
ratio was characterized by Inductively Coupled Plasma (ICP) and Optical Emission Spectrometry (OES). As experimental
parameters; system temperature, concentration, carrier gas pressure were studied. The effects of experimental parameters
were discussed according to the characterization results.
Keywords: Powder particle, catalyzer, CuO-ZnO, Spray pyrolysis.
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Abstract
The purpose of this study is the recovery and recycling of polymeric waste from electrical and electronics equipment out of service (WEEE)
and stored in the open of environment.
The high consumption of these equipments and the practice by some manufacturers of the planned obsolescence make this waste take a
worrying extent in the degradation of the environment. The addition of the ABS polymer to this waste makes it possible to reintroduce them
into the cycle of the production of raw materials by recycling.
We proceeded by adding Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) at 20, 40, 50, 60 and 80% to the WEEE Matrix.
The waste is washed and crushed beforehand and the ABS is used in the virgin state. The mixing was done first cold by placing the various
constituents in a cylinder in random rotation, then hot extrusion.
The preparation of the test samples was carried out without additives or compatibilizers by injection process after grinding of the extrusion
product. The mechanical characterization of the samples showed that the introduction of WEEE in the ABS matrix generates small variations
in the modulus of elasticity. The maximum elastic stress increases by 27% for the mixture (50%WEEE/50% ABS). Resilience also increases
with the concentration of ABS in the WEEE matrix and reaches 90% for the mixtures (50%WEEE/50% ABS). Finally, we proceeded to the
observation and readings of the fracture facies by scanning electron microscopy (SEM).
.
Keywords: Environment, polymer, recycling, waste
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Abstract
Plastic processing techniques depend on the nature of the polymers and on the destination of the finished products. To improve the
productivity of plastics and their performance, the industrial world has given great importance to the evolution of these transformation
techniques. Our work is a comparative study of the mechanical behavior of a polymer (ABS) in two different processing techniques: press
injection and 3D printing. Plastic injection uses the thermoplastic properties of the polymer, to inject it softened into a mold, in order to
create a footprint of it. This technique provides the best quality for productions of large and very large series.3D printing, also called additive
manufacturing or direct digital manufacturing, allows making an object by creating a numerical model and printing it in three dimensions. It
opens a wide range of technical possibilities with important economic stakes. Used mainly for prototyping, its potential applications are now
of interest to many sectors of activity: aeronautics, automobile, medical, .... The melt flew index of the ABS used is 22.32 g / 10 min, the
mode of transformation chosen, which is the injection, is in agreement with our material. The mechanical behavior of test pieces made by the
two processes is different. The stress and strain characteristics are significantly higher in the conventional injection process than in the case
of 3D printing. The values of modulus of elasticity and maximum stress decrease significantly in the 3D printing process. Micrographs
obtained by optical microscope and scanning electron microscope observations (MEB) of fracture facies during tensile test show a big
difference in the cohesion of the material between the two processes. The results obtained show that the transformation mode has a direct
influence on the mechanical characteristics of the polymer. The mechanical characteristics required of the finished product impose the mode
of transformation of the polymer..

Keywords: 3D printing, Injection, polymer, transformation
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Abstract
In this study, the burst pressure of filament winding basalt/epoxy composite pressure vessels [±55°]4
configuration was investigated by modeling under close-ended conditions over basalt/epoxy composite pipes. A
functional test apparatus is designed and manufactured to determine the burst behavior of pressure vessels. This
test apparatus is designed for quick assembly and disassembly. Internal pressure tests of basalt / epoxy test
samples were performed according to ASTM D1599 standard. The internal pressure test was recorded with a
high-resolution camera until explosion damage occurred. The damage sounds caused by pressure increase in the
test samples were recorded with the help of camera. Changes in diameter and length of samples according to
pressure changes were interpreted simultaneously with camera recordings. The changes in diameter and
elongation in length of the sample were plotted according to the pressure. In addition, hoop and axial stress
values of the resulting damages were determined.
Keywords:
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pressure,
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vessels,

Epoxy
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Abstract
This work studies the feasibility of obtaining steel aluminide coatings on steels substrate, XC38 and stainless
steel 304L, by aluminizing treatment (HDA) especially at the temperature of 700°C. Steels were coated for 30
min in air. Detailed optical, scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy
(EDS) investigations were performed to characterize the phases identified during aluminizing. After aluminizing,
three layers were formed, external aluminum layer, intermetallic layer and steel substrate. The results showed
that the intermetallic layer growing toward the steel substrate possessed a tongue-like morphology which
delimited by a strong concentration of pearlite. However, the interface intermetallic layer /external aluminum
layer evolved under an irregular profil with a tongue-like morphology. The intermetallic layer of the hot dipped
was composed of minor monoclinic FeAl3 and major orthorhombic Fe2Al5 according to the EDS and X-ray
diffraction analysis. These intermetallic compounds which formed between steel and aluminium, at the
interface, are tangent toward the steel. . The heat-treated steels are subsequently subjected to electrochemical
tests in an NaCl bath in order to evaluate their corrosion behavior after the application of the aluminum coating.
Keywords : Hot-dipping, intermetallic compounds, coating, corrosion.
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Abstract
Brass alloys are frequently used in daily life due to their cost-effectiveness and high strength, their ability to
change color under external factors such as sunlight, resistance to wear and corrosion. Automotive spare parts,
high-speed rotating machine parts, ammunition equipment, clock gears, musical instruments are some of its
applications. As the copper-zinc ratio in the content of the brass alloy changes, its main properties and therefore
its area of usage also change. Brass alloys containing less than 37% zinc are referred as α-phase brasses and they
are in form of face cubic center (FCC) structure. In alloys containing zinc in the range of 37-46%, α and β phases
are present together. Brass alloys have advantages as well as disadvantages. The most important of these is to
contain lead. Although lead increases the processability of brass alloy, it is a toxic material and its use is limited
worldwide. Another important disadvantage of brass alloys is their high density.
The first aim of the study is to produce lead-free brass alloys with mechanical properties that compete with brass
alloys that contain lead which is harmful to human health. It is also aimed to reduce the density of the brass alloy
to a certain extent by reinforcing the ceramic materials to reduce the disadvantage caused by the high density of
the brass. In order to understand the properties of brass matrix material, X-ray fluorescence (XRF), elemental
analysis and grain size analysis were performed. X-Ray Diffraction (XRD) analysis was performed to obtain a
preliminary information about the phases developing in the microstructures of the matrix. Quantitative analysis
is important because different amounts of the various phases affect their properties such as wetting behavior and
mechanical properties. For this reason, Rietveld analysis was performed. Thermal analysis was performed in
order to decide the heat treatment temperatures to be applied to brass. 10% by volume SiC was added to the
brass matrix. The composition was milled in appropriate ratio at 300 rpm for 60 minutes. Accordingly, the
compositions prepared with reinforcing materials were sintered in SPS furnace as a function of 40Mpa pressure,
780 °C sintering temperature and 10 min standby time. XRD and Rietveld analyzes were performed to obtain the
phase determination and semi-quantitative values in the microstructures of the SiC reinforced brass matrix
composite sample. The ratios of phases in the SiC reinforced brass matrix composite samples were determined
as alpha-brass 71.25 %, beta-brass 24.49 % and SiC 1.46 %. Silicium carbur was embedded in brass matrix by
SPS under pressure and heating. Brass matrix containing SiC have the shining surface and gold yellow color.
The modulus of elasticity value of the composite sample was examined. Hardness tests were applied and
compared with pure and lead containing brass alloys. Microscobic analysis was applied to SiC reinforced
composite sample.
Keywords: Spark Plazma Sinterleme (SPS) , brass, Metal matris kompozit (MMC)
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Abstract
Due to the complex chemistry of sorbent materials and coal, pollution occurs in the combustion system. The
emission control is critical for environmental concern. A mixture of time-dependent emission stack gas coal
mixed with washing slurries in microwave heated filled bed column sorption units and presumed to be
essentially first-order kinetic equations in the respective query modeling or less sensitive to the heating rate of
the microwave. The other reactivity distributed in the activation model was dependent on the microwave heating
rate. More advanced models for microwave radiation have increased sorption. Three and four parameters are
required, respectively, which depend mainly on the charcoal properties but also include some porosity and the
effect of the gas on the salt mass transfer. This is so reactivity of different absorbent parameters, conditions on
activation energy and the exponential factors regarding materials..
Keywords: microwave, sorbent material , borax, salted pumice, coal combustion

958

4.International Conference on Material Science and Technology in Kızılcahamam/ANKARA(IMSTEC 2019) - 18-20 OCTOBER 2019

MICROWAVE HEATING FOR POLYMER, AGGREGATE AND ASPHALT
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Abstract
The suitability of microwave heating was investigated to improve the asphalt mixtures' healing ability. During
microwave heating, the asphalt mortar containing conductive particles was exposed to an alternative
electromagnetic field according to the kilohertz resistivity. The induction energy and the metallic fibers of the
microwave are heated by high frequency alternating electromagnetic fields which can induce Eddy currents in
electrically and magnetically sensitive materials. Heat energy is softened and spread to the asphalt binder with an
increase at the temperature. The asphalt mixture can be softened quickly because the asphalt binder temperature
acts as a Newtonian fluid when the temperature rises above the softening point of the binder. It was microwave
heating provided much better strength over asphalt mixtures.
Keywords: microwave heating, asphalt, polymer material , softening,
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Abstract
Nowadays, new steel grades are required in many applications which have good
combination of high strength and adequate toughness. These properties can be
obtained from quenched and tempered [Q&T] steels. However, original equipment
manufacturers [OEMs] prefer cost effective approaches using alternative steel grades
for automotive applications. Precipitation hardened ferritic-pearlitic [PHFP] steels can
have tensile strength up to 1200 MPa, but lower ductility becomes main problem as
the strength increases. In order to overcome this demand, recent developments
focus on carbide-free bainitic steel grades due to their high strength and toughness
combination, ensuring higher fatigue limit. In this study, to develop a new hot forged
carbide-free bainitic steel grade, Thermo-Calc and JMatPro were used for calculation
of equilibrium phase transformations and CCT diagrams in designing steel
composition. 15-kg laboratory meltings of selected compositions were produced with
pilot-scaled vacuum induction furnace, then hot forged and air cooled. Microstructural
characterization was performed using light microscopy and scanning electron
microscopy [SEM]. According to mechanical test results, >1100 MPa tensile strength,
>12% elongation and >25 J toughness can be obtained with proper amounts of Nb –
Mo – Cr alloying and optimized heat treatment cycles.
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Abstract
The most common type of copper alloys is brass alloys. The cost-effectiveness and good mechanical properties
of brass alloys have enabled many uses in daily life. Brass is a copper alloy containing dominant zinc. As the
ratio of copper to zinc in the content of brass changes, so does its main characteristics and thus its uses. Brass
alloys have different types such as alpha, beta, alpha-beta, admiralty and cartridge brass. In addition to zinc,
brass contains alloying elements such as aluminum, tin, nickel, manganese, iron, lead. Of these, lead is an
alloying element which greatly enhances the machinability of the brass alloy. However, lead is a toxic material
and its use worldwide is limited. On the other hand, the high density of the brass alloy restricts its use.
The aim of the study is to reduce the density of the brass alloy by a small amount by reinforcing the ceramic
materials in order to reduce the disadvantage caused by the high density of the brass. In order to examine the
properties of brass matrix material, various analyzes were performed on brass powder. This analysis; X-ray
fluorescence (XRF), particle size analysis, X-ray diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA).
After the analysis applied to the brass powder, production started. 10% by volume ZrO2 was added to the brass
matrix. The prepared compositions were mixed for 60 minutes at 300 rpm. The compositions were sintered in
SPS (Spark Plasma Sintering) furnace as a function of 40MPa pressure, 780°C sintering temperature and 10 min
dwell time. The XRD and Rietveld analyzes of the ZrO2 reinforced brass matrix composite samples were made
and the phases of the microstructures were determined and quantitative amounts of these phases were
calculated. The modulus of elasticity and hardness of the composite material were investigated. Microscopic
investigations were performed on ZrO2 reinforced composite sample. The obtained results show that ZrO2
reinforced brass matrix composite sample will contribute to the literature.
Keywords: Spark Plasma Sintering (SPS) , brass, Metal Matris Composite (MMC).
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Abstract
In this work, we proposed to study the biodegradation of oxo-biodegradable polypropylene bags in sea and river
waters. This new class of plastics contributes to preserve the environment since its degradation products are
carbon dioxide and water.
Several polypropylene formulations containing different rate (0, 0.5 and 1%) of commercial pro-oxidant have been
prepared and submitted to thermal oxidation at 60°C.
in the second stage of this work, the samples were immersed in the sea and river waters for 45 days and
withdrawn regularly to analyse them.
FTIR spectroscopy detected the appearance of new absorption bands corresponding to the carbonyl groups
during the heat treatment, due to chain splits within the polymer. The intensity of these bands decreases during
immersion in sea and river waters. This phenomenon is attributed to the assimilation of these functions by the
microorganisms present in the waters, notably the river water.
The evaluation of the loss of mass increased during the two phases of the oxo-biodegradation of the
polypropylene bags. This increase is higher for samples submerged in river water.

The different SEM images showed a visible deterioration on the surface of the polypropylene, more important for
the samples in contact with the river water.
The results obtained showed that the degradation of bags is depending on percentage of oxidant agent and the
biodegradation is higher in river water than in sea water.
Keywords: Polypropylene, Biodegradation, Thermo-oxydation, Water
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Abstract
Green roof systems have several effective environmental contributions, such as improving building energy
performance, reducing air pollution and noise. Green roofs in urban serve as a bridge, which are the transfer
gates for wildlife to enter the nearby habitats. In addition, green roofs play a critical role in improving the urban
environment by enriching the biodiversity, diminishing the runoff quantity as well as reducing the effects of acid
rain. Moreover, these systems act as a sink for nitrogen, lead and zinc from precipitation, but it also increases the
concentration of phosphorus, which came from fertilizer used on green roofs. Due to the above benefits many
countries started to implement the green roofs in buildings.
A green roof typically consists of several components, including vegetation, substrate, filter layer, drainage
material, insulation, root barrier and water proofing membranes. To have the least environmental impact (with
the maximum benefits), it is essential to construct a vegetated roof system that is compatible with the local
climate and the requirements of the wanted plants; for instance, for areas with little rain, fine-grained, poorly
drained substrates may be fine, while for areas with heavy rains, drainage should be ensured via having a tilted
roof, a coarse-grained substrate or a separate drainage layer. Furthermore, the use of only one root barrier,
substrate and plants without plastic layers results in less environmental impact. However, when developing green
roofs with minimal environmental impact, alternative environmental-friendly components should be selected
instead of materials with the greatest ecological impacts possible.
The present paper provides a study of the mainly environmental effects of green roofs to the resolution of
potential ecological problems at the building and urban levels. Providing an in-depth look at the technology of
green roof systems and the characteristics of its different components, this study also focuses on the
environmental advantages and disadvantages of these ecological structures, which are becoming increasingly
common.
Keywords: Green roof, Environmental impact, Energy efficiency, Sustainability building
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Abstract
In order to increase the performance of gas turbine engines, hot section parts of engines such as combustion
chamber, high pressure compressor blades require more durable materials than the metallic materials used today.
Silicon Carbide based ceramics and composites provide a new perspective to the material technologies that can
be used in the production of gas turbine engine parts with their high temperature stability and strength. These
composites are lighter than metallic materials, providing higher propulsion with less fuel for gas turbine engines,
while allowing for the production of more powerful engines with high temperature resistance. These composites
are lighter than metallic materials. It providies higher propulsion with less fuel for gas turbine engines, while
allowing for the production of more powerful engines. However, the formation of silicon hydroxide in the gas
phase as a result of reacting with water vapor in high speed combustion environments and at high temperatures
limits the use of these materials without coating. In order to prevent this reaction, environmental barrier coating
is applied on SiC based ceramic matrix composites. Rare earth elements-silicate based ceramics have been
suggested for environmental barrier coating materials. However, elemental composition and structural properties
could not be clearly determined for these applications.
In this study, ceramic pellets in RE2Si2O7 (RE: La, Y, Yb, Sm, Gd) composition which are likely to be used as
coating material on SiC / SiC ceramic matrix composites were produced by solid state reaction method and
microstructural properties of these pellets were characterized by scanning electron microscope and X-ray
diffraction. As a result of the characterization results , it was found that the pellets had a dense, gapless
microstructure and contained two different phases as a monosilicate and disilicate.
Keywords: Rare earth-silicate, Environmental barrier coating
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MIMICKING THE SECONDARY SPHERE RESIDUES OF HPCD: A
THEORETICAL STUDY
Muhammed Buyuktemiz and Yavuz Dede
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Abstract
Oxidative ring cleavage reactions attracted great interest and various studies on the catechol ring cleaving enzyme
Homoprotocatechuate 2,3-Dioxygenase (HPCD) were reported in the literature[1]. Available data[2] on how the
secondary sphere (SS) residues affect reaction mechanism and electronic structure led us to pose following
questions; i) To what extent SS steer the reaction and ii) can the effects of SS residues be mimicked on the first
coordination shell?

Figure 1. Reaction mechanism[3] for HPCD and ligand modifications. Glu: Glutamate, His: Histidine, Asn: Aspargine,
Arg: Arginine, Trp: Tryptophan, PB: Peroxo Bridged, EP: Epokside, LA: Lactone, PR: Product.
Couple of SS residues are of utmost importance; His200 in assisting proton migration to dioxygen, Trp192 in
modulating His200’s position and His248 for maintaining rigidity of the enzyme center. These residues are cautiously
mimicked on the first coordination shell, mainly by modifying the immediate axial ligands to the metal center of HPCD.
The dual basic/acidic role of His200 in the proton transfer pathway was reproduced via converting neutral ligand
imidazole to a base. Trp192 and His248 were mimicked by designing model systems with bi- and tri-dentate ligands.
Reaction mechanism[3] of HPCD is studied for six different ligand systems (Figure 1) in additon to the active enzyme
site without any SS residues. DFT is employed throughout the calculations. Energetically feasible reaction channels
on synthetically promising ligand structures are identified. Key structural and electronic principles are outlined.

1. Vaillancourt, F.H., J.T. Bolin, and L.D. Eltis, Crit. Rev. Biochem. Mol., 2006. 41 (4), 241-267.
2. Groce, S.L. and J.D. Lipscomb, Biochemistry, 2005. 44 (19), 7175-7188.
3. Christian, G. J.; Ye, S.; Neese, F., Chem. Sci., 2012. 3 (5), 1600-1611.
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Özet
Dünya’da fosil yakıtların hızla tükenmesi, mevcut kaynakların gelecek yıllarda sürekli artan enerji talebini
karşılamayacak olması sebebiyle alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Doğada saf
halde bulanamayan hidrojen gazı, yakıt pili teknolojisi için çevre dostu bir yakıt olarak önem kazansa da
üretiminde en önemli birincil enerji kaynağı yine fosil yakıtlardır. Günümüzde elektroliz, maliyetli olması
sebebiyle hidrojen üretiminde yaygın olarak kullanılmasa da, suyun bu yöntemle bileşenlerine ayrıştırılması ile
yüksek saflıkta hidrojen gazı elde edilebilir ve üretim maliyeti elektrokimyasal reaksiyonların aşırıgerilimi
minimize edilerek ve elektrokatalitik aktivitesi yüksek ve maliyeti düşük elektrot malzemeleri kullanılarak
düşürülebilir. Bu noktada en elverişli elektrot malzemeleri olan platin, paladyum gibi soy metallerin pahalı
materyaller olması, alternatif elektrot malzemeleri arayışına yol açmaktadır. Literatürde, bunlara benzer özellik
gösteren, düşük maliyetli ve korozyon direnci yüksek çeşitli katalitik malzemeler üzerinde durulmuştur. Katalitik
malzeme olarak nikel, demir, kobalt gibi geçiş metalleri birçok araştırmada incelenmiştir. Ayrıca, bu
malzemelerin lantanit grubu metaller ile de desteklenmesi ile de hidrojen oluşum tepkimesi için
elektrokatalizörler elde edilebilir.
Bu çalışmada, hidrojen oluşum tepkimesi için daha kararlı ve daha verimli elektrokatalizörler elde etmek
amacıyla, nadir toprak elementlerinden seryum içerikli destek malzemesi hidrotermal sentez yöntemi ile
hazırlanmıştır. Platine benzer özellik gösteren geçiş metallerinden nikel ve demir içerikli malzemeler ıslak
emdirme yöntemi ile destek malzemesine yüklenmiş, ardından hazırlanan Ni/FexCeyOz ve Fe/NixCeyOz
malzemeleri, 400, 600 ve 800 ºC sıcaklıklarda indirgenmiştir. Malzemelerin elektrokimyasal davranışları asidik
elektrolit çözeltisinde, farklı gaz ortamlarında, döngülü voltametri ve kronoamperometrik teknikler kullanılarak
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: hidrojen oluşum reaksiyonu, elektrokatalizör
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The recovery of Ag and ITO from c-Si Heterojunction solar cells
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Solar energy is one of the most important contributors to future clean energy but the end of
life solar modules is the big problem to environment. The solution is recycling of solar
modules with a green methods. In addition, recycling end-of-life solar modules becomes of
great importance due to the sustainable PV industry. In recent years, the first huge amount of
end of life solar modules are expected. By 2030, approximately eight million tons of end of
life modules will be ready to recycle. There are significant benefits to recycle any type of
solar cells especially Si-based solar cells. The recycled Si can be used as Si wafer, Si ingot,
and Si powder in the photovoltaic field. In this study, the chemical process step to extract
silver (Ag) and ITO (Indium Tin Oxide) from the c-Si heterojunction is developed since silver
and ITO is the main value driver of solar cells. The removal of front and rear side of
metallization and the ITO layer, which is used as the transparent conductive oxide layer, has
been successfully carried out. The ultimate goal is to set up a recycling recipe for
heterojunction solar modules with a green methods.
Keywords: Recycle, c-Si Heterojunction solar cells, Indium Tin Oxide (ITO), silver.
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