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PREFACE
3.International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18)
organised by Nevsehir Haci Bektas Veli University and İSABET MEDIA is held in September 17- 19,
2018 in Nevsehir, Turkey. This symposium is aimed at bringing together academics, researchers and
engineers, iron and steel manufacturers, exporters and importers, suppliers, technology producers and
non-governmental organizations around the world to share and discuss their latest works and the new
methodologies to improve the structure and properties of the materials. The topics of IMSTEC’18
covered are Metallurgy and materials, Casting, Heat treatment, coating and corrosion, welding and
cutting, forming and machining, Energy and environment, Marketing and finance, Automation,
Occupational health and safety.
The Symposium includes invited papers of national and international academicians and the papers
submitted by academia in all aspects of the material industries.
Cappadocia region, the capital of Nevşehir, has one of the most interesting and spectacular
landscapes in the World, which is the first settlements dating back to 3000 BC; The oldest name was
"Nyssa". It is the perfect starting point to visit the area. The castle standing at the highest point in the
city which comes from seljuks period is also one of the most intersting ruins. The Kursunlu Mosque
has an impressive complex of buildings and a medrese surrounding it which dates back to 1726. The
museum displays a rich collection of the local finds. Gulsehir, and Hacibektas which is the town where
Haci Bektas Veli settled in the 14th century, and set up his own Bektas Dervish order which was
based on love and humanism. We would like to express our sincere thanks to those who spend great
effort to make this event take place. We would also like to thank to İSABET MEDIA and other
sponsors of IMSTEC’18 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’18 inorder to share
their knowledge.
With the wishes to see you all at the next International Symposium…

CHAIRMAN OF IMSTEC
Prof.Dr. Bülent KURT
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17 SEPTEMBER 2018-17 EYLÜL 2018
09:30-12:30

REGISTRATION/KAYIT

12:30-13:30

LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ

OPENING CEROMONY/AÇILIŞ TÖRENİ
HALL URGUP / SALON ÜRGÜP
INVITED SPEAKER: Prof.Dr.Mustafa ANIK
13:45-14:00
Electrochemical Hydrogen Storage: Alloy Synthesis and Characterization
INVITED SPEAKER: Prof. (Dr.) Kanika Malik
14:00-14:15
Recent Developments in Materials Science Research
INVITED SPEAKER: Ban Alamer
14:15-14:30 Study The Effect Of Temperature During Hot Forming For Combined Backward Forward Extrusion
Process For Copper Alloy
14:30-14:45 INVITED SPEAKER: Prof.Dr. Farid El-Tantawy
14:45-15:30
COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI
13:30-13:45

SESSION 1 / OTURUM 1
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Mücahit SÜTÇÜ
HALL 1 / SALON 1
A NEW TYPE OF GREEN CORROSION INHIBITOR: ITS PROTECTION EFFECT ON
15:30-15:50 DIFFERENT IMMERSION TIMES OF CARBON STEEL IN ACIDIC MEDIA
Demet ÖZKIR
SYNTHESIS OF ZINC (II) COMPLEX OF SCHIFF BASE CONTAINING INDOLE-315:50-16:10 CARBALDEHYDE
Selma Yıldırım Uçan
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF WC REINFORCED INCONEL 625 MATRIX
16:10-16:30 COMPOSITES
Özgür ÖZGÜN
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF IN-SITU STELLITE 6 SUPERALLOY MATRIX
16:30-16:50 COMPOSİTES
Özgür ÖZGÜN
HOT DEFORMATION BEAVIOUR OF 100CR6 BEARING STEEL WITH AND WITHOUT NB
16:50-17:10 MICROALLOYING
Ersoy ERİŞİR, Oğuz Gürkan BİLİR, Özge ARARAT
Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Volkan KIRMACI
HALL 2 / SALON 2
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF DEEP DRAWING PROCESS IN 7003 SERIES ALUMINUM
15:30-15:50 ALLOY
Süleyman Kılıç
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF SPRINGBACK PROCESS IN V DIES WITH 7003 SERIES
15:50-16:10 ALUMINUM ALLOY
Süleyman Kılıç
CMCM INTERMEDIATE PHASE FOR THE HCP-TO-BCC PHASE TRANSITION IN MAGNESIUM
16:10-16:30
Murat Durandurdu, Ayşegül Özlem Çetin and Tevhide Ayca Üçhöyük
THE EFFECT OF HEAT TREATMENT STAGES ON MECHANICAL PROPERTIES AND
16:30-16:50 MICROSTRUCTURE OF SR-MODIFIED A356 ALLOY
Guneren. A., Dokumaci E., Cubuklusu E
CRC-VC KAPLANMIŞ GGG70 DÖKME DEMİRİN MİKROYAPISININ ARAŞTIRILMASI
16:50-17:10
Bülent KURT, Mehmet CİVİL , Cemal ÇARBOĞA
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr.SemraKURAMA
HALL 3 / SALON 3
INVESTIGATION OF ENGOBE OPACITY DEPENDING ON FRIT TYPE IN CERAMIC WALL
15:30-15:50 TILE ENGOBES
Müge TARHAN, Baran TARHAN
USAGE OF FACTORIAL DESIGN TO OBTAIN COLORING PROPERTIES OF BASALT
15:50-16:10 ADDITION TO POTTERY GLAZES
Elif Eren Gültekin
THE EFFECT OF USING PERLITE ON THE HIGH-TEMPERATURE DEFORMATION OF THE
16:10-16:30
VITREOUS CHINE BODY
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16:30-16:50

16:50-17:10

Baran TARHAN, Müge TARHAN
LOW TEMPERATURE BORON CARBIDE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION STUDIES BY
SOL-GEL METHOD
Ahmet HELVACI
ACTIVATED CARBON PRODUCTION AND CHARACTERIZATION STUDIES FROM CANE
(PHRAGMITES AUSTRALIS) BY FAST MICROVAVE ASSISTED PYROLYSIS PROCESS

Ahmet HELVACI, Sinem GEYİK, Z. Özgür YAZICI

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Bilal DEMİREL
HALL 4 / SALON 4
VC KAPLANMIŞ GGG70 DÖKME DEMİRİN MİKROYAPISININ ARAŞTIRILMASI
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Bülent KURT, Seyfullah DURAN, Cemal ÇARBOĞA
V-Fe-C
COMPOSITE COATING OF HIGH CARBON STEEL BY THERMO-REACTIVE
15:50-16:10 DIFFUSION
Khangardash Askerov, Bolşhakov Volodimir Ivanoviç, Cemal ÇARBOĞA
A FİRST PRİNCİPLES STUDY OF AMORPHOUS SİB4
16:10-16:30

Ayşegül Özlem Çetin and Murat Durandurdu

16:30-16:50

A FIRST PRINCIPLES STUDY OF BORON-RICH AMORPHOUS BORON NITRIDE

Ayşegül Özlem Çetin and Murat Durandurdu

PHOTOCATALYTIC
DEGRADATION
OF
METHYLENE
BLUE
BY
POLYVINYL
BORATE/TITANIUM DIOXIDE COMPOSITE
Özcan KÖYSÜREN and Hafize Nagehan KÖYSÜREN
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ANIK
HALL 5 / SALON 5
DEVELOPING MEDITERRANEAN SOLID BIOFUELS MARKET IN TURKEY
15:30-15:50
Berrin Engin, Mahmut Ateş, Alper Sarıoğlan, Osman Okur
METAL BORIDES AS METAL-AIR BATTERY ANODE MATERIALS
15:50-16:10
16:50-17:10

Çağan Berker İyi, Hasan Göçmez

COMPARISON OF EGR, LNT AND SCR SYSTEMS USED TO CONTROL NOX EMISSIONS IN
DIESEL ENGINES
İbrahim Aslan REŞİTOĞLU
EFFECT OF CURVETURE ANGLE ON ECAP PROCESS RESULTS FOR COPPER ALLOY
16:30-16:50
HaithamAljawad,ÇetinKarataş, FarukMert, Ban Alamer
ACTIVATION OF MANGANESE IONS IN OXIDE BATTERY ANODE MATERIALS VIA
16:50-17:10 INTRODUCTION OF NICKEL AND COBALT
Muharrem Kunduracı
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.İlker ÖRS
HALL 6/ SALON 6
THE EFFECT OF ISOTHERMAL TRANSFORMATION ANNEALING ON THE ULTRA HIGH
15:30-15:50 STRENGTH BAINITIC-AUSTENITIC STEELS
Mustafa ÇÖL, Ersoy ERİŞİR, Funda Gül KOÇ, Ali TEMİZ
ALTERNATIVE CATALYST FOR DOC AND SCR APPLICATIONS
15:50-16:10
Ibrahim Aslan RESITOGLU, Kemal ALTINISIK and Ali KESKIN
EVOLUTION OF BORIDE LAYERS ON ALPHA, BETA AND ALPHA+BETA TITANIUM ALLOYS
16:10-16:30
Gokhan Kara, Gencaga Purcek
MECHANICAL CHARACTERIZATION OF BORIDE LAYERS FORMED ON ALPHA, BETA AND
16:30-16:50 ALPHA+BETA TITANIUM ALLOYS
Gokhan Kara, Gencaga Purcek
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-(2-30) Si ALLOYS
16:50-17:10
Ali Paşa HEKİMOĞLU, Murat HACIOSMANOĞLU
16:10-16:30

20:30-

MUSIC RECITAL/MÜZİK DİNLETİSİ
(HALL ÜRGÜP/SALON ÜRGÜP)

18 SEPTEMBER 2018-18 EYLÜL 2018
SESSION 2 / OTURUM 2
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Bilal DEMİREL
HALL 1 / SALON 1
IMPORTANCE OF SYNCHROTRON LIGHT SOURCE ON UNDERSTANDING POLYMER
08:50-09:10 PHYSICS
Sendogdular L., Sendogdular S. T
SYNTHESIZED MONOMER AND POLY FLUORENE BASED COATED FILMS AND OPTICAL
09:10-09:30
PROPERTIES
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Erman Erdoğan, Esin Kaya , Adnan Çetin and Adem Korkmaz
CHARACTERIZATION OF INTERMEDIATES OBTAINED FROM DEPOLYMERIZATION OF
WASTE PET WITH DPG AND WATER
Ferda Civan Çavuşoğlu, Işıl Acar
THE ROLE OF DEGASSING ON CROSSLINKING BY-PRODUCTS IN XLPE INSULATED
09:50-10:10 CABLES
Nuray Mısırlı, Murat Gürek, Murat Gürbüz, Bilal Demirel
COMPARISON OF INDIVIDUAL BEHAVIORS OF HFFR AND PVC SHEET MATERIALS
10:10-10:30
Merve Karlıtepe Çetinkaya, Murat Gürek ,Nuriye Doğan and Bilal Demirel
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr. Oktay Erdoğan
HALL 2 / SALON 2
THE PERFORMANCE OF HEAVY METAL LEACHİNG FROM COPPER AND ZINC SLAGS
08:50-09:10 USING NATURAL AND WASTE MATERİALS
Sevda Esma AKKAYA , Başak MESCİ OKTAY and Semra ÇORUH
STRUCTURAL PROPERTIES OF DIENS AFFECTING THE CYCLIZATION OF THERMAL DIELS
09:10-09:30 ALDER
Muhsin KARAARSLAN
DISORDERED STATE OF MOF-5 INDUCED BY PRESSURE
09:30-09:50
Murat Durandurdu and Mustafa Erkartal
RECYCLING OF PARAFFIN USED FOR ALUMINIUM WIRE TWISTING
09:50-10:10
Ömür Bozkurt, Murat Gürek, Nuriye Doğan, Emin Faruk Keçeci
CORROSION INHIBITION OF 1-(2-METOXYPHENYL)-2-THIOUREA FOR CARBON STEEL IN
10:10-10:30 ACIDIC SOLUTION
Ayşe ONGUN YÜCE
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Osman GÖKDOĞAN
HALL 3 / SALON 3
INVESTIGATION ON THE EFFECT OF BORON ON THE HARDENABILITY OF HIGH
08:50-09:10 STRENGTH STRUCTURE STEEL
Caner Tuna, Keremcan Gökçül, Hakan Erçay, Dr. Tuncay Dikici
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF
09:10-09:30 DIRECTIONALLY SOLIDIFIED Al BASED ALLOYS
Yusuf KAYGISIZ
INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS BY MACHINING 100Cr6 STEEL WITH
09:30-09:50 ORTHOGONAL AND TANGENTIAL TURNING-MILLING METHOD
Çetin ÖZAY, Hasan BALLIKAYA, Mehmet ALTUĞ
EFFECT ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES IN POWDER METAL
09:50-10:10 HIGH CARBON STEEL OF SPHEROIDIZING HEAT TREATMENT CONDITIONS
Hakan GÖKMEŞE ve Hacer TAŞDÖĞEN
Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr.Bülent BOSTAN
HALL 4 / SALON 4
PROPERTIES OF GRAPHENE IN-PLANE HYBRID EMBRACING HEXAGONAL SHAPED
08:50-09:10 HEXAGONAL-BORON NITRIDE (H-BN) ISLANDS AND VACANCY INDUCED MAGNETISM
Cem Özdoğan and Nurten Akman
TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF GRAPHENE NANOPLATELETS (GNPs) REINFORCED AZ31
09:10-09:30 MAGNESIUM MATRIX COMPOSITES
Yavuz SUN and M.Emre TURAN
PRODUCTION OF COMPOSITE VOLLASTONITE REINFORCED IN AA2014 MATRIX BY
POWDER METALLURGY METHOD, INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND
09:30-09:50 MECHANICAL PROPERTIES
Şaban BÜLBÜL, and Hakan GÖKMEŞE
NATURAL SHELL WASTES MODIFIED WITH LEVULINIC ACID COMPOSITES PREPARED
09:50-10:10 FROM EPOXY RESIN
Suheyla Kocaman and Gulnare Ahmetli
THE EFFECT OF CRYOGENIC TREATMENT ON PERFORMANCE OF HOT FORGING DIE
10:10-10:30 Mustafa ÇÖL, Funda Gül KOÇ, Koray ARSLAN, Ayşe TÜRKAN, Nihat BALCI,
Aziz Halis
HATMAN, Taner MAKAS
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Ayşe KALEMTAŞ
HALL 5 / SALON 5
DETERMINATION OF pKa VALUES OF SOME SCHIFF BASES IN NON-AQUEOUS MEDIA BY
08:50-09:10 POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD
Ş. Nihan Karuk ELMAS, İbrahim YILMAZ ve Alaaddin CUKUROVALI
09:10-09:30 TİYAZOL GRUBU İÇEREN BAZI SCHIFF BAZLARININ PİRİDİN ORTAMINDA
09:30-09:50
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TİTRASYONLARI
Ş. Nihan Karuk ELMAS, İbrahim YILMAZ ve Alaaddin CUKUROVALI
INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIORS OF AZ91 MAGNESIUM MATERIALS PRODUCED BY
POWDER METALLURGY METHOD
Hanifi Çinici, Halil Karakoç, Uğur Gökmen
ANTIBACTERIAL
ORANGE
OIL−ZINC
OXIDE−CHITOSAN
BIONANOCOMPOSITE
09:50-10:10 PACKAGING MATERIALS
G. AYDIN, P. TERZİOĞLU, and A. KALEMTAŞ
IMPROVED CORROSION AND WEAR RESISTANCE OF EXTRUDED Mg-6Zn-1LA-0.5Zr (WT%)
10:10-10:30 MAGNESIUM ALLOY BY 1 WT% Y ADDITION
Huseyin Zengin and Yunus Turen
Session Chairman /Oturum Başkanı:Prof.Dr. Semra KURAMA
HALL 6 / SALON 6
COATING OF ALPHA-ALUMINA PLATES WITH TiO2 BY FLAME SPRAY PYROLYSIS AND ITS
08:50-09:10 CHARACTERIZATION
Büşra Günhan, H. Boğaç Poyraz, İ. Özgür Özer and Güray Kaya
09:30-09:50

09:10-09:30
09:30-09:50

09:50-10:10

10:10-10:30
10:30-10:50

MECHANICAL RESPONSES OF LIGHTWEIGHT ALUMINUM ALLOYS AND THEIR APPLICATIONS

Kadir Kaan Karaveli and Burak Bal
MODELING OF EFFECTS TO DEEP DRAWABILITY OF PRODUCTION PARAMETERS OF ST 22
STEEL BY ALTERNATIVE REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHODS
Erdoğan Kanca, Nermin Özcan and Ali Günen
THE EFFECTS ON PERFORMANCE AND EMISSIONS OF USING BIODIESEL & BIOETHANOL
IN A DIESEL ENGINE
İlker Örs, Murat Ciniviz and Bahar Sayın Kul
INVESTIGATION MASS LOSSES OF AISI 304 STAINLESS STEEL IN HNO3, Hf AND H2SO4
SOLVENTS
Ali Günen, Erdoğan Kanca, Mehmet Demir
COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI

SESSION 3 / OTURUM 3
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Uğur GÖKMEN
HALL 1 / SALON 1
CRYSTAL VIOLET ADSORPTION ON NANOCLAYS MODIFIED BY TWO DIFFERENT
10:50-11:10 MATERIALS
Ferda Civan Çavuşoğlu, Ş. Sena Bayazit and Mohamed Abdel Salam
THE LOAD OF THE ORGANISM AND CALCULATION OF ENERGY CONSUMPTION ON THE
11:10-11:30 WORKING PLACE IN THE FUNCTION OF NUTRITION
F.Veljovic, Slavenka Štraus, Mehonic Miralem
ON THE ACCELERATION OF SPHERE AND ELLIPSOID IN A VISCOUS FLUID:
DETERMINATION OF ADDED MASS AND DRAG COEFFICIENTS IN STEADY AND UNSTEADY
11:30-11:50 FLOWS
Faraz Afshari, Marc A. Rosen, Hassan Athari, Mahdi Tabatabaei Malazi
INVESTIGATION ON DENSIFICATION OF ZnO UNDER DC FIELD
11:50-12:10
Hülya Biçer, Berra Beyoğlu, T. Ertuğrul Özdemir, John Okasinski and Thomas Tsakalakos
BINDER REMOVAL FROM INCONEL 718 SUPERALLOY FEEDSTOCKS
12:10-12:30
Uğur Gökmen
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr. Oktay Erdoğan
HALL 2 / SALON 2
FUZZY NEURONAL WITH BACKSTEPPING CONTROLLER FOR UNCERTAIN NONLINEAR
10:50-11:10 SYSTEMS
Fatima Zohra DAIKH
THE QUATERNARY ALLOY ON THE BETHE LATTICE
11:10-11:30
Erhan Albayrak
INVESTIGATION OF SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS
11:30-11:50
Başak MESCİ OKTAY , Sevda Esma AKKAYA and Semra ÇORUH
DENSITY AND POROSITY ANALYSES OF LIGHT-WEIGHT AL 2024 – NI-CNT COMPOSITES
11:50-12:10
Murat Oduncuoğlu, Halil İbrahim Kurt, Necip Fazıl Yılmaz, ve Engin Ergül
SINTERING OF BORON CARBIDE WITH Y2O3-Al2O3-Al ADDITION BY USING PRECIPITATION
12:10-12:30 METHOD
M.F. Toksoy and C. Elçi
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Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Baran TARHAN
HALL 3 / SALON 3
VICKERS HARDNESS AND MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF BARIUM TITANATE
10:50-11:10 PRODUCED BY HIGH-TEMPERATURE SINTERING
Burcu Ertuğ
INFLUENCE OF THE SINTERING TEMPERATURE ON THE DENSIFICATION OF MULLITE
11:10-11:30 CERAMICS
Malik Şahin, Perent Güler, Kubilay Güzel, Burcu Ertuğ, Alpagut Kara
THE USAGE OF İSKENDERUN AND ELBİSTAN ASHES AS A PIGMENT IN FAST FIRING WALL
11:30-11:50 TILE GLAZES
Keriman Pekkan, Eda Taşçı, Zahide Bayer Öztürk, Suna Yılmaz
PIGMENT PRODUCTION AND CHARACTERIZATION FOR TILE GLAZE AND ENGOBE
11:50-12:10
Keriman PEKKAN, Aslıhan AFACAN, Eda TAŞÇI
THE IMPROVEMENT OF CHEMICAL RESISTANCE OF METALLIC GLAZES WITH THE
12:10-12:30 ADDITIONS OF RO2 AND R2O3 OXIDES
Eda TAŞÇI, Keriman PEKKAN, Murat ISPALARLI, Bekir KARASU
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Zahide BAYER ÖZTÜRK
HALL 4 / SALON 4
MARDİN/MAZIDAĞI
FOSFATINN
KEMİK
PORSELEN
ÜRETİMİNDE
10:50-11:10 KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Pınar Biçici Çetinkaya, İskender Işık
PRODUCTION OF ALUMINA-C REFRACTORY BRICK INCORPORATING DOGANHISAR CLAY
11:10-11:30 WITH CARBON
Tuba BAHTLI and Veysel Murat BOSTANCI
USAGE OF SEDIMENTARY CLAY FROM ASLANTAŞ DAM LAKE AS ENGOBE IN THE
11:30-11:50 CERAMIC ART
Nergis KILINÇ MİRDALI, Mustafa DADAY, Mine TAYKURT DADAY and Hülya GÖRÜR
FABRICATION OF POROUS CORDIERITE CERAMICS VIA PARTIAL SINTERING AND
11:50-12:10 STARCH ADDITION
Ayse KALEMTAS
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF LIGHTWEIGHT AND POROUS DIATOMITE
12:10-12:30 BASED REFRACTORIES
Serkan Dal, Mücahit Sütçü, Mustafa Sabri Gök, Osman Gençel
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.İlker ERDEM
HALL 5 / SALON 5
SPRAY PYROLYSIS OF COPPER INDIUM GALLIUM SULFIDE-INDIUM SULFIDE
10:50-11:10 HETEROJUNCTIONS FOR SOLAR CELL APLLICATIONS
Nazire Simay Sahsuvar, Cigdem Tuc Altaf and Nurdan Demirci Sankir
GREEN SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING PLANT EXTRACTS AND
11:10-11:30 EVALUATION OF THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
İlker Erdem, Şerife Çakır
SOLUTION-PROCESSABLE AMBIPOLAR SMALL MOLECULAR SEMICONDUCTOR BASED
ON
11:30-11:50 DIETHYNYLINDENO[1,2-B]FLUORENE-6,12-DIONE
Resul Ozdemir, and Hakan Usta
ELEKTROEĞİRME VE ALEV PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN TİO2 VE CE-TİO2
11:50-12:10 FOTOKATALİZÖRLER
Selda Topçu Şendoğdular, Levent Şendoğdular, Perena Gouma
SYNTHESIS, CHARACTERİZATION AND CATALYTIC PROPERTIES OF VANADIUM
12:10-12:30 PENTAOXIDE
Demet Ozer, Ayse Uzgoren-Baran and Nursen Altuntas Oztas
Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Hanifi ÇİNİCİ
HALL 6 / SALON 6
INVESTIGATION OF OXIDATION BEHAVIOR UNDER HIGH TEMPERATURE CONDITIONS
10:50-11:10 OF INCONEL-718 SUPER ALLOY MATERIAL
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
HIGH VELOCITY METALLIC COATING PRODUCTION TECHNIQUES
11:10-11:30
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
INVESTIGATION OF COMPRESSIVE STRENGTHS OF CARBON FIBER / KEVLAR HYBRID
11:30-11:50 COMPOSITE SHEETS PRODUCED BY VACUUM INFUSION METHOD
Halil Karakoç,Burak Esenkaya Hanifi Çinici and Ramazan Çıtak
TEST OF BALLISTIC RESISTANCE OF Al6061%20 B4C COMPOSITE MATERIALS AGAINST OF
11:50-12:10
9 X 19 MM PROJECTILE
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12:10-12:30

Halil Karakoç, Hanifi Çinici and Ramazan Çıtak
THERMAL OXIDATION BEHAVIOR OF Fe-Cr MATRIX COMPOSITES
Soner Buytoz
LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ

12:30-13:30

SESSION 4 / OTURUM 4
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Ali GÜNEN
HALL 1 / SALON 1
INVESTIGATION THE SOME PHYSICAL PROPERTIES OF THE DIRECTIONALLY SOLIDIFIED
13:30-13:50 Sn-8.8Zn-0.3Ag ALLOY
Mevlüt Şahin
MAGNETIC STRUCTURE AND PHASE TRANSITION OF Ni45Co5Mn39Sn11 MAGNETIC SHAPE
13:50-14:10 MEMORY COMPOUND
Oğuz Yildirim, Suheyla Yuce, Vahide Erdogan, Eyup Duman, Baris Emre
DEVELOPMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF RE-ENTRANT HONEYCOMB
14:10-14:30 STRUCTURE
Tarık BARAN, Mitat ÖZTÜRK
Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Erdoğan KANCA
HALL 2 / SALON 2
INVESTIGATION OF THERMAL CYCLE DAMAGE MECHANISM IN THERMAL BARRIER
13:30-13:50 COATING
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF THERMALLY SPRAYED EVA COATINGS
13:50-14:10
Ekrem Altuncu, Barış Önen
THICK AND DENSE OXIDE COATINGS OBTAINED BY PEO ON PURE MAGNESIUM
14:10-14:30
Kerem Ozgur Gunduz, Yunus Azakli, Osman Ozturk, Mehmet Tarakci and Yücel Gencer
THE EFFECTS OF UV EXPOSURE ON THE STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES
14:30-14:50 OF BNNSS THIN FILMS
Duygu Gokdai, Alev Akpinar Borazan, Nuran Ay
COBALT COATING OF MgO REINFORCEMENT ELEMENTS
14:50-15:10
Halil İbrahim Kurt., Necip Fazıl Yılmaz, Engin Ergül, ve Murat Oduncuoğlu
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Tuna AYDIN
HALL 3 / SALON 3
THE EFFECT OF ISOCYANATE INDEX ON THE PROPERTIES OF WATER BLOWN RIGID
13:30-13:50 POLYURETHANE FOAMS
Nesrin Oğuz, Serkan Emik and Tülin Banu İyim
HYDROGENATION OF BENZENE USING BIMETALLIC NANOPARTICLES
13:50-14:10

Serdar Akbayrak

UÇUCU KÜL TABANLI GEOPOLİMERLERİN KOROZYON DİRENCİ
İsmail İsa ATABEY, Okan KARAHAN , Cahit BİLİM, Cengiz Duran ATİŞ
CERAMIC FILTER PRODUCTION FOR ALUMINUM CASTING INDUSTRY
14:30-14:50
Nazım KUNDURACI, Tuna AYDIN
EVALUATION OF PROFICIENCY TEST RESULTS IN TENSILE TEST OF PLASTIC MATERIAL
14:50-15:10
Bülent Aydemir, Haldun Dizdar , Cemal Vatan, Gökhan İnan, Hasan Taşcan, Cemalettin Çamyurdu
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Bülent AYDEMİR
HALL 4 / SALON 4
STRUCTURAL INVESTIGATION OF CuAl10Ni5Fe4 ALLOY POWDERS PRODUCED WITH
13:30-13:50 MELT SPINNIG METHOD
Sultan Öztürk, Abdurrahim Metoğlu, Sefa Emre Sünbül ve Kürşat İcin
EFFECT OF COOLING RATE ON Al-Ni BRONZE RIBBONS AND POWDERS OF STRUCTURAL
13:50-14:10 AND MECHANICAL PROPERTIES
Sultan Öztürk, Abdurrahim Metoğlu, Sefa Emre Sünbül ve Kürşat İcin
TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF TiB2 COATINGS UNDER VACUUM CONDITION
14:10-14:30
Tugay Sonsuz SERT, Levent KARA, Doğuş ÖZKAN, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, Yaşar SERT
THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON MICROWAVE INTERACTION OF MAGNETITE ORE
14:30-14:50 CONCENTRATES AND CARBONIZED TEA PLANT WASTES MIXTURE
Elif ARANCI ÖZTÜRK, Mustafa BOYRAZLI, Mehmet Deniz TURAN, Murat ERDEMOĞLU
INVESTIGATION OF DOPANTS ON BAND GAP OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES
14:50-15:10
Gozde Gecim , Sinan Dönmez , Meryem Turkay Aytekin Aydin and Ertugrul Erkoc
Session Chairman /Oturum Başkanı.: Assoc.Prof.Dr. Osman Gökdoğan
HALL 5 / SALON 5
14:10-14:30
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INVESTIGATION OF PRODUCING ULTRA FINE GRAINED AND HOT ROLLED TRIP ASSISTED
BAINITIC-FERRITIC STEEL
Ersoy ERİŞİR, Yunus Emre SÖZER, Oğuz Gürkan BİLİR, Özge ARARAT, Ayşe KAVRUK
EVALUATION OF AGRICULTURAL TOOL – MACHINERY AND TRACTOR INDUSTRY IN
13:50-14:10 TURKEY
Osman Gökdoğan and Oktay Erdoğan
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BINARY ALUMINIUM-CERIUM ALLOYS
14:10-14:30
Sezgin Cengiz, Yunus Azakli , Mehmet Tarakci and Yucel Gencer
DLC KAPLAMALARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ
14:30-14:50
Şengül DANIŞMAN, Tuba DEMİREL
PVD TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN DLC KAPLAMALARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
14:50-15:10 ARAŞTIRILMASI
Şengül DANIŞMAN, Tuba DEMİREL
Session Chairman /Oturum Başkanı.: Dr.Volkan KIRMACI
HALL 6 / SALON 6
AN ARDUINO-BASED AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM USING SOIL-MOISTURE SENSOR
13:30-13:50 AND AIR TEMPERATURE – MOISTURE SENSOR
T. Ozdemir Oge
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PARALLEL CONNECTED RANQUE-HILSCH
13:50-14:10 VORTEX TUBE FLUID USING CARBON DIOXIDE
Evren KOCAOĞLU, Volkan KIRMACI
INVESTIGATION OF THE CHEMICAL DAMAGE MECHANISMS IN THERMAL BARRIER
14:10-14:30 COATING (TBC) SYSTEMS
Yasin ÖZGÜRLÜK, Kadir Mert DÖLEKER, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
MEASUREMENT OF THERMAL AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF Sn-Zn-Bi LEAD-FREE
14:30-14:50 SOLDER ALLOYS
Pınar ATA ESENER, Sezen AKSÖZ
COATING TEMPERATURE EFFECT ON TRIBLOGICAL PROPERTIES OF THE TiB2 THIN FILM
14:50-15:10 COATINGS
Ayşegül DURUKAN, Tugay Sonsuz SERT, Doğuş ÖZKAN, Levent KARA
Session Chairman /Oturum Başkanı.:Assoc.Prof.Dr.Bilal DEMİREL
HALL 7 / SALON 7
INVESTIGATION OF THERMAL, ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF LEAD
13:30-13:50 FREE SOLDER ALLOYS
Pınar ATA ESENER, Bilal DEMİREL, Fatih AKKURT
MODELING AND SIMULATION OF PARTICULATE REINFORCED POLYMER MATRIX
13:50-14:10 COMPOSITES
Ferdi YILDIRIM, Bilal DEMİREL, Fatih AKKURT
MULTILAYER THIN FILM COATINGS, THEIR CHARACTERISTIC PROPERTIES AND
14:10-14:30 MANUFACTURING
Derviş Özkan, Mustafa Sabri Gök and Abdullah Cahit Karaoğlanlı
INVESTIGATION OF MACHINING PARAMETERS AFFECTING SURFACE ROUGHNESS IN
THE MILLING OF CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP) MATERIALS WITH TIN
14:30-14:50
COATED CARBIDE CUTTING TOOLS
Dervis Ozkan, Mustafa Sabri Gok, Abdullah Cahit Karaoglanli, Peter Panjan
NUMERICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF EUMOS40511 STANDARD IN SEMI
14:50-15:10 TRAILER VEHICLES
Mustafa Cenk SARMAN, Ertuğrul AKBULUT, Mustafa Tahir AKKOYUNLU
13:30-13:50

15:10-15:30

COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI

SESSION 5 / OTURUM 5
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Ali GÜNEN
HALL 1 / SALON 1
EFFECT OF WELDING SPEED ON FORMATION OF POROSITY IN LASER WELDING OF AlMg3
15:30-15:50 ALLOY
Bekir Çevik, Behçet Gülenç
INVESTIGATION OF WELD ZONE PROPERTIES OF 5754 Al ALLOY JOINED BY MIG
15:50-16:10 WELDING
Bekir Çevik
Al-Mg-Zn ALAŞIMLARININ MİKROARK OKSİDASYONU
16:10-16:30
Gürkan TARAKÇI, Sezgin CENGİZ, K. Özgür GÜNDÜZ, Yunus AZAKLI , Z. Çağatay ÖTER, Yücel
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GENÇER, Mediha İPEK
THE STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM-STEEL TWINS JOINED BY
16:30-16:50 FRICTION STIR SPOT WELDING
Orkun TEKELİOĞLU, Ahmet Onaylı, Ceren Özbay , Metin Çallı, Necdet Çapar
INVESTIGATION OF WELDABILITY OF RAMOR 500 ARMOR STEEL BY COLD METAL
16:50-17:10 TRANSFER WELDING
Ali Günen, Selçuk Bayar, Erdoğan Kanca
Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Mine TAYKURT DADAY
HALL 2 / SALON 2
THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON SINTERING PROPERTIES OF SANITARY CERAMICS
15:30-15:50
Kadir Kaan Karaveli and Dinçer Yarımçam
PRODUCTION METHODS OF CERAMIC COATINGS WITH COLUMNAR MİCROSTRUCTURE
15:50-16:10
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
REASON OF LAMINATION DEFECTS: OBSERVATIONS ON FRICTION BETWEEN METAL
EQUIPMENTS AND CLAYEY RAW MATERIALS IN PRODUCTION OF CONSTRUCTION
16:10-16:30 MATERIALS
Mustafa Daday, Mine Taykurt Daday, Alpagut Kara
INVESTIGATION OF THE SURFACE CHARACTERISTICS OF SILICA COATED GLAZED
16:30-16:50 CERAMIC TILES PREPARED BY SOL-GEL SPREY COATING METHOD
Melek GÜNER, Zahide BAYER ÖZTÜRK
THE EFFECT OF WASTE OF CONCENTRATED CHROME ORE ON COLOR PROPERTIES OF
16:50-17:10 GLAZED TILES USING A FULL FACTORIAL DESIGN APPROACH
Serkan DAL, Zahide BAYER ÖZTÜRK
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Oktay ERDOĞAN
HALL 3 / SALON 3
OPTIMIZATION OF BORIDE LAYER THICKNESS OF BORIDED AISI 420 MARTENSITIC
STAINLESS STEEL BY USING RESPONSE SURFACE METHOD(RSM) AND FACE CENTERED
15:30-15:50 CENTRAL COMPOSITE DESIGN(FCCD)
Turker Turkoglu, Irfan Ay
THERMAL SHOCK ANALYSIS OF STEEL PLATE
15:50-16:10
Bahadır Hatipoğlu , Recep Güneş, Mustafa Hamamcı, Fehmi Nair
APPLICATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN NOTCH IMPACT TESTS
16:10-16:30
Bülent AYDEMİR
EFFECT OF Nd ON WEAR BEHAVIOUR OF HOT ROLLED AZ31 Mg ALLOY
16:30-16:50
İ.H.Kara and H. Ahlatci
APPROACH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) FOR MATERIAL SELECTION OF
16:50-17:10 LOADCELL
Bülent Aydemir, Levent Yagmur
Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Osman GÖKDOĞAN
HALL 4 / SALON 4
LOCALIZATION OF BOSE EINSTEIN CONDENSATE WITH SPIN ORBIT COUPLING IN A TWO
15:30-15:50 DIMENSIONAL BICHROMATIC OPTICAL LATTICE
Züleyha Öztaş
STABILITY INVESTIGATION OF B16H162- DERIVATIVES BY DFT CALCULATIONS
15:50-16:10
Duygu Tahaoğlu, Murat Durandurdu
EFFECT OF THE TEMPERATURE VARIATION ON L X-RAY INTENSITY RATIOS AND L X16:10-16:30 RAY PRODUCTION CROSS-SECTIONS OF PR6O11 COMPOUND
Esra CİNAN, Aytaç LEVET, Neslihan EKİNCİ, Erdem ŞAKAR, Yakup KURUCU and Yüksel ÖZDEMİR
MEASUREMENTS OF L X-RAY PRODUCTION CROSS-SECTIONS AND INTENSITY RATIOS
16:30-16:50 FOR TM2O3 COMPOUND DEPENDING ON THE TEMPERATURE
Esra CİNAN, Aytaç LEVET, Neslihan EKİNCİ, Erdem ŞAKAR, Yakup KURUCU and Yüksel ÖZDEMİR
MICROSTRUCTURAL DEFORMATION ANALYSIS OF DP1000 DUAL PHASE STEEL
16:50-17:10
Onur Çavuşoğlu, Serkan Toros, Hakan Gürün
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Volkan KIRMACI
HALL 5 / SALON 5
TiNi İLE TAKVİYE EDİLMİŞ MAGNEZYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN YÜKSEK SICAKLIK
15:30-15:50 MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Fevzi KELEN, Tarık AYDOĞMUŞ ve Mehmet GAVGALI
TOZ METALÜRJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ TiNi/AZ91D KOMPOZİTLERİNİN ODA
15:50-16:10 SICAKLIĞI VE YÜKSEK SICAKLIK MUKAVEMETLERİ
Tarık AYDOĞMUŞ, Fevzi KELEN ve Mehmet GAVGALI
SUPERCAPACITIVE ENERGY STORAGE APPLICATIONS OF CONDUCTIVE POLYMER
16:10-16:30
ENHANCED TITANIUM BASED NANOCOMPOSITES

8

M. Ebubekir Torbalı, Ece Ünür
THE STUDY ON PERFORMANCE DEVELOPMENT OF AN AUTOMOBILE CRASH BOX USING
16:30-16:50 LASER HARDENING METHOD
Ahmet Onaylı, Ceren Özbay , Metin Çallı, Orkun Tekelioğlu
SURFACE MODIFICATION OF 316 L STAINLESS STEEL MATERIALS WITH LASER
16:50-17:10
Emre Aykaç, Mustafa Türkmen, Ersin Kayahan and Levent Candan
TİYAZOL GRUBU İÇEREN SCHIFF BAZI VE Ni(II), cu(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN
17:10-17:30 SENTEZİ, SPEKTRAL KARAKTERİZASYONU
Ş. Nihan Karuk ELMAS, İbrahim YILMAZ ve Alaaddin CUKUROVALI
Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
HALL 6 / SALON 6
OPTIMIZATION OF BORON COATING PARAMETERS IN AISI 1010 STEEL
15:30-15:50
Mustafa ÇÖL, Funda Gül KOÇ, Ece SİMOOĞLU SARI
WEAR AND FRICTION BEHAVIOR OF TIBN COATINGS UNDER DRY AND LUBRICATED
CONDITIONS
15:50-16:10
Doğuş ÖZKAN, Levent KARA, Egemen SULUKAN, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU, Yaşar SERT, Tugay
Sonsuz SERT
INVESTIGATION OF CERAMIC COATING MATERIALS WITH HIGH TEMPERATURE
16:10-16:30 RESISTANCE
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK , Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
INVESTIGATION OF OXIDATION DAMAGE MECHANISM IN THERMAL BARIER COATING
16:30-16:50
Kadir Mert DÖLEKER, Yasin ÖZGÜRLÜK, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SPRINGBACK EFFECT IN THE PRODUCTION OF
16:50-17:10 AUTOMOTIVE SHEET METALS AND TEST SYSTEM DESIGN

Abdülsamet ÖZDEN, Bilge DEMİR

Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Ömer Saltuk Bölükbaşı
HALL 7 / SALON 7
INVESTIGATION OF ZINC RECOVERY METHODS FROM FLUE DUST OF IRON AND STEEL
15:30-15:50
Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞI
DICYANOVINYLENE FUNCTIONALIZED AIR STABLE N-TYPE ORGANIC FIELD EFFECT
15:50-16:10 TRANSISTORS
Resul Ozdemir, Hüsniye Ardıç Alidağı, and Hakan Usta
MICRO-CRACKING PROBLEM IN NiMn SHAPE MEMORY ALLOYS
16:10-16:30
Serkan DAL, Bilal DEMİREL
DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF BORON-DOPED 304 STAINLESS STEELS
16:30-16:50
Cemal CARBOGA
DRY SLIDING WEAR BEHAVIOR OF BORON-DOPED 205 MANGANESE STEELS
16:50-17:10
Cemal CARBOGA

19 SEPTEMBER 2018-19 EYLÜL 2018
SESSION 6 / OTURUM 6
Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Hanifi ÇİNİCİ
HALL 1 / SALON 1
INVESTIGATION OF CORROSION BEHAVIOUR OF ALUMINIUM MATRIX COMPOSITES
08:30-08:50 REINFORCED WITH BORON CARBIDE IN ASIDIC MEDIA
Hasan KARABULUT, Kubilay KARACİF, Ramazan ÇITAK
SYNERGETIC
PHOTOCATALYTIC
ACTIVITY
ENHANCEMENT
IN
CuO-Fe2O3
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1
2
3
4
5
6
7
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THE AMORPHOUS SPIN-1 ISING MODEL ON THE BETHE LATTICE
Erhan Albayrak
EFFECTS OF CuO SACRIFIED TEMPLATE AMOUNTS ON THE MORPHOLOGIES OF HEMATITE (ΑFe2O3) NANOSTRUCTURES FOR PHOTOCATALYTIC APPLICATIONS
Emre Alp, Halil Eşgin, M. Kürşat Kazmanlı, Aziz Genç
THE EFFECT OF ZEEMAN ENERGY ON QUANTUM HALL SYSTEMS
Sinem ERDEN GÜLEBAĞLAN, Aylin YILDIZ TUNALI, Nazlı BOZ YURDAŞAN and Gönül BİLGEÇ AKYÜZ
2205 VE 2507 DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERE UYGULANAN YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN
KOROZYONA ETKİSİ
Talip OĞAN, Mustafa ACARER
OPTIMIZATION OF TRANSPARENT OXIDE LAYER FOR Si-HETEROJUNCTION SOLAR CELLS
Elif Damgaci and Ayse Seyhan
ARCHAEOMETRIC STUDIES OF CERAMIC SLAGS FROM TATARLI HÖYÜK POTTERY KILN
Nergis KILINÇ MİRDALI, Serdar GİRGİNER, Özlem OYMAN GİRGİNER
PRODUCTION OF NANO SIZE NITRIDE BASED POWDERS WITH HELP OF SURFACTANTS
Semra Kurama and Haldun Kurama
NEW OPPORTUNITIES FOR FABRICATION OF HIGHLY TRANSLUCENT SiAlON CERAMICS
Suna Avcioglu and Semra Kurama

Presentation Times/Sunum Saati:13:30-17:10
1

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AMINE-FUNCTIONALIZED SBA-15 SILICA MATERIALS
WITH DIFFERENT PORE SIZES

Mukaddes Can
2
3
4
5

6

7
8

ADSORPTION OF CONGO RED ON FUNCTIONALIZED MESOPOROUS SBA-15 SILICA
Mukaddes Can, Mustafa Esen Martı
EFFECT OF Na2O/K2O ON THE SINTERING BEHAVIOUR OF THE SOFT PORCELAIN BODIES
Zuhal KARAAĞAÇ, Gonca DURNA, Zehra Emel OYTAÇ
EVALUATION OF USE POTENTIAL OF NATURAL ZEOLITES IN ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
Hüseyin Cüce
THE ROLE OF ANNEALING TEMPERATURE ON PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF ZNO THIN
FILMS FABRICATED BY RF MAGNETRON SPUTTERING TECHNIQUE
Hilal NARSAT, Mehmet KURU and Fatma KILIÇ DOKAN
ELECTROCHEMICAL PRODUCTION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF PANI/POPD/FE
COMPOSITE FILM
Bircan HASPULAT, Handan KAMIŞ, Fatih Ekrem ONAT
FACILE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF UV AND VISIBLE LIGHT DRIVEN
PHOTOCATALYST: CoO
Bircan HASPULAT, Handan KAMIŞ
RESEARCH OF HYDROGEN STORAGE IN CARBON NANO-TUBES
Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ , Tuna GÜLŞEN, Burak GÜN

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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TİYAZOL GRUBU İÇEREN SCHIFF BAZI VE Ni(II), Cu(II) VE Zn(II)
KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTRAL KARAKTERİZASYONU
Ş. Nihan Karuk ELMASa, İbrahim YILMAZa ve Alaaddin CUKUROVALIb

Karamanoğlu Mehmetbey Universitesi, Karaman, Türkiye, E-mail: iyilmaz@kmu.edu.tr
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b
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a

a

Özet

enstrümental
analiz
yöntemleri
karakterizasyonları yapılmıştır.

Bu çalışmada, Tiyazol grubu içeren Schiff bazı ve
Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) kompleksleri sentezlenmiştir.
Sentezlenen bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR,
13C- ve 1H NMR spektrumları ve manyetik
süsseptibilite ölçümleri yardımı ile aydınlatılmıştır.
Komplekslerin mononükleer oldukları gözlenmiştir.

kullanılarak

2. Deneysel Kısım
2.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Cihazlar
Bu çalışmada kullanılan 2,4-Dihidroksibenzaldehid,
Tiyosemikarbazid, Bakır(II) asetat, Çinko(II) asetat,
Nikel(II) asetat kimyasalları Merck firmasından
temin edilmiş ve saflaştırılmadan kullanılmıştır.
Sentezlenen maddelerin karakterizasyonlarında ise
IR spektrumları için; Mattson 1000 FT-IR
Spectrometer, 1H NMR spektrumları için; Brucker
GmbH Dpx-400 MHz FT-NMR, elementel analiz
için; LECO CHNSO-932, manyetik süsseptibilite
ölçümleri için; Sherwood Scientific Magnetic
Susceptibility Balance (Model MK1), erime noktası
tayini için; Gallenkamp erime noktası tayin cihazı
kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, tiyazol, metal
kompleksleri.

1. Giriş

tipte
ligandların
geçiş
metalleriyle
Çeşitli
oluşturdukları kompleksler konusunda ilk bilimsel
çalışmalar A.Werner tarafından yapılmış ve
koordinasyon kimyasının esas temelleri bu bilim
adamının 1910’lu yıllardaki başarılı çalışmaları
üzerine
kurulmuştur.
Bugün
koordinasyon
bileşiklerinin girmediği alan yok gibidir [1]
(Bekaroğlu, 1972).
Koordinasyon bileşiklerinin endüstrideki önemi
giderek artmaktadır. Boyar madde ve polimer
teknolojisinde, ilaç sanayiinde, tıpta biyolojik
olayların açıklanmasında, tarım alanında, roket yakıtı
hazırlanmasında ve bunlardan başka daha birçok
alanda
bu
bileşiklerden
büyük
ölçüde
yararlanılmakta,
yeni
sentezlerin
yapılması
yönündeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam
etmektedir [2-6] (Metzler ve Snell, 1952; Meffin ve
ark., 1977; Fay ve Howie, 1979; Pesavento ve Soldi,
1983; Zishen ve ark., 1987).

2.1. 1-(2,4-Dihidroksi
benziliden)tiyosemikarbazit’in Sentezi
10 mmol tiyosemikarbazitin 50 mL mutlak etanoldeki
süspansiyonu üzerine 10 mmol aldehitin 20 mL
mutlak etanoldeki çözeltisi ilave edildi. Reaksiyon 6070 oC' ta 2-3 saat devam ettirildikten sonra
durduruldu. Oluşan çökelek süzülerek bir kaç kez
soğuk alkolle yıkandıktan sonra kurutuldu.
2.1. 4-(1-p-ksilil-1-metilsiklobütil-3-il)-2-(2,4dihidroksibenzilidenhidrazino)tiyazol’ün Sentezi

Siklobütan ve türevleri organik kimyada üzerinde son
yıllarda çok çalışılan bir konudur. Bu maddelerin çok
değişik kullanım alanlarına sahip olmaları, bu
maddelere olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Tiyazol
ve türevleri de bir çok alanda kullanılan kimyasal
madde gruplarından biridir. Bunların önemi daha çok
ilaç
sanayiinde
kullanılmalarından
kaynaklanmaktadır. Örneğin, çok bilinen ilaçlardan
penisilin tiyazol grubu ihtiva eden kimyasal
bileşiklerdendir.

10 mmol tiyosemikarbazon bileşiğinin 30 mL mutlak
etanoldeki sıcak çözeltisi üzerine 10 mmol klorketonun 10 mL mutlak etanoldeki sıcak çözeltisi
damla damla ilave edildi. Reaksiyon 50-60 oC'ta IR
ile takip edilerek devam ettirildi. Reaksiyon
durdurulduktan sonra %5'lik NH3 çözeltisi ile
nötürleştirildi.
Oluşan
çökelek
süzülerek
kurutulduktan sonra etil alkolde kristallendirildi.

Schiff bazları koordinasyon kimyasında çok sık
kullanılan ligandlardandır. Schiff bazlarının bilim
çevrelerinde gördüğü ilgi ve pratik hayatımızdaki
önemi günden güne artmaktadır. Özellikle son
yıllarda sıvı kristal teknolojisinde kullanılabilecek pek
çok Schiff bazının bulunması bu konuda yapılan
çalışmaların artmasına neden olmuştur.

2.1. Metal (II) Komplekslerinin Sentezi
0.5 mmol ligandın 20 mL mutlak etanoldeki sıcak
çözeltisine 0.25 mmol Metal(AcO)2·’nun 10 mL
mutlak etanoldeki sıcak çözeltisi damla damla ilave
edildi. Reaksiyon geri soğutucu altında 70-80 oC'ta
30-40 dakika karıştırılarak devam ettirildikten sonra
durduruldu. Bir gece bekletildikten sonra oluşan

Bu çalışmada formülleri Şema 1’de verilen Schiff
bazı ve bunun ve Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) metal
kompleksleri sentezlenmiş ve IR, 1H NMR,
elementel analiz ve manyetik süsseptibilite gibi
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Tablo 2. Ligandın ve komplekslerin analitik ve
fiziksel verileri

çökelek süzülerek önce soğuk etil alkolle sonra su ile
yıkandı.

Bileşi M.A.
NH2
S

NH2

C NH NH2 + OHC

OH

C

NH N CH

S

HO

(1)

OH

HO

TSC

CH3

CH3

L
H3C

H3C

H3C

C O
+

H2C

1

S

Cl

NH N CH
(2)

OH

HO

Şekil 1. Schiff bazının sentezinin şematik gösterimi

3. Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada yapıdsında tiyazol ve siklobütan grubu
bulunan Schiff bazı ve bunun Cu(II), Ni(II), Zn(II)
kompleksleri sentezlenmiş, kristallendirme ve kolon
kromatografisi
yöntemleriyle
saflaştırılmış
ve
karakterizasyonları yapılmıştır [7]. Bu maddelerin
karakterizasyonları IR, 1H NMR, elementel analiz ve
manyetik süsseptibilite gibi enstrümental analiz
yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Sentezlenen
maddelerin analitik ve fiziksel verileri Tablo 2’de,
karakteristik IR pikleri Tablo 1'de ve 1H NMR
değerleri Tablo 3'te verilmiştir.

E.n.

Turun
cu

(L)2C 876.
6
u

Kahve

(L)2N 815.
7
i

Koyu
kahve

(L)2Z 878.
5
n

Açık
kahve

u(C-O)

u(C=N)
azometin

u(N-H)

TSC
L
(L)2Cu
(L)2Ni
(L)2Zn

3416
3272
-

1126
1118
1124
1124
1124

1635
1631
1535
1535
1554

3126
3121
3121
3121
3121

(°C) C

H

N

S

248 45.49
(45.5
2)
174 67.79
(67.6
2)
>32 63.03
0
(62.8
9)
>320 61.85
(62.0
4)
242 62.90
boz. (62.5
6)

4.30
(4.4
1)
6.18
(6.1
5)
5.52
(5.6
7)
4.94
(5.0
7)
5.51
(5.7
8)

19.89
(19.8
4)
10.31
(9.87)

15.18
(15.0
4)
7.87
(8.02)

9.59
(9.50)

7.32
(7.43)

10.30
(9.84)

7.86
(7.53)

9.57
(9.36)

7.30
(6.95)

Fonks. Grup

Kimyasal kayma (d, p.p.m.)
TSC
L
(L)2Zn
HC=N
8.26 (s, 1H)
7.95 (s, 1H)
8.06 (s, 2H)
>C-H
3.55 (q, 1H)
3.56 (q, 2H)
CH3
1.47 (s, 3H)
1.47 (s, 6H)
Ms-CH3 orto Ms-CH3 para p-Ks-CH3 orto2.18 (s, 3H)
2.20 (s, 6H)
p-Ks-CH3meta2.25 (s, 3H)
2.26 (s, 6H)
CH2
2.52 (d, 4H)
2.51 (d, 8H)
C-H, tiyazol 6.04 (s, 1H)
6.05 (s, 2H)
-NH2
9.82 (s, 2H)
-NH
8.00 (s, 1H)
10.02 (s, 1H)
9.80 (s, 2H)
-OH para
7.79 (s, 1H)
7.20 (s, 1H) 7.16 (s, 2H)

* orto pozisyonundaki (-OH) grubu

Ar
H3C

N
S
HO

OH
N
O M O
N

CH3
Ar =

S
N

CH3
Ar

H3C

Şekil 2. Schiff bazının metal kompleksleri için
önerilen yapı

Tablo 1. Ligandın ve komplekslerin karakteristik IR
pikleri (cm-1)
u(O-H)*

Element Analizi, % Hesaplanan
(Bulunan)

Tablo 3. Ligandın ve Zn(II) kompleksinin 1H NMR
verileri

Tablo 1’de verilen IR spektrumu değerlerinde,
tiyosemikarbazon bileşiğinin karakteristik pikleri olan
NH2'ye ait pikler 3481 ve 3344 cm-1'de, OH'a ait pik
3416 cm-1'de, N-H'a ait pik 3126 cm-1'de, C=N'e ait
pik 1635 cm-1'de ve C-O'ya ait pik ise 1126 cm-1'de
görülmektedir. Ligandın IR spektrumu değerleri ise
sırasıyla OH'a ait pikler 3272 cm-1' de, tiyazol
halkasındaki C=N'e ait pikler 1612, cm-1' de,
azometine (C=N) ait pikler 1631, cm-1' de, C-O' ya
ait pikler 1118, cm-1' de görülmektedir. Tablo 2'de
verilen 1H NMR değerlerine bakıldığında ise yapı ile
uyumlu sonuçlar bulunmaktadır. Tablo 3'te verilen
elementel analiz sonuçları da dikkate alınırsa,
beklenen yapıların oluştuğu söylenebilir.

Bileşik

gmol
-1
211. A. Sarı
3
407.
5

N

H3C

Renk

k

Komplekslerin IR spektrumu değerlerine bakıldığında
ise, koordinasyona katılması beklenen OH'a ait
piklerin kaybolduğu, azometine (C=N) ve C-O'ya ait
piklerde kaymalar olduğu görülmektedir. Bunlar
kompleksleşmenin imin azotu ve fenolik OH
üzerinden olduğunu göstermektedir. Ayrıca tiyazol
halkasına ait C=N ve N-H'a ait piklerin yerlerinde
değişiklik olmaması tiyazol halkasının ve N-H'ın
koordinasyona
katılmadığını
göstermektedir.
Elementel analiz ve manyetik süsseptibilite
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değerlerine dayanarak komplekslerin yapısının ML2
şeklinde mononükleer olduğu söylenebilir.

4. Sonuç
Bu çalışmada, yapısında tiyazol ve siklobütan grubu
içeren Schiff bazı ve bu Schiff bazının Ni(II), Cu(II) ve
Zn(II) kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen
bileşiklerin yapıları elementel analiz, IR, 13C- ve 1H
NMR spektrumları ve manyetik süsseptibilite
ölçümleri yardımı ile aydınlatılmıştır. Komplekslerin
mononükleer oldukları gözlenmiştir.
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INVESTIGATION OF ZINC RECOVERY METHODS FROM FLUE DUST
OF IRON AND STEEL
DEMİR ÇELİK BACA TOZLARINDAKİ ÇİNKO GERİ KAZANIM
YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
a

Ömer Saltuk BÖLÜKBAŞIa

İskenderun Teknik Üniversitesi, Müh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malz. Müh. Böl, Hatay, Türkiye
Corresponding author: osaltuk.bolukbasi@iste.edu.tr
In this study, for transforming the flue dusts obtained
from iron and steel works, which have stocking and
environmental problems, into the raw materials of
zinc with appropriate novel processes, the existing
methods were investigated and the properties of the
obtained products and processes were explained. It
is aimed to design a production process of metallic
zinc which is most economical for our country's
needs.

Özet
2017 yılı dünya çelik üretimi 1.691 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Demir Çelik Sektörü Türkiye
açısından büyük önem arz etmektedir. 2017 yılında
Türkiye ham çelik üretimi % 13.2 oranında artışla
dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında en çok
üretim artışına sahip ülke olmuştur. Ülkemiz demir
çelik üretiminde dünyada, 2017 yılında 37.5 milyon
tonluk üretimiyle yaklaşık % 2,22’lik bir paya sahiptir.
Türkiye demir çelik üretiminin; %70‟i elektrik ark
fırınlı (EAF), %30’u entegre tesisler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Çelik üretim sürecinde ton
çelik başına 10-30 kg. arası baca tozu çıktığı kabul
edilerek yapılan hesapta, ülkemizde yaklaşık olarak
550 bin ton/yıl çinko içerikli baca tozu ortaya
çıkabilmektedir. Ülkemizde Zn metalinin yeterli
miktarda olmaması ve özellikle EAF’ dan çıkan Zn
bakımından zengin baca tozlarının miktarı, çelik
üreticisi firmalarını baca tozlarını değerlendirme
çalışmalarına
yönlendirmiştir.
Bu
çalışmada;
stoklama ve çevre problemi yaşanan demir çelik
baca tozlarına uygun yeni prosesler ile çinko
hammadde kaynağına dönüştürmek için dünya
genelinde mevcut yöntemler araştırılmış ve elde
edilen ürün ve proses özellikleri anlatılmıştır.
Ülkemizin ihtiyacına en uygun ve ekonomik bir
metalik
çinko
üretim
prosesi
tasarlamak
hedeflenmektedir.

Keywords: Iron and Steel, Flue Dust, Slurry, Zinc,
Recycling

1. Giriş
Demir çelik sektöründe genelde iki farklı proses ile
üretim yapılmaktadır. Entegre demir ve çelik (Yüksek
Fırınlı) tesislerinde demir cevherinden, EAF ile
üretimde ise hurda kullanılarak çelik üretimi
gerçekleştirilmektedir. Kullanım ömürleri dolmuş
hurda gibi demir içeren malzemelerin elektrotlar ile
yüksek akım uygulanarak açığa çıkan ısı ile (sıcaklık
o
3000 C kadar çıkabilmektedir) metalin ergitildiği,
modern çelik üretiminde önemli bir bölümü EAF’da
yapılmaktadır[1]. Eritme işlemi sırasında galvaniz
hurda içerisinde bulunan çinko dahil olmak üzere
bazı elementler, demir ve diğer metal parçacıkları,
baca gazı çıkışı ile gaz halinde sistemi terk ederken
baca gazına karışmakta ve hava enjeksiyonu ile
metaller oksitlenerek çökelmekte, sonuçta elektrikli
ark fırını ile baca tozu oluşmaktadır. Hurdanın
ergitilmesi işleminde, galvanizli hurda yüzeyinde
kaplama olarak bulunan metalik çinko (Zn) başta
olmak üzere düşük buharlaşma sıcaklığına sahip
bazı elementler, gaz halinde sistemi terk etmektedir.
Genel olarak 1 ton çelik üretiminde 15-20 kg. elektrik
ark fırın baca tozu ve 160-170 kg arası curuf açığa
çıkmaktadır[2]. Oluşan elektrikli ark ocağı tozu, su ile
çalışan sistemlerde siklon veya gaz temizleme
skruber’lerde kuru olarak çalışan sistemlerde ise
baca gazı torba filtre sistemi ile toplanabilmektedir.
Çelik üretimi esnasında, baca gazı filtrelerinde
toplanan tozların temel bileşenleri; hurda içerisindeki
galvanizli kısım, demir pası, anorganik kirlilikler,
antrasit ve refrakter parçacıklarından oluşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Demir Çelik, Baca Tozu, Çamur,
Çinko, Geri Kazanım

Abstract
World steel production was 1.691 million tons in
2017. Iron and Steel Industry is of great importance
for Turkey. Raw steel production in Turkey was
increased by 13.2% percent and this caused to
Turkey has the most production growth percent
among the world's ten largest steel producers in
2017. Turkey had a share of 2.22% of total iron and
steel in world production with the production of 37.5
million tons in 2017. 70% of the production is made
by the electric arc furnace (EAF) and 30% is made
by the integrated iron and steel works. If one accepts
that 10-30 kg of flue dust can producted per ton of
steel in the steel production process, approximately
550 tousand tons / year of flue dust with zinc content
can emerge in Turkey. Considering the lack of Zn
metal in our country, it can be said that the amount of
Zn-rich chimney powders originating especially from
EAF has led the steel producers to take advantage of
the flue dust.
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Baca Tozu, EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından
K061
koduyla
tehlikeli
atık
olarak
sınıflandırılmaktadır. Yönetmeliğe göre, atıkların
ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafa
gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri
kazanılması esastır[3]. Bu çalışmada; demir çelik
üretim prosesinde yan ürün olarak oluşan baca
tozlarının çevreye etkisini azaltmak ve bunun yanı
sıra çinko kazanımını sağlamak amacı ile dünya
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genelinde yapılan çalışmalar araştırılmış birbirlerine
göre üstünlükleri sunulmuştur.

Baca gazı tozunun geri kazanım işlemi sonucunda
elde edilen çinko oksit, tanecikli toz halinde bir ürün
olup “çinko beyazı” adı altında da boyacılıkta, lastik
sektöründe, kauçuk, kozmetik, petrol ürünleri,
seramik, cam ve kaplama endüstrilerinde hammadde
olarak; muşamba ve emaye yapımında ise dolgu
maddesi olarak kullanılmaktadır.

2. Demir Çelik Baca Tozu
Demir çelik sektöründen elde edilen baca tozları çok
ince boyutta olup; hacimce tamamı 7 μm altındadır.
Baca tozunun büyük bir kısmı metal oksitlerden
oluşur. Partiküller esas olarak demir oksitler (FexOy),
çinko oksit (ZnO) ve çinkoferrit (ZnFe2O4) mineralojik
formunda olup; az miktarda kurşun oksit (PbO), alkali
klorürler (NaCl ve KCl) ve üçlü bileşikler (Fe-Ca-Zn
oksit ve Fe-Zn-Mn silikat gibi) de yapıda yer alır.
Böyle bir kompleks mineralojik yapının temel nedeni;
kullanılan hammadde ve hurdaya bağlı olarak baca
tozu içerisinde büyük oranda değişkenlik arz eden
Fe, Zn, Pb ve Cl miktarlarıdır [4]. Tipik bir EAF üretim
prosesi akım şeması Şekil 1’de verilmektedir.

Demir çelik sektöründe hurda gibi demir içeren
malzemelerin direkt ergitilmesi işleminin yapıldığı
elektrikli ark fırınlarından kaynaklanan baca gazı
tozları için kullanılabilecek mevcut en iyi teknikler;
briketleme, hurda metallerin kontrolü ve geri
kazanımı olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler ile atık
miktarının düşürülmesi, atık bertaraf masraflarının
azaltılması sağlanacaktır.

3. Metalik Çinko Elde Etme Prosesleri
Çinko metali birincil ve ikincil çinko kaynağı olarak iki
farklı yöntemle üretilmektedir.

Elektrikli ark ocağındaki üretim, çelik üretiminin
yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Demir çelikde
üretim aşamasında; fırın şarjı, eritme, tasfiye, curuf
köpürmesi ve döküm aşamaları baca tozu
oluşumuna sebep olmaktadır [1].

•

Birincil çinkonun kaynagı cevherdir. Cevher ve
konsantreden başlayarak gerçekleştirilen üretimde,
cevher hazırlama konusu gündeme gelmektedir.

• İkincil çinkonun kaynagı ise, çelikhane baca
tozları, galvaniz işlemleri
atıkları, pres döküm
atıkları, köpük veya çinko külü, çinko oksit tozu, çinko
içerikli kimyasal atıklar, çinkolu alaşım tozları, çinko
kırpıntıları v.b. atıklardır.
Demir Çelik tesislerinde nihai üretim sürecinde
değişik noktalardan oluşan geri kazanılamayarak
stoklanmak zorunda kalınan başta baca tozları ve
çelikhane çamurları olmak üzere diğer tüm toz
toplama sistemlerinden çıkan Zn içerikli atıkların
kazanımına yönelik çalışmalar 2 farklı yöntem ile
yapılmaktadır [6].
Şekil 1. EAF üretim prosesi akım şeması [5].

1) Piroetalurjik yöntemler le çinko üretimi
2) Hidrometalurjik yöntemi ile çinko üretimi

Ülkemizde İstanbul ve civarı ile İzmir-Aliağa ve
Hatay-İskenderun bölgelerinde kurulu bulunan
elektrik ark fırınlı tesislerde, yaklaşık 400.000450.000 t/y baca tozu açığa çıkmaktadır.
Ülkemizdeki demir ve çelik firmalarında ortaya çıkan
baca tozlarının tipik kimyasal bileşimleri Tablo 1’de
verilmiştir.

Çinko’nun atıklardan geri kazanılması; özellikle
nitelikli ve doğrudan üretime uygun Zn cevher
rezervlerinin giderek azalması nedeniyle de oldukça
önemlidir
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, “metalik çinko”
üretiminde kullanılacak hammaddenin öncelikle
“çinko oksit” formuna getirilmiş olması gerekir [2].

Tablo 1. Tipik baca tozu kimyasal kompozisyonu
Zna
Pba
Cda
Fea
C
S
SiO2

15-35
1-8
0.05-0,20
15-35
0,2-5
0,6-2,2

Baca gazı tozunun geri kazanımı için de
pirometalurjik
ve
hidrometalurjik
yöntemler
kullanılmaktadır. Çinkonun demirden ayrılması için
hidrometalurjik veya pirometalurjik proses arasındaki
seçimi toz karakteristiği etkiler. Bunun için detaylı bir
toz karakterizasyonu geri kazanım stratejisi için
büyük
önem
taşır.
Pirometalurjik
yöntemin
olumsuzluğu
yüksek
enerji
tüketimidir.
Hidrometalurjik yöntem ile yüksek ekstraksiyon
verimi sağlanabilmektedir.

2-6

CaO
3-11
MnO
2-6
Metal yüzdesi gösterilmiş olup; bu bileşenler baca tozu
içersinde oksit formunda bulunmaktadır

Dünyadaki çinko üretiminin yaklaşık %30’u ikincil
kaynaklardan (baca tozu, pirinç, döküm hurdası,
galvanizleme atıkları,
çinko levhalar v.b.) elde
edilmektedir.
Çoğu
metalurjik
proses,
atık
malzemeler
ortaya
çıkarmaktadır.
Bunların

EAO Baca tozu kimyasal bileşimi, Zn içeriği
açısından, doğrudan elektrik ark fırınlarına şarj edilen
hurdaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Özellik ile hurda içersindeki galvanizli malzemenin
miktarındaki artış, baca tozunun Zn içeriğini
yükseltmektedir.
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degerlendirilmesi yakın bir geçmise kadar ekonomik
bulunmamakta veya mümkün olmamaktaydı [2].

 ZinCox Döner Tabanlı Fırın Proses (RHF)
 OxyCup Prosesi
 Çoklu Fırın Prosesi ( Paul Wurth Primus)
 DK Prosesi
 Kobelco Midrex Döner Tabanlı Fırın Prosesi
 Kawasaki Prosesi
 Plazma Prosesi
 IMS Prosesi
 Mintek Enviroplaes Prosesi
 Mogale Alloy Prosesi
 Scandust Prosesi
 Hidrosiklon Prosesi
 Ciroval Prosesi
 Crousel Tip Sinter Minitech Prosesi
Hidro Metalurjik Yöntemler:
 NH4 Cl liç tekniği (Ezinex, HST)
 H2SO4 liç tekniği (Recupac, Hydromet, ZincOx)
 NaOH liç tekniği (Zimaval)

Yüksek çinko içerikli cevher kaynaklarının azalması,
maden
işletme
ve
cevher
zenginleştirme
maliyetlerinin artması gibi olumsuz etkenlere, son
yıllarda artan çevresel baskı ve yaptırımlar da
eklenince, demir çelik sektöründe üretim sırasında
yan ürün olarak oluşan baca tozu gibi atıkların
bünyesindeki
çinkonun
kazanılabildiği
ikincil
kaynakların kullanımına yönelik teknolojiler hızla
gelişmeye başlamıştır.

4. Baca
Prosesleri

Tozundan

Çinko

Üretim

Baca tozu geri kazanım yöntemleri günümüzde
gittikçe öneme sahip bir çözüm olarak görülmektedir.
Son yıllarda çok hızlı büyüyen ve 1.6 milyar ton/yıl
üretim sınırını aşan global demir-çelik sektörü ile,
dünyada yıllık olarak EAF’larından çıkan baca tozu
miktarı 10 milyon tonu aşmıştır. Büyüyen demirçelik
sektörü içersinde, galvanizli ürünlere olan talep çok
hızlı artmıştır. Çinko piyasasında talep artışı,
fiyatların 2018'de yükselişini sürdürmesi neticesinde,
uzmanlar tarafından temel metalde en iyi yatırım
adresi olarak çinko görülmektedir. Çinko için 20142025 yılları arası ortalama yıllık fiyat değişimi Şekil
2’de verilmektedir.

Baca tozlarının geri kazanımında günümüzde
endüstriyel olarak uygulanan başlıca yöntemler;

•
•
•

Waelz prosesi,
Primus prosesi ve
Döner dairesel fırın teknolojisidir.

Bu teknolojilerden, pirometalurjik yöntemlerde, baca
tozlarındaki çinko, demir, kurşun, kadmiyum gibi
metallerin kazanımı daha yüksek oranlarda olmasına
rağmen yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir. Hidro
metalürjik yöntemler ise, işletme ve yatırım maliyeti
düşük, buna karşılık verimliliği ve performansı düşük,
atık sular ve çevre yönetimi konusunda dikkat
gerektiren proseslerdir.
Waelz Prosesi: Hammadde hazırlama, Fırın (döner
fırın) ve yıkama ünitesi olmak üzere üç ana
bölümden oluşur. Dünya’da 35 adet Waelz Fırını
ortalama 75.000 t/yıl kapasite ile 3.400.000 ton baca
tozunu işlemektedir. Waelz esaslı pirometalurjik
proses baca tozlarının ekonomik olarak geri
kazanımı için uygundur, fakat beslenen malzemenin
çinko içeriğinin 15-20% oranlarında olması
gerekmektedir [9]. Bu teknolojide, çinko içerikli
malzemeyi ısıtmak için içinden sıcak gaz geçen
o
döner fırın kullanılmaktadır. 1.100 C’nin üstünde bir
sıcaklıkta metal oksitler indirgenerek çinko ve
kurşunun atmosfere karışması sağlanır. Daha sonra,
oksit karışımı gaz temizleme sisteminde ayrıştırılmak
üzere flu gazlarla birlikte fırından çekilir. Gaz çıkış
o
derecesi 650-750 C’ dir. İlk aşamada, iri taneli
parçacıklar toz odasında çökelir. Bir sonraki
aşamada sıcak işlem gazları soğutulur. Ürünün ilk
kısmı gaz soğutma aşamasında geri kazanılsa da,
oksitlerin büyük çoğunluğu gaz çıkışından torba
filtreleri içinde filtrelenir. Temiz gazın içerisindeki gaz
3
oranı 10 mg/Nm ’den azdır. Arıtılmış gazlar baca
içerisinden tüm sistemdeki saklama koşullarını
kontrol etmek amacıyla bir fan aracılığıyla çıkarılır.
Toplanılan katılar çinko geri kazanımı için liç
düzeneğine aktarılır [9].

Şekil 2. Çinko için 2014-2025 arası ortalama fiyatlar
[7].
Elektrik ark fırınlarında, şarj edilen hurdanın
ergitilmesi işlemi esnasında çıkan ve Zn, Pb gibi ağır
metaller ile Cl ve F gibi organik bileşikleri içeren baca
tozunun
katma
değeri
yüksek
ürünlere
dönüştürülerek değerlendirilmesine yönelik çok
sayıda proses geliştirilmiştir. Bu yöntemlerde temel
hedef, Zn ve Pb gibi bileşenleri baca tozundan geri
kazanmak ve geri kalan kısmı ise sektörde
kullanabilmek veya çevreye zararsız halde stabilize
etmektir [8].
Çinko oksit üretiminde genel olarak iki ayrı teknoloji
kullanılsa da, dünyada %70’den fazla oranlarında en
yaygın kullanılan teknoloji Waelz prosesidir. Waelz
ve RHF prosesi dışında kalan diğer teknolojiler, baca
tozundan çinko kazanımı konusunda henüz yeteri
kadar ticarileşememiştir.

Seyreltilmiş sülfürik asit liç düzeneğine aktarılarak
yoğunlaştırma ve filtreleme işlemlerinden geçirilir.
Filtrelenmiş çözelti geleneksel çinko tozu çökelimi
yöntemiyle arıtılır. Çinko metali elektro kazanım
yoluyla geri kazanılır ve katotlar eritilerek ulusal ve
uluslararası satış için külçeler halinde hazırlanır [10]

Pirometalurjik Yöntemler:
 Waelz Prosesi
 Fastmet Prosesi
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Fırından çıkan Çinko oksit, klor ve florun giderilmesi
için yıkama ünitesine gider. Yıkama işleminde Fl, Cl
gibi tuz ve alkalilerden temizlenen ZnO’in içinde
çinko (%Zn) oranı %66’nın üstüne çıkar. Üç aşamalı
yıkama, filtreleme ve kristalleştirme proesinin akım
şeması şekil 3’de verilmiştir. %66 Zn içerikli çinko
oksit tozu, metalik çinko üretimi için uygun bir
hammaddedir [11].
Waelz fırınında indirgeme reaksiyonları sonucunda
demir oksit içeriği açısından zengin bir curuf
çıkmaktadır. Çinko kazanımı için döner fırın çıkışında
beslenen
oksijen,
redüklenmiş
demiri
de
oksitlemekte ve metelik demir oksitlenerek demir
oksite dönüşmektedir. Waelz Prosesinde direk
indirgenmiş demir (DRI) üretimi bu neden ile
mümkün olmamakta, baca tozundan çinko oksit
kazanılırken,
üretilen
curuf
atık
olarak
değerlendirilmeyi beklemektedir.

Tablo 2. Waelz prosesi analizleri [12]

Diğer pirometalürjik proseslere kıyasla daha düşük
kurulum ve işletme maliyetine sahiptir. Fakat, baca
tozu içindeki demirin kazanılamaması, döner fırından
çıkan asidik curuf içindeki demirin, direk indirgenerek
sünger demire dönüştürülememesi bir dezavantajdır.
Tablo 3. Waelz Sürecinin Performans Verileri [13].

Şekil 3. Waelz Prosesi akım şeması [11].

Ayrıca waelz prosesinde çinko kazanma verimi %8085
civarında
olduğundan,
curuf
içinde
kazanılamayan Zn, Pb, Cd gibi ağır metallerin oranı
daha fazla olabilmektedir. Tesis alanı, işçilik maliyeti
fazladır, düşük kapasitelerde çalışma imkanı yoktur,
hammaddenin peletlenmesi gerekir.

Bununla birlikte aynı fırında, baca tozu yerine demir
cevheri tozları yada demir içeriği zengin ve çinko
içermeyen tozların (tufal, konsantre cevher gibi)
peletlendikten sonra DRI üretilmesi teorik olarak
mümkündür. Bu prosesin geliştirilmesi ile, çinko
içerikli EAF baca tozlarına ilaveten, demir içerikli
tozlar, tufal ve çamurların da değerlendirilmesi
mümkündür.

Fastmet Prosesi: Karbon kaynaklı indirgemeye
dayanan, döner tabanlı fırından (RHF) oluşan, demir
cevherini işlemek ve/veya demir oksit içeren çelik
üretim atıklarını değerlendirmek üzere kurulan bir
prosestir. EAF tozundan DRI üretimi ve sistemin
baca gazından çinkoyu almak amaçlanmaktadır [13].
Çelik üretim tesisine kurulacak Fastmet, iki önemli
ürün sağlayacaktır; DRI ve çinko oksit. DRI, sıcak,
soğuk veya sıcak briketleme (HBI) şeklinde elde
edilebilir. Üretilen DRI; yüksek fırın (BF), bazik
oksijen fırın (BOF) ve EAF proseslerinde
kullanılabilir. Çinko oksit ise; çinko üreticilerine
satılabilir. Fastmet prosesinde kullanılabilecek
hammaddeler üç bileşenden oluşmaktadır: demir
oksitler (saf halde veya demir içeren materyaller),
indirgeyiciler (karbon kaynağı) ve bağlayıcı
maddelerdir. Tipik bir tammadde girdisi aşağıda
verilmiştir[13];
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 BF filtre çamuru
 BOF filtre çamuru
 Tufal
 EAF torba filtre tozu
 Pelet tozları

 Demir cevheri konsantresi
 BF tozu
 Kok tozu
 Uçucu kömürler
 Petrol koku

Fastmet uygulamalarında; yüksek fırın tozu
kullanıldığında, yeterli karbona sahip olacağından,
ilave indirgeyiciye (kömür gibi) gerek kalmamakta
veya kullanım miktarını azaltılmaktadır. Buda önemli
bir maliyet avantajı sağlayacaktır.

Şekil 5. Primus prosesi genel akım şeması [16].
Pilot tesis aşamasında çalışmaları yapılmış olan
pirometalurjik Primus prosesi ile hidrometalurjik
proseslerin kombinasyonundan oluşan bir sistem de
uygulamalarda bulunmaktadır. Bu şekilde, sıfır atık
prensibiyle çevresel bir problemi çözmek, yüksek
içerikli çinko (%99), diğer metalik elementleri ticareti
yapılacak şekilde elde etmek amaçlanmaktadır [15].

Şekil 4. Fastmet fırınında indirgenme reaksiyonları
[14].

Hidrometalurjik adım dört aşamadan oluşumaktadır;
• Yıkama (halojensizleştirme)
• Liçing (ikinci bir halojensizleştirme adımı)
• Arıtma (diğer metalleri giderme)
• Elektrolitik Çıkarma

Fastmet’i diğer gaz temelli indirgeyicilerden ayıran en
önemli özelliği, hızlı ısıtma ile hızlı indirgenmeye
sebep olmasıdır. Aglomeralar bir ya da iki sıra
halinde fırın tabanına dizildiklerinde radyasyon
ısısıyla brülörlerden (LNG: sıvılaştırılmış doğalgaz ile
hava) ısıtılırlar. Bu durum, fırındaki yanma çıkış
gazının
oksitleme
potansiyeline
rağmen
aglomeraların oksitlenmesini engeller [13]. 1350ºC
de fırın tabanı dönerken demir oksitler metalik demire
indirgenmeye başlar. Fırında kalma süresi 8-16
dakika arasında değişir. Bu sürede demir oksitlerin
metalizasyonu %85-95 arasındadır [14]. Fırından
çıkan DRI hemen kullanılmayacak ise, tekrar
oksitlenmesini önlemek için briketlenip HBI formuna
getirilebilinir.
Primus Prosesi: Primus prosesi çok hazneli fırın
(MHF) ve i-Meltor (özel olarak tasarlanmış AC
elektrikli ark ocağı) kombinasyonundan oluşur.
Proses, hammadde olarak Şekil 5’de şematik olarak
verildiği gibi, ocağın üstünden şarj edilen baca tozu,
çelikhane gaz temizleme ünitesinden çıkan çamur,
galvanizleme tesisi atıklarının ve yağlı hadde tufalin
kullanılabilmesini sağlar. Besleme malzemesi
içerisindeki; Zn ve Pb’un yaklaşık %20’si redüksiyonoksidasyon prosesleri ile ayrı bir ürün formunda
kazanılırken; baca tozunun demirli kısmı dorğudan
redüklenmiş demir (DRI) olarak elde edilir. DRI’ın
özel tasarlanmiş bir ergitme ocağına beslenmesi ile
Zn ve Pb’un geri kalan kısmı kazanılırken; Fe ergitilip
pik olarak katılaştırılır [15]. Hammadde hazırlama
maliyetinin minimize edilmesi, düşük fiyatlı indirgeyici
kullanılması ve düşük yatırım maliyetiyle öne çıkan
bir teknolojidir.

Midrex Döner Tabanlı Fırın Prosesi (Midrex-RHF):
Hammadde hazırlama, döner tabanlı fırın, doğrudan
indirgenmiş demirin boşaltımı ve baca gazı
temizleme birimlerinden oluşur. Fırın çalışma
sıcaklığı 1250ºC nin üzerindedir.
Midrex prosesinin avantajları ve dezavantajları
olarak, demir ve yan ürün olarak çinkonun birlikte
kazanımı diğer proseslerde mümkün değil iken, bu
proseste açığa çıkan doğrudan indirgenmiş demir
(DRI)
yüksek
fırınlarda
veya
çelikhanede
kullanılabilir. İçerisinde Fe dışı içerik fazla
olabileceğinden, direk ark fırınlarında (EAF)
kullanılması ekonomik değildir. İşletme maliyeti
Waelz prosesine göre daha düşüktür[15].
Midrex&RHF teknolojisi ticari olarak kullanılıyor olsa
da ağırlıklı olarak demir içerikli atıklardan DRI
üretiminde kullanılmaktadır [17]. Yüksek fırın baca
tozları içindeki (max %2) çinko kazanımları da
mümkün olabilmektedir. Fakat daha yüksek EAF
baca tozları için pilot ölçekte çalışmalar devam
etmektedir.
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Tablo 3. EAF Baca tozunun değerlendirilmesinde
kullanılan proseslerin teknik karşılaştırması [19].

Şekil 6. Midrex genel proses akışı [17].

5. Sonuçlar

DK Prosesi: Bu prosesde, yüksek çinkolu demirli
malzemeler, sinter ve yüksek fırın proseslerinden
geçirilmekte ve pik döküm makinasında dökülerek
külçe pik haline getirilmektedir. DK prosesi ile; klasik
sinter ve yüksek fırın tesislerinde, pik demir
üretilebilinmektedir. DK proses mantığını farklı kılan
ise, yüksek fırın tepe gazından çinko içerikli tozları
yakalayıp bu tozdan yüksek Zn içerikli (%65-68)
çinko konsantresi elde edebilmektir. Yüksek fırınlara
beslenen çinko miktarı ise yaklaşık 38 kg/t HM (ham
demir) dir. Üretilen sinterin kimyasal kompozisyonu
%2,5 Zn içeriklidir [18].

Baca tozu gibi Zn ve Fe içeren malzemeler,
genellikle
“pirometalurjik”
ve
“hidrometalurjik”
yöntemler ile geri kazanılmaktadır. Bu yöntemlerde
temel hedef, Zn, Pb ve Cd gibi bileşenleri baca
tozundan geri kazanmak ve geri kalan kısmı Fe
girdisi olarak demir çelik sektöründe kullanmak veya
çevreye zararsız halde stabilize etmektir. Günümüz
dünyasında global olarak üretilen baca tozlarının
%70’den
fazlası
Waelz
prosesinde
işlem
görmektedir. Mevcut teknikler, metalik çinko üretimi
için, yüksek oranda ZnO içeren baca tozu girdisinin
olmasını gerektirdiğinden, hurdanın ergitilerek çelik
üretiminin yapıldığı EAF’dan elde edilen baca tozları
bu prosesler için en uygun hammaddedir.

Entegre demir çelik fabrikalarında kullanılamayan
%10‘a kadar çinko içerikli atıklar DK prosesi ile geri
dönüştürülebilinmektedir. Toz içerikli yüksek fırın
gazı ile kuru ve yaş safsızlaştırma tesislerinden
sonra %65-68 içerikli çinkolu malzeme elde ediliyor.
DK prosesinde; sinterlenmek üzere karman
içerisinde kullanılan hammaddeler şekil 7’de
gisterilmektedir. Bu hammaddeler sinterlendikten
sonra, yüksek fırınlarda kullanılmaktadır.

Şekil
7.
DK
prosesinde
hammaddeler[18].

kullanılan

Günümüzde, yüksek içerikli çinko oksit girdi kısıtını
ortadan kaldırarak; EAF baca tozlarının yanı sıra
yüksek fırınlı entegre tesislerin çelikhanelerinden
(BOF) çıkan, kısmen düşük çinkolu (%1-3 Zn) baca
tozlarının da metalik çinko üretiminde kullanılmasına
izin veren proseslere öncelik verilmiştir. Ülkemizin
aynı zamanda önemli miktarda yurt dışından pik
demir ve sünger demir ithalatı da yaptığı dikkate
alındığında, baca tozlarında çinko kazanımına
ilaveten, aynı zamanda tozun bünyesinde bulunan
yüksek demir oksitlerin de indirgenerek “sünger
demir” üretiminin yapılabileceği teknolojiler tercih
edilmelidir. Son yıllarda adından söz ettiren RHF ve
Plazma taknolojisi gibi alternatif pirometalurjik
teknolojiler öncelikle araştırılmalıdır.
Son yıllardaki çinko fiyatları dikkate alındığında, belli
zamanlarda fiyatların düşme eğiliminde olmasına
rağmen Zn fiyatlarının genel anlamda artış gösterdiği
ve önümüzdeki yıllarda da bu fiyat trendini takip
edeceği görülmektedir. Ülkemizin her yıl yüksek
miktarlarda çinko ithal etmesi ve çinko fiyatlarındaki
önlenemez artış; ülke piyasasında ciddi yer kaplayan
çelik üretiminden elde edilen baca tozundan çinko
elde etme prosesini önemli bir konuma getirmiştir. Bu
çalışmada çelik üretiminde meydana gelen baca
tozlarından ve özellikle yüksek çinko içerikli EAF
kaynaklı olanlardan, çinko elde etmenin önemi
dikkate alınarak, dünya genelinde kullanılan çinko
elde etme yöntemleri anlatılmıştır.

örnek

Dünya’da EAF baca tozlarının geri kazanımında;
güncel endüstriyel uygulamalarına en fazla
ratladığımız Waelz, Primus ve Fasmet proseslerine
ait işletme ve yatırım açısından karşılaştırması Tablo
3’de verilmiştir.
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Abstract
Road transport has the most important share in the
transportation sector and is one of the most widely
used
transportation
methods.
Last
4years
platform/container transportation in the world and in
Europe by %12,Turkey has grown %16. As volume,
75% of world trade is carried out by sea, 16% by rail
and road, 9% by pipeline and 0.3% by air. It is aimed
to design semi-trailer vehicles considering the
regulations having international validity during
production. In this study, the EUMOS40511
standard, which is recommended for vehicles
carrying loads above 3.5 tons, was applied to the
platform semi -trailer vehicle. Analyzed with the help
of Ansys program. As a result, the EUMOS 40511
standard was provided theoretically in the platform
semi-trailer.
Index Terms: Semi Trailer, Computer
analysis,EU standard introduction

Esma Önder Container examined the factors
affecting customer satisfaction in transport sector
and indicate the most important factors affecting
customer satisfaction are human and process
factors. [5].
Rashid Khan and his colleagues studied the
relationship between energy demand, customs duty
and various incomes of transport indicators with
railway transport and port container transport scale
indicators in a panel of 40 countries between 1990
and 2015. [6].
Sook Tying Choong and colleagues investigated the
effect of horizon length planning on empty container
management for Intermodal transport networks. they
made proposals aiming at reducing the total cost of
transporting empty containers. [7].

aided

At time when the transportation industry is becoming
so important, companies conducting transport
operations are examining the trailers they will buy
and the company in detail. it is important that the
vehicles designed for this purpose have EU
standards.

1.Introduction
Transport can be defined as the displacement of
people and objects and contact information in an
economical, fast and secure way. The most
important objective of the transportation sector is to
provide transportation demand in the shortest time,
least cost and securely. In the world, all countries
use different modes of transport for passenger and
freight transport. In almost all countries, in addition to
rail, road and air transport, the country also uses the
sea route according to its geographical location. [1]

The application of the EUMOS40511 standard, which
is defined for the safety of the bollards used in
vehicles carrying more than 3.5 tons of cargo in our
work, has been investigated. There is little relevant
scientific work on the subject. Due to the lack of
relevant scientific work on the subject It is intended
to contribute to the literature.

There are two critical issues in moving products. One
of them is that the cost of transportation is cheap so
that the products can be adjusted to the consumer's
budget, while the other is to avoid any damage to the
goods carried during transport. Any damage to be
incurred is a negative situation for producers and
consumers as it increases the cost. [2].

2.Metod
The physical conditions required for the test were
determined according to EUMOS40511 Test
Procedure. The maximum spreading capacity that a
bollard or bollard nest can meet before undergoing
plastic deformation must be determined.Tthe
minimum load (TFmin) that can be carried singularly
from the top of the pole is determined by a capacitydependent formula. 10% of the Tfmin load is
considered as the reference load of the TFREF to be
initially applied.

Alpaslan Ates and his colleagues worked on the
main components of container transportation and
market share and drew attention to Turkey's
shortcomings in this market are. [3]
Lerzan Kasapoğlu ve and Güldem Cerit have
demonstrated that rail transport is seen in an
important position in creating strategic advantage in
container transportation.[4]
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Phase 1: TF force should be applied as TFREF.
Phase 2: TF must be applied as TFmin.
Phase 3: TF force should be applied as TFREF.
Step5
Acception conditions ;
Figure 1 Test Method

d1, d2, and d3 with the acceptance of 1,2 and 3th
place changes;

The test is done in 5 steps.
Step 1

d2-d1 ≤ 0.08 * H

As you can see, RBC is loaded as a distributed load

d3-d1 ≤ 0.02 * H

should be

After the test, there should be no plastic deformation
to affect functionality in the bollard and bollard nests.

3.Practice
Step 2

Step 1 - Calculation of RBC

After the RBC has been calculated, the TFmin force
needs to be calculated. The formula required for the
calculation of the TFmin force is:

The EN 12642 XL document has been taken into
account when determining the RBC. Accordingly, it is
assumed that the lateral load will be 0.5g but 20% of
this will be compensated by the frictional forces and
the load carried by the bollard will be 0.4g. In fact,
the rollover limit of the vehicle is about 0.25g, but
0.4g is taken as the reference of EN 12642 XL.

TFmin = ks * 1.25 * RBC * 0.5 / HTF.
HTF = 0.95 H
Ks value
standard;

according

to

EUMOS

40511_2013
There are 10 bollard on the side surfaces of the
vehicle. The total load is 27 tons. Accordingly, the
reference blocking capacity that a bollard should
meet;

If HTF <5 * d, then ks = 1.5

RBC = 27 * 9810 * 0.4 / 10 = ≈ 1060 dN. For this
reason, the reference capacity is accepted as 1060
DAN.

5 *d ≤ HTF <10 *d, ks = 1.25
If HTF ≥ 10 * d then ks = 1

Calculation and Application of 2-3-4.ADIM - TFmin TFREF Values

Step 3
After the TFmin force is calculated, the TFREF force
must be calculated. To calculate this force,

As described in step 2, TFmin = ks * 1.25 * RBC *
0.5 / HTF is calculated by subtracting from the
equation

TFREF ≤ 0.1 * TFmin equation is used.

Here;

Step 4

ks = 1

Plastic deformations should be observed on the
TFmin and TFREF values caused by applying to the
bollard

RBC = 1060 dN and HTF = 1.985 m.
In this case TFmin = 334 DAN.

TFmin = ks * 1.25 * RBC * 0.5 / HTF.
TFREF ≤ 0.1 * TFmin Equation

TFREF ≤ 0.1 * TFmin
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The TFREF value found 33.4 dN.
It is seen that the third displacement 70 mm. In this
case, d3 = 0.07 m.

4. Results
There is no need to test at all points on the vehicle
according to the Emos standard. because the force
applied to a bollard is the same in other bollards It is
enough that one bollard (profile) test is successful.
For this reason, any bollard nest in the outermost
region of the vehicle was analyzed with the help of
ansys. In figure 2, the forces applied to the bollard
are shown.

Figure 5 Analysis results
Theoretically calculated values according to test
criteria;
d 1 = 0.046 m d 2 = 0.127 m d 3 = 0.07 m
The evaluation of the test is based on the following
three criteria

Figure 2. Test point
It is seen that the first displacement is 46 mm. In this
case, d1 = 0.046 m.

d2-d1 < 0.08 x H
d3-d1 < 0.02 x H
There should not be a permanent deformation at the
level where the function of the bollard is impaired.
Accordingly, the results are as follows
0.127 - 0.046 ≤ 0.08 x 1.985
0.07 - 0.046 ≤ 0.02 x 1.985

4. Conclusion
The results of the analysis made according to the
EUMOS40511 standard were found to be
appropriate. Due to the limited number of similar
studies it is aimed to contribute to the literature. The
international documents owned by the vehicles are
one of the important factors affecting the market
share and therefore our work is considered to be a
positive contribution for our company. With this
study, it is desired to bring awareness to the trailer
manufacturer as well as to the market customers in
the trailer sector. In the next phase of the study, it is
planned to perform the computer-based analysis
experimentally.

Figure 3 Analysis results
It is seen that the 2nd displacement is 127 mm. In
this case, d2 = 0.127 m.

SYMBOLS
TF = any test force applied during the test
Figure 4 Analysis results
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TFmin = The smallest test force your bollard can
resist

[7]
Sook Tyingchoonga, Michael Cole, Erhan
Kutanoğlu "Empty Container Management For
İntermodal Transportation Networks" Volume 38,
Number 6, Transportation Research Part E: Logistics
And Transportation Review

TFREF = force to apply for phase 1 (TFREF <= 0.1 *
TFmin)
HTF = the height at which the test force is applied
(HTF is the height of the top 10% level)
RBC = Reference blocking capacity (Maximum
spread static force that can be applied horizontally
without permanent deformation to bollard and bollard
nest)
PLF = Platform Level Force
m = maximum total mass of the vehicle (tonnes)
d = Distance of the bollard in the level of the loading
platform (parallel to TF)
ks = Factor of factor acting on shear force
H = Total length of the bollard from the platform
surface (Accepted)
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Abstract
2. Materials and Methods

Silica is widely used as a reinforcing filler in conveyor
belts bacause it provides a unique combination of
tear strength and adhesion properties. However,
silica is highly polar because it contains a large
number of silanol groups on the surface. The
presence of silanol group leads to strong filler–filler
interaction in the rubber matrix. The problem cause
the difficulty in processing and limit the use of silica.
In the present study, silica particles modified with
ZnO by sol-gel method (ZnO/SiO2) were used as
reinforcing fillers for the production of conveyor belts.
The rheological and mechanical properties of the
surface modified silica filled rubber compounds were
comparable with those of commercial silica filled
filled
rubber blends
compounds. ZnO/SiO2
demonstrated improved adhesion strength between
plies and between covers and carcasss of conveyor
belts, compared to those obtained by using of silica
filler.
Keywords: Silica;
Adhesion strength

Conveyor

belt;

Zinc

2.1. Materials
The materials used for the preparation of rubber
composites were natural rubber (NR), Styrenebutadiene rubber (SBR, Kralex 1502, Synthos
Rubber) as elastomers, zinc oxide (Hepsen Kimya)
and stearic acid (Acar Chemicals, Turkey) as
activators, silica (Egesil) and carbon black (Omsk
Carbon Group, Russia) as fillers, sulfur and
accelerator (MLPC International, France) as curing
agents, resin (SI Group, USA) and aromatic oil
(Radiant Global Trading Limited, Canada). ZnO/SiO2
particles were synthesized by sol–gel procedure as
described in our previous study [7].
2.2. Preparation of Rubber Composites and
Conveyor Belt Samples
Rubber composites filled with ZnO/SiO2 or
commercial silica particles were prepared according
to the formulas in Table 1. The constant filler content
for each sample was 19 phr.

oxide;

1. Introduction

Table 1. Formulation of rubber composites in phr
(parts by weight per hundred parts of rubber by
weight)
SiO2 filled
ZnO/SiO2
rubber
filled rubber
Materials
composite
composite
Natural rubber
35
35
Styrene75
75
butadiene rubber
Zinc oxide
3
3
Stearic acid
1.6
1.6
Resin
3.5
3.5
Aromatic oil
19
19
Carbon black
47
47
SiO2
19
ZnO /SiO2
19
Sulfur
2.0
2.0
Accelerator
2.1
2.1

In rubber industry, various types of materials such as
carbon black, silica, kaolin, talc etc. have been used
as reinforcing fillers. The fillers increase the tensile
strength, improve the tear strength, and enhance the
abrasion resistance of the rubber product. The
interaction of the rubber with the solid surface of filler
particles is important in controlling on the final
performance of the rubber composites [1].
In recent years, silica has been established as the
most important filler for conveyor belt systems and
passenger car tires [2]. However, since silica filler is
highly polar and hydrophilic because of the silanol
groups on the surface, it is incompatible with a polar
rubber [3]. Therefore, surface modification of silica is
needed to improve the filler-rubber interaction [4].
Surface modification of silica has attracted much
attention because the obtained products exhibit
suitable properties [5,6].

The preparation of rubber composites involved
mastication, compounding, and molding processes.
In the mastication step, the natural rubber and
styrene-butadiene rubber were masticated on a
laboratory two-roll mixing mill for 5 min (Figure 1). In
the compounding step, the rubbers and fillers were
compounded with prepared vulcanization chemicals
on the two-roll mill for another 25 min; sulfur was
then added in the last 5 min.

In the present study, silica particles modified with
ZnO by sol-gel method (ZnO/SiO2) were used as
reinforcing fillers for the production of conveyor belts.
The influence of the modified silica on the cure and
mechanical properties of rubber composites was
investigated and the behavior of modified silica was
compared with that of conventional silica filler.
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Table 2. Curing characteristics of NR/SBR blend
compounds.
SiO2 filled
ZnO/SiO2
Curing
rubber
filled rubber
characteristics
blends
blends
Minimum
0.80
0.94
torque (Ib.in)
Maximum
9.61
9.82
torque (Ib.in)
∆Torque (Ib.in)
8.81
8.88
Scorch time
7.01
7.08
(min)
Cure time t90
(min)
13.89
13.59

Figure 1. Photograph of mastication process.
The resultant rubber compounds were then
compression-molded to a 90% cure using a hydraulic
press (L. Vinder C) at 150°C cure temperature, in
order to produce vulcanized rubber samples.

3.2. Hardness
Hardness values of the NR/SBR compounds are
given in Table 3. ZnO/SiO2 filled rubber composite
demonstrates higher hardness value compared to
that obtained by using of silica filler. Hardness of a
composite is closely related to the filler-filler and
filler-rubber networks formed in the compsites. Both
networks increase the hardness values [10]. With
using ZnO/SiO2 filler instead of commercial silica,
filler-filler network decrease while the filler-rubber
networks increase. Under the two competing factors,
the hardness of the NR/SBR compounds increases.

After the compounding step, rubber blend was
pressed in and onto the conveyor belt fabric and then
cured at 150°C cure temperature to obtain
vulcanized comveyor belt (Figıre 2).

Table 3. Hardness values of the NR/SBR
compounds
Hardness
Sample
(Shore A)
SiO2 filled rubber
58.8
composites
ZnO/SiO2 filled
56.5
rubber composites

Figure 2. Photographs of compounding process.
2.3. Cure
Properties

Characteristics

and

Mechanical

Cure characteristics, which are scorch time, cure
time, maximum and minimum torque of the rubber
compounds were determined at 150ºC with a Moving
Die Rheometer (MDR, MonTech 3000 Basic)
according to ASTM D 1646 [8].

3.3. Adhesion Strength
Adhesion strength between constitutive elements of
the textile conveyor belts is given in Table 4.
ZnO/SiO2 filled rubber blends demonstrate better
adhesion strength between plies and between covers
and carcass in textile conveyor belts, compared to
those obtained by using of silica filler.

Adhesion strength between constitutive elements of
the textile conveyor belt, i.e. between plies and
between covers and carcass was determined by
separation strength test. The test carried out with a
material testing machine (Zwick Roell, Z050)
according to the TS EN ISO 252 standard [9].

Table 4. Adhesion strength between constitutive
elements of the textile conveyor belt
Adhesion
Adhesion
strength
strength
between
Conveyor
between
covers and
Belts
plies
carcass
(N/mm)
(N/mm)
Commercial
silica filled
11.03
11.40
conveyor belts
ZnO/SiO2 filled
12.17
15.52
conveyor belts

A hardness durometer (Shore A, model 68512;
Zwick) was used for hardness tests, the test
conditions being in accordance with TS EN ISO 868.

3. Results and Discussion
3.1. Rheologial Characteristics
Cure parameters of of NR/SBR blend compounds
are displayed in Table 2. There is very little variation
of curing characteristics with change of filler type at
same amount of filler loading.

17

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

styrene-butadiene rubber (SBR) nanocomposites
without any coupling agent, Composites Part B:
Engineering, 114, 356-364, 2017.

4. Conclusions
The modified silica filler exhibited more favourable
effect on the properties of rubber compounds in
comparison with unmodified silica filler. ZnO modified
silica particles can be used in rubber blend process
to improve rubber-silica interface.
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Abstract
oils into chitosan films may provide more competitive
properties to these films such as the natural
In this study, a novel nanocomposite film based on
antimicrobials that the food industry requires to fulfill
chitosan reinforced with orange oil (OO) and zinc
both the changing demands of the consumers and its
oxide nanoparticles (ZnO NPs) have been produced
own requirements. Thus some EOs are very suitable
as an antibacterial active packaging material.
candidates to use in production of food packaging
Antibacterial activity of chitosan based films were
materials due to their bactericidal features against
investigated using disc diffusion method against four
moulds, yeast and spore forming and food−poisoning
bacteria (Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
bacteria. [8-10] Citrus EOs have a very high volatile
Klebsiella pneumoniae and Bacillus subtilis). The OO
(85−99%) and low (1−15%) non−volatile contents. [3]
reinforced chitosan film was found to have strong
The volatile constituents are a mixture of
antibacterial activity against E. coli, S. aureus and
monoterpene
(limonene)
and
sesquiterpene
moderate activity against B. subtilis. However, the
hydrocarbons and their oxygenated derivatives
composite films showed no activity against K.
including: aldehydes (citral), ketones, acids, alcohols
pneumoniae. The films obtained with combined
(linalool) and esters. [3, 11-13] Orange oil, a well
incorporation of OO and ZnO NPs showed similar
known citrus oil, containing citral, limonene and
antibacterial activity.
linalool have antibacterial potential. [10]
2

Keywords
Chitosan,
ZnO,
orange
bionanocomposite film, antibacterial activity.

oil,

Zinc oxide (ZnO), an important multifunctional
material in many applications such as food,
biomedical and pharmacy, has the inherent
advantage of broad antibacterial activities against
virus [14], fungus [15, 16], and bacteria [17, 18]. ZnO
also has high stability, non−toxicity, semiconducting
nature, good photocatalytic activities, infrared
adsorption and UV absorbance features and
generally recognized as safe (GRAS) from FDA
(182.8991 code). [19-22] Besides good antimicrobial
effects incorporation of ZnO NPs as filler into the
biopolymer matrix provides better mechanical and
barrier properties. [23] There are many studies
revealing that the ZnO NPs can enhance the thermal
[24, 25], mechanical [20, 23] and barrier [25-28]
properties of the produced nanocomposite films.

INTRODUCTION
THE active packaging concept is based on the
incorporation of some components to the packaging
system that absorb or release substances from or to
the packaged food or the surrounding environment
so as to extend shelf life and maintain the quality,
safety and sensory properties of the food. [1] The
development of innovative active food packaging is
one of the main challenges of society [2, 3] due to
changes in consumer needs and legislation as well
as increase in antibiotic resistant pathogens. [3] The
need for alternatives to chemical based bactericides
has favored the research on natural antibacterial
packaging materials.

The aim of the present study was to investigate the
combined effects of orange oil and zinc oxide on the
antibacterial activity of chitosan film against E. coli,
S. aureus, K. pneumoniae and B. subtilis.

Chitosan, which is the second most abundant
polysaccharide in nature after cellulose, has
popularity in the development of antibacterial
packaging due to its native antibacterial, antifungal
properties, biofunctionality, and biodegradability. [46] However, its weak mechanical properties, gas and
water vapor permeability properties, etc. limits its
application areas. Thus there is an increasing
demand to enhance the antibacterial, structural and
some other properties of chitosan based films by
adding especially natural compounds to the network.
[7]

MATERIALS AND METHODS
Materials
Chitosan (China), Tween 80 and Glycerol were
purchased from Sigma−Aldrich (Germany). ZnO NPs
was obtained from Advanced Micro Reaction
Technologies company (Turkey).
Preparation of Films
The chitosan films were prepared by casting method.
In the first step, ZnO NPs (0.05 g) were dissolved in
acetic acid aqueous solution (50 mL, 1% v/v) with
stirring at 50°C for 15 minutes. Then, chitosan (2%
w/v) was added to the solution and the mixture was
stirred overnight at the same temperature. The
mixture was filtered to remove undissolved particles.
After addition of glycerol (1% v/v) the solution was
stirred at 50°C for 30 minutes. Meanwhile, OO (750
µL) was vortexed with Tween 80 (375 µL) for 15

Essential oils (EOs) extracted from various types of
plants are known for their antimicrobial properties for
many centuries. Citrus oils namely orange,
bergamot, grapefruit, lime, mandarin and lemon are
generally recognized as safe (GRAS). [3] These oils
have been found to be inhibitory both in direct oil and
vapor form against some Gram−positive and
Gram−negative bacteria. [3] Incorporation of citrus
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minutes. OO + Tween 80 mixture was added to
chitosan containing solution and stirred at 50°C for
90 minutes to obtain a homogeneous solution. The
resulting film forming solutions (15 mL) were poured
into Petri dishes (9 cm inner diameter) and were
degasiﬁed at room temperature using an ultrasonic
water bath. The Petri plates were kept at 37°C for 30
hours. The dried films were conditioned for two days
at room temperature and then analyzed to determine
their
antibacterial
activity.
ZnO
NP
free chitosan films containing OO was prepared
using the same procedure.

the variations observed in data obtained in different
studies. [31,32]
Table 1. Inhibition zone diameters (including the 10
mm diameter of discs) of chitosan based film discs
against E. coli, S. aureus, K. pneumoniae and B.
subtilis.
Diameter of inhibition zone (mm)
Bacteria

Antibacterial Assay
Antibacterial activity test of chitosan films
incorporated with OO and ZnO NPs was carried out
using disc diffusion method [29] against B. subtilis
(ATCC 6633), E. coli (ATCC 25922), K. pneumoniae
(ATCC 700603) and S. aureus (ATCC 25923). Films
cut into 10 mm diameter discs were placed on
nutrient agar plates previously seeded with 0.1 mL of
6
7
the tested bacteria (10 –10 cfu/mL). After 24 hours
of incubation at 37°C the diameter of inhibitory zones
surrounding film discs were measured.

Chitosan
Film

ZnO
NPs−OO−
Chitosan
Film

OO−
Chitosan
Film

B. subtilis

10

11

12

E. coli

10

17

17

K. pneumoniae

10

10

10

S. aureus

10

23

25

RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 represents the inhibitory effect of chitosan
based film discs against the test bacteria.
Antibacterial efficiency of OO−chitosan and ZnO
NPs−OO−chitosan
composite
films
against
Gram−negative (E. coli and K. pneumoniae) and
Gram−positive bacteria (B. subtilis and S. aureus)
was confirmed by disc diffusion method (Figure 1).
Control films (pure chitosan films) did not form any
inhibition area around the discs indicating that
chitosan itself has no antibacterial activity against the
test bacteria. OO−chitosan and ZnO NPs−OO−
chitosan composite films showed similar inhibitory
effect. Antibacterial activity of ZnO NPs containing
films against B. subtilis and S. aureus were slighty
higher compared to ZnO free OO−chitosan
containing films. Both of the films produced the
strongest antibacterial effect against S. aureus. The
antibacterial activity of films were in the order S.
aureus > E. coli > B. subtilis. The films exhibited no
antibacterial activity against K. pneumoniae.

Figure 1: The antibacterial activities of pure chitosan
(1), OO−chitosan (2) and ZnO NPs−OO−chitosan (3)
composite films against E. coli (A−B), S. aureus
(C−D), K. pneumoniae (E−F) and B. subtilis (G−H).
Gram−negative bacteria are often considered to be
more resistant to antibacterial agents compared to
their Gram−positive counterparts. This is attributed to
the cell wall lipopolysaccharides of Gram−negative
bacteria, which may restrict diffusion of hydrophobic
compounds. In our study S. aureus was the most
susceptible to essential oil containing films
supporting this phenomenon. However the inhibitory
effect of the films against the Gram−positive
bacterium, B. subtilis, was lower compared to the
Gram−negative E. coli. Although a greater resistance
of Gram−negative bacteria to essential oils is
reported [33, 34, 35] it may not be an overall trend.
[36, 37, 38] The difference in resistance of
Gram−positive bacteria to the effects of essential oils
may be attributed to variability between strains of the
same species. [38]

The antimicrobial properties conferred by essential
oils are mainly attributed to the phenolic substances
in essential oils. Fisher and Phillips [10] reported
limonene, citral and linalool as the major components
of citrus oils and they investigated the effectiveness
of both the components and the oils of lemon (Citrus
limon), sweet orange (Citrus sinensis) and bergamot
(Citrus bergamia) against a number of common
foodborne pathogens. Contrary to our findings S.
aureus was less affected by orange oil compared
with E. coli. According to Caccioni et al. [30] the
antimicrobial activity of citrus essential oils depends
not only on a single compound but to the quantitative
and qualitative chemical proﬁle of the entire mixture.
The complexity of the citrus oil mixtures and their
variability in chemical composition due to local
climatic and environmental conditions may explain
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Immobilization potential of essential oil into the
polymer matrix and subsequent release into the
environment are key points for an essential oil
containing film to exhibit antimicrobial activity.
Inefficient immobilization or poor releasing of the
essential oil in the film system may result in a weak
antimicrobial efficieny even when essential oils with
high antimicrobial activity are used. Strong
antibacterial activity of OO−chitosan and ZnO
NPs−OO−chitosan composite films observed in this
study prove that the active compounds of orange oil
could be immobilized in the chitosan film and
subsequently released, thereby inhibiting growth of
the test bacteria.

[4] P. Darmadji, M. Izumimoto, Effect of
chitosan on meat preservation, Indonesian Food and
Nutrition Progress 3(2) (1996) 51-56.
[5] S.-Y. Sung, L.T. Sin, T.-T. Tee, S.-T.
Bee, A. Rahmat, W. Rahman, A.-C. Tan, M.
Vikhraman, Antimicrobial agents for food packaging
applications, Trends in Food Science & Technology
33(2) (2013) 110-123.
[6] M. Aider, Chitosan application for active
bio-based films production and potential in the food
industry, LWT-Food Science and Technology 43(6)
(2010) 837-842.
[7] V. Mahdavi, S.E. Hosseini, A. Sharifan,
Effect of edible chitosan film enriched with anise
(Pimpinella anisum L.) essential oil on shelf life and
quality of the chicken burger, Food science &
nutrition 6(2) (2018) 269-279.
[8] S.A. Burt, R.D. Reinders, Antibacterial
activity of selected plant essential oils against
Escherichia coli O157: H7, Letters in applied
microbiology 36(3) (2003) 162-167.
[9] S. Deans, G. Ritchie, Antibacterial
properties of plant essential oils, International journal
of food microbiology 5(2) (1987) 165-180.
[10] K. Fisher, C.A. Phillips, The effect of
lemon, orange and bergamot essential oils and their
components on the survival of Campylobacter jejuni,
Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes,
Bacillus cereus and Staphylococcus aureus in vitro
and in food systems, Journal of Applied Microbiology
101(6) (2006) 1232-1240.
[11] S. Borgmann, D.M. Niklas, I. Klare, L.T.
Zabel, P. Buchenau, I.B. Autenrieth, P. Heeg, Two
episodes of vancomycin-resistant Enterococcus
faecium outbreaks caused by two genetically
different clones in a newborn intensive care unit,
International journal of hygiene and environmental
health 207(4) (2004) 386-389.
[12] A. Smith-Palmer, J. Stewart, L. Fyfe,
The potential application of plant essential oils as
natural food preservatives in soft cheese, Food
microbiology 18(4) (2001) 463-470.
[13] G. Flamini, M. Tebano, P.L. Cioni,
Volatiles emission patterns of different plant organs
and pollen of Citrus limon, Analytica Chimica Acta
589(1) (2007) 120-124.
[14] J. You, Y. Zhang, Z. Hu, Bacteria and
bacteriophage inactivation by silver and zinc oxide
nanoparticles, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
85(2) (2011) 161-167.
[15] A. Lipovsky, Y. Nitzan, A. Gedanken, R.
Lubart, Antifungal activity of ZnO nanoparticles—the
role of ROS mediated cell injury, Nanotechnology
22(10) (2011) 105101.
[16] S. Vlad, C. Tanase, D. Macocinschi, C.
Ciobanu, T. Balaes, D. Filip, I. Gostin, L. Gradinaru,
Antifungal behaviour of polyurethane membranes
with zinc oxide nanoparticles, Dig. J. Nanomater.
Bios 7 (2012) 51-58.
[17] L. Zhang, Y. Jiang, Y. Ding, M. Povey,
D. York, Investigation into the antibacterial behaviour
of suspensions of ZnO nanoparticles (ZnO
nanofluids), Journal of Nanoparticle Research 9(3)
(2007) 479-489.
[18] K.M. Kumar, B.K. Mandal, E.A. Naidu,
M. Sinha, K.S. Kumar, P.S. Reddy, Synthesis and
characterisation of flower shaped zinc oxide

ZnO NPs have very large surface area, outstanding
mechanical
properties, high thermal and chemical stability,
intensive ultraviolet absorption potential and also a
biocompatible nature, and hence have been widely
used as a multifunctional material in many
applications such as food, biomedical and pharmacy.
[39, 40] Moreover, they possess excellent
antibacterial activity both against Gram−negative and
Gram−positive bacteria, which make them suitable
candidates for packaging materials. [41] Although
addition of ZnO NPs to the OO containing films did
not cause a significant improvement in the
antibacterial efficiency, it may enhance the quality of
the composite films in terms of better mechanical
properties and stability.
CONCLUSION
The results of this study confirmed high antimicrobial
efficieny of OO and ZnO NPs incorporated chitosan
based films against Gram−negative (E. coli) and
Gram−positive (S. aureus) bacteria. Inhibition zones
observed around the film discs verified effective
immobilization and release of OO and ZnO NPs in
the film system which is necessary for antimicrobial
efficiency. Enrichment of the OO containing films with
ZnO NPs may enhance mechanical properties and
stability of the antibacterial films and improve their
potential utility in antibacterial food packaging
applications. Further investigations are necessary to
determine the influence of these chitosan based films
on the microbiological quality and safety of food
products.
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STRUCTURAL AND ANTIMICROBIAL EXAMINATION OF ZnO
NANOPARTICLES BY GRAPEFRUIT EXTRACT
Ercan KARAKÖSE
Kayseri University, Department of Automotive Technology, Kayseri, Türkiye, E-mail: ekarakose@erciyes.edu.tr

Abstract
This study examines for the first time on the
synthesis and characterization of optical and
structural properties of ZnO nanoparticles (NPs)
synthesized by a fully green synthesized (GS)
method by using Grapefruit extract. The produced
ZnO NPs were examined and analysed various
techniques such as X-ray diffraction (XRD), UV–Vis
absorption spectroscopy, field emission scanning
electron microscopy (FE-SEM) and energy
dispersive X-ray analysis (EDX). Also, their
antimicrobial activity was studied using Bacillus
thuringiensis gram-positive bacteria.

Figure 1. Sample preparation process for zinc oxide
nanoparticles (ZnO-NPs)

3. Result and Discussion

Keywords: Green synthesis, ZnO, XRD, SEM

3.1. XRD and SEM results

1. Introduction

The XRD figures showed a single hexagonal
(wurtzite) phase structure. The XRD peaks, as seen
in Figure 2, determine at 31.90°, 34.57°, 36.41°,
47.70°, 56.76°, 62.97°, 66.58°, 68.07°, 69.21°,
72.75°, 76.98° and 81.51°, which correspond to the
lattice patterns of (1 0 0) (0 0 2), (1 0 1), (1 0 2), (1 1
0), (1 0 3), (2 0 0), (1 1 2), (2 0 1), (0 0 4), (2 0 2) and
(1 0 4), respectively.

The subject of nanoscience is one of the attractive
issues of recent years. Nano-structured materials are
used in the material science, electronics, biomedical,
chemistry, physics and optics areas due to their
excellent properties. Using of metal oxides materials
such as ZnO, CdO etc. are widely rising in human life
ZnO NPs are increasingly in the center of attention
owing to their impressive properties and wide
The
green
synthesis
has
implementation.
advantages over physical and chemical techniques
as it is price efficient and eco-friendly because of
reduces or eliminates the generation of hazardous
substances. In the present work we investigated to
examine the optical, structural and antibacterial
properties of ZnO NPs synthesized by using
grapefruit.

2. Experimental
In this study, we synthesised ZnO nanoparticles
(NPs) produced using was produced using
Zn(Ac)2.2H2O solution in aqueous grapefruit shell.
The experimental steps are shown in Figure 1. The
morphology and phase identification of all samples
were analyzed by as ZEISS Ultra Plus Gemini field
emission scanning electron microscopy (FESEM)
with energy dispersive spectrometry (EDX) and
Bruker AXS D8 X-ray diffractometer with device
parameters of 160 mA, 40 kV and 10°/min using
CuKα radiation. EDX analysis results were shown in
Table 1 and no elemental composition change was
observed in the alloys. Also, its antimicrobial activity
was investigated using Bacillus thuringiensis grampositive bacteria.

Sample
GS ZNO

Figure 2. XRD pattern of zinc oxide nanoparticles
(ZnO-NPs)

Element (wt.%)
Zn: 71.78 O: 28.22
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[6] L.A. Jacobson, J. McKittrick, Rapid solidification
processing,Mater Sci Eng R11 (1994)
355–408.

Figure 3. FE-SEM photograph
nanoparticles (ZnO-NPs)

of

zinc

oxide

Figure 3. show FE-SEM photograph of ZnO-NPs.
The micrograph has illusrated individual ZnO NPs
besides number of aggregates. The FE-SEM
photograph show the occur of plate-like structures
and the average grain sizes were determined to be
90–200 nm.
3.2. UV-VIS and Antimicrobial tests results
The UV-vis analyse result exhibited that the roughly
optical transparency is excess 75% in the visual
range. The zinc oxide nanoparticles have
antimicrobial
potential
against
a
Bacillus
thuringiensis gram-positive bacterium.

4. Results
This work illustrates that zinc oxide nanoparticles
were produced by green synthesis method using the
Grapefruit extract. The green synthesized zinc oxide
nanoparticles have fine antibacterial activity against
gram-positive bacterias.
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INVESTIGATION OF HYPOEUTECTIC Al-4Si RAPIDLY SOLIDIFIED
ALLOYS
Ercan KARAKÖSE
Kayseri University, Department of Automotive Technology, Kayseri, Türkiye, E-mail: ekarakose@erciyes.edu.tr

Abstract
Table 1. The EDX analysis of the Al–4Si alloy.
As-cast and rapidly solidified Al-4Si hypoeutectic
samples were produced by the conventionally
casting and melt-spinning method, respectively. The
phase structure was determined by X-ray
diffractometry. The morphological properties of the
as-cast and melt-spun alloys were characterized by
scanning electron microscopy. The melting
characteristics were examined by differential
scanning calorimetry device. The mechanical
properties of the melt-spun and conventionally
solidified
alloys
were
tested
by
Vickers
microhardness test.

Sample
As-cast
Melt-spun

Element (wt.%)
Al: 96.4 Si: 3.6
Al: 97.1 Si: 2.9

3. Result and Discussion
3.1. SEM and XRD results

Keywords: Al-Si, melt-spun, XRD, SEM

1. Introduction
The transformation from the liquid phase to solid
phase in the rapid ejection of thermal energy in rapid
solidification processing (RSP) produced alloys of
excellent characteristics, which include decreased
levels of segregation, a reduction in the grain sizes of
the alloying elements, increased solid solubility, and,
in some situations, the formation of amorphous,
quasi-crystals and nano-sized materials by cooling
4
-1
metallic melts at cooling rates exceeding 10 K s [14]. Al-Si alloys have been commonly preferred owing
to their excellent combination of attractive property
bearing good wear resistance, castabilty, a
comparatively weak coefficient of thermal expansion,
and low density [5,6]. The main objective of this work
is to examine the microstructural evaluation and the
hardness change of samples at different wheel
speeds.

Fig. 1 – SEM micrographs of as-cast Al–4Si alloy.

2. Experimental
As cast alloy with nominal compositions of Al–wt%
4Si was prepared in a vacuum induction furnace by
using 99.8% Al, 99.9% Si. As-cast sample with a
mass of about 100 g were put into a graphite
crucible. The rapidly solidified alloys were prepared
using the single-roller melt-spinning method at 25 °C
under an Ar atmosphere at wheel speed at 20 m/s.
The morphology and phase identification of all
samples were analyzed by as ZEISS Ultra Plus
Gemini field emission scanning electron microscopy
(FESEM) with energy dispersive spectrometry (EDX)
and Bruker AXS D8 X-ray diffractometer with device
parameters of 160 mA, 40 kV and 10°/min using
CuKα radiation. EDX analysis results were shown in
Table 1 and no elemental composition change was
observed in the alloys. The hardness tests of the
alloys were made a Durascan 70 model digital
Vickers microhardness tester at 25 °C.

Fig. 2 – SEM micrographs of melt-spun Al–4Si alloy.
Fig. 1 shows the microstructure of the Al-4Si as-cast
alloy, this micrograph illustrates microstructure in
which the Si phase is scattered in the Al matrix as
separate strip-like Si particles. Fig. 2 show the SEM
micrographs of the rapidly solidified alloys at 30 m/s
wheel speed. The structure of Al-4Si was completely
changed by rapid solidification. As seen in Fig. 2, the
alloy structure consists completely of homogeneous
dendritic particles. The diameters of these dendrites
are ranges from 1 to 3 μm.
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particles had a smaller and more homogeneous
distribution in the rapidly solidified alloys. The XRD
analysis result on rapidly solidified Al-4Si sample
revealed that only α-Al phase was detected. Also,
rapidly solidified samples indicated better mechanical
property than as-cast sample.
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Fig. 3 – XRD analysis of (a) as-cast and (b) meltspun Al–4Si alloy.

Fig. 3 display the XRD patterns of the as-cast and
rapidly solidified Al–Si ribbons. Fig. 3(a) shows the
XRD pattern of an Al–4Si as-cast alloy that have two
phases, α-Al and Si. For the rapidly solidified Al–4Si
ribbons, only the diffraction patterns of the Al solid
solution are recognized in the XRD figure as seen in
Fig. 3(b).
3.2. Mechanical Properties
Another of the aim of this study is to explain the
mechanical properties Al-4Si hypoeutectic alloy via
Vickers microhardness (Hv) test. Table 2 shows the
changes in the Hv values of as-cast and melt-spun
samples. It is obviously seen that the Hv values of
the melt-spun sample is approximately 1.9 times
higher than those of the as-cast counterparts.

Table 2. Microhardness measurements of ascast
and melt-spun samples
Sample
As-cast
Melt-spun

2

Microhardness (kg/mm )
76.2 ± 4.52
142.3 ± 5.37

4. Conclusions
The structural and mechanical features of as-cast
and rapidly solidified Al–4Si (in wt%) hypoeutectic
alloys were investigated. The photograph saved
using SEM gave knowledge about the size and
morphology of the alloy structures. The dendritic
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A PAPER-BASED ELECTROCHEMICAL SENSOR FOR GLUCOSE
DETECTION
GLİKOZ TAYİNİ İÇİN KÂĞIT TABANLI ELEKTROKİMYASAL
SENSÖR
Mustafa ŞEN
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platform haline gelmiştir [2]. Kâğıt, çoğunlukla
hücresel liflerden oluşan ve doğal olarak ta bol
miktarda bulunan bir malzemedir. Esnek, çevre dostu
ve diğer katı malzemelerden daha ucuzdur ve seri
üretim süreçlerine uyarlanabilmektedir. Bir kâğıt
parçasına mikro-kanallar ve bir birine yakın algılama
noktaları hidrofobik bariyerler aracılığıyla kolaylıkla
yerleştirilebilir ve bu tip cihazlar eşzamanlı olarak
birden fazla test gerçekleştirmek için çeşitli analitik
uygulamalarda kullanılabilir [3, 4]. Kâğıt, kolorimetrik
ve elektrokimyasal sensörler gibi çeşitli tıbbi
sensörlerin yapımında uzun süredir kullanılmaktadır
[5].
Elektrokimyasal
algılama,
genel
olarak
minyatürleşme sürecine uygundur ve yüksek sinyal /
gürültü oranı, hızlılık, basitlik ve hassasiyet gibi birçok
avantaja sahiptir [6, 7]. Bu çalışmada, kalem grafit ve
Ag macunu kullanılarak tek kullanımlık kâğıt bazlı
elektrokimyasal sensörü üretilmiş ve sensör elektrot
yüzeyi Au ile elektrokimyasal olarak modifiye edilerek
alkali çözeltilerde glikoz saptanmasında kullanılmıştır.
Sensör üç elektrottan oluşmaktadır; referans (RE),
karşıt (CE) ve çalışma (WE) elektrotları. Temel
olarak, karşıt ve çalışma elektrotlarının üst kısımları
bir kalem ile çizilmiş ve bu elektrotların alt kısımları ile
referans elektrotu iletkenliği arttırmak için Ag
macunuyla kâğıt üzerine yerleştirilmiştir. Ardından,
basit bir yapıştırıcı ile algılama alanı ve potentiyostata
bağlantı uçları tanımlanmıştır. Ag/AgCl referans
electrotu daha sonra bir pil yardımıyla derişik KCl
solüsyonunda Ag elektrotu üzerine elektrokimyasal
olarak kaplanmıştır. Bu sensörlerin elektrokimyasal
davranışı, farklı konsantrasyonlarda FcCH2OH
çözeltileri kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar,
sensörlerin uygun şekilde davrandığını göstermiştir.
Son olarak, çalışma elektrotunun yüzeyi alkali
solüsyonda glikozu tespiti için Au ile elektrokimyasal
olarak modifiye edilmişti. Elde edilen sonuçlara göre
sensör, glikozu hassas bir şekilde algılayabilmektedir.
Sensörün glikoz için tespit limitinin yaklaşık olarak 70
uM olduğu hesaplanmıştır. Önerilen strateji düşük
maliyetlidir ve biyolojik olarak önemli analitlerin tespiti
için
sensörün
kullanım
potansiyeli
olduğu
düşünülmektedir.

Özet
Kâğıda dayalı sensörler klinik teşhis ve kişiye özgü
tıpta kullanılmak için büyük bir potansiyele sahiptir.
Bu sensörler uygun maliyetli ve kullanımı kolaydır.
Bu sensörleri üretmek için çok fazla yol var. Bu
çalışmada, kâğıt tabanlı bir sensör kalem grafit ve
gümüş macun kullanılarak bir kâğıt üzerine
üretilmiştir. Elektrotların sınırları bir maske yardımıyla
tanımlanmıştır. Ardından, algılama alanını ve
bağlantı pedini tanımlamak için basit bir yapıştırıcı
kullanılmıştır. Sensör, alkali koşullarda glikozu tespit
etmek için kullanılmış ve ölçülebilecek en düşük
konsantrasyon 70 µM olarak bulunmuştur.
tabanlı
sensör,
Anahtar
kelimeler:
Kâğıt
elektrokimyasal tespit, glikoz.

Abstract
Paper based sensors have great potential to be used
in clinical diagnostic and personalized medicine.
These sensors are cost effective and easy to use.
There are too many ways to produce these sensors.
Here, a paper-based sensor was fabricated onto a
piece of paper using pencil graphite and silver paste.
The borders of the electrodes were defined with the
help of a mask. Then, a simple glue was used to
define the detection area and the connection pad.
The sensor was used to detect glucose in alkali
conditions and the detection limit was found to be 70
µM.
Keywords: Paper-based sensor, electrochemical
detection, glucose

1. Giriş
Son yıllarda, minyatürleştirme, maliyetin düşürülmesi
ve klinik teşhislerden çevresel izlemeye kadar çok
çeşitli uygulamalarda kullanılan sensörlerin analitik
performansının geliştirilmesine büyük önem verilmiştir
[1]. Bu bağlamda, kağıt tabanlı sensörler önemli bir
trend haline gelmiş ve bu sensörler, sahip oldukları
düşük maliyet ve kullanımı kolaylığı gibi bazı
avantalar nedeniyle analitik kimyada umut verici bir

Şekil 1. Kâğıt temelli elektrokimyasal sensörün üretiminde kullanılan strateji.
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Şekil 2. Kâğıt temelli elektrokimyasal sensörün RE üzerine Ag/AgCl çökeltilmesi öncesi (AI) ve
sonrası (AII) resimleri. Sensörün farklı FcCH2OH konsantrasyon seviyelerinde elde edilmiş
döngüsel voltametri eğrileri.
yardımıyla derişik KCl çözeltisinde çökertilmiştir.
Kısaca, 1.5 V pilin pozitif ucu iletken teller yardımıyla
referans Ag elektrotuna bağlanmış ve daha sonra bu
elektrot rengi siyah olana kadar pilin negatif ucuna
bağlı bir Ag kablosu ile birlikte derişik bir KCl
çözeltisine daldırılmıştır (Şekil 2AI-II). Sensörlerin
elektrokimyasal davranışı, çeşitli konsantrasyonlarda
(0, 0.25, 0.5 ve 1 mM) FcCH2OH içeren PBS
çözeltileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu noktada,
bir potentiyostat (Autolab PGSTAT204, İsviçre)
kullanılarak 50 mV / s hızında 0 ila + 0.6 V (Ag /
AgCl) arası taranarak sensörün döngüsel voltametri
(CV) eğrileri elde edilmiştir. Şekil 2B’de görüldüğü
gibi sensörden elde edilen CV eğrileri FcCH2OH
konsantrasyonuna bağlı farklılık göstermiştir. Bu
sonuçlar, sensörlerin elektrokimyasal olarak uygun
cevaplar verdiğini göstermektedir.
Daha sonra,
kronoamperometri kullanılarak ÇE’sinin yüzeyinin Au
nanopartikülleri ile elektrokimyasal olarak kaplanması
sağlanıştır. Kısaca, sensörün algılama alanına 2 mM
HAuCl4 (0.1 M NaCI,% 1.5 ağırlık HCl) içeren
yaklaşık olarak yaklaşık 0.5 mL bir çözelti
yerleştirilmiş ve potansiyel 300 s boyunca bir
potansiyostat yardımıyla - 0.1 V'de (Ag / AgCl'ye
karşı) tutularak Au’nun elektrokimyasal olarak
elektrot yüzeyine çökmesi sağlanmıştır (Şekil 3A) [8,
9]. Elde edilen sensör elektrokimyasal enzimsiz
glikoz saptamasında kullanılmıştır. Algılama alkali
solüsyonda
gerçekleştirilmiştir.
Temel
olarak,
değişen konsantrasyonlarda (0, 0.25, 0.5, 1 ve 5
mM) 0.1 M NaOH ve D (+) - glikoz içeren çözeltiler
test için hazırlanmıştır. Ölçümde diferansiyel puls

2. Yöntem ve Sonuçlar
Kâğıt tabanlı sensörlerin üretiminde kullanılmak
üzere yazdırılacak bir maske için referans (RE),
karşıt (KE) ve çalışma (ÇE) elektrotlarını içeren bir
taslak AutoCAD programı kullanılarak hazırlanmıştır.
ÇE’si 7 mm çapında bir disk olarak çizilmiştir. Daha
sonra, hazırlanan taslak metal lazer kesim makinesi
kullanılarak 0,5 mm kalınlığında A4 ebatlı (210 x 297
mm) paslanmaz nikel krom levha üzerinde çizilmiştir.
Sensör üretimi için maske altına A4 boyutlu bir kâğıt
yerleştirilmiş ve maske üzerine baskı uygulanarak
kâğıdın konumu sabitlenmiştir. ÇE ve KE'nin üst
kısımları kalem grafiti kullanılarak çizilmiştir. Daha
sonra, maske üzerinde bulunan farklı bir tasarım ile
KE ve ÇE'lerinin alt kısımları ile RE’si Ag macunu
kullanılarak üretilmiştir. Ag macunu bir spatula
yardımıyla kâğıt üzerine uygulanmıştır. Kâğıt daha
sonra maskeden ayrılmış ve macunu pişirip
katılaştırmak için üretilen sensör 20 dakika boyunca
130 ° C'de bir sıcak plaka üzerine koyulmuştur.
Algılayıcı alanı ve sensörün potentiyostata bağlantı
noktalarını belirlemede yalıtkan işlevi görebilecek
basit bir yapıştırıcı kullanılmıştır. Sensörlerin arkası,
hem yapısal destek hem de elektrotun alt tarafında
herhangi
bir
elektrokimyasal
bir
reaksiyon
gerçekleşmemesi için yapıştırıcı ile kaplanmıştır
(Şekil 1). Su ile temas ettikten sonra sensörün
şeklinde herhangi bir değişiklik olmaması için, sensör
ayrıca çift taraflı bant ile bir cam slayt üzerine
sabitlenmiştir. Daha sonra, Ag/AgCl RE'unu elde
etmek için AgCI, Ag elektrot üzerine 1.5 V pil

Şekil 3. ÇE’si Au ile elektrokimyasal olarak kaplanmış sensör (A) ve alkali solüsyonda farklı
konsantrasyonlarda elde edilmiş ölçüm sonuçları (B).
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voltametri (DPV) kullanılmıştır. Her bir konsantrasyon
seviyesi için sensörün algılama bölgesine 0.5 mL test
solüsyonu konulmuştur. Ölçüm parametreleri kısaca
şöyledir; tarama hızı: 20 mV s-1, tarama aralığı: +
0.70 ila - 0.30 V; puls genliği: 20 mV, puls genişliği
(modülasyon süresi): 50 ms ve puls süresi: 25 ms.
Deneysel sonuçlar kağıt bazlı sensörün doğru
çalıştığını ve glikozu ölçülen konsantrasyon
seviyelerinde başarılı bir şekilde saptandığını
göstermiştir (Şekil 3B).
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DEVELOPMENT OF CARBON-FIBER ELECTRODES MODIFIED FOR
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KARBON-FİBER ELEKTROTLARIN ELEKTROKİMYASAL ATP
TESPİTİ İÇİN MODİFİYE EDİLEREK GELİŞTİRİLMESİ
Mustafa ŞEN

Biyomedikal Mühendisliği, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Çiğli, İzmir, Türkiye, mustafa.sen@ikc.edu.tr
aktif transportunda, kas kasılması esnasında aktinmiyozin çapraz köprü oluşma döngüsünde, protein
kinazların
post-translasyon
modifikasyonda
2
proteinlere fosfat aktarımında kullanımı gibi .
ATP’nin hücre içi rolü çok iyi karakterize edilmiş olup
bu rolüne ek olarak hücre dışında sinyal molekülü
olarak görev aldığı yaklaşık 50 yıl önce keşfedilmiştir
3
. Bu konuda yapılan çalışmalar ATP’nin birçok farklı
hücre tarafından salındığı ve işlevini otokrin ve/veya
parakrin sistemi aracılığıyla yürüttüğü anlaşılmıştır.
Genelde ATP’nin deteksiyonu lusiferin-lusiferaz
assay kullanılarak ölçülmekte ve bu metot doğası
4, 5
. Ek
gereği lokal ölçüme olanak vermemektedir
olarak diğer bazı dezavantajları da mevcuttur;
örneğin, analiz edilen örnekten gelen lüminesens
ölçülmek istenen ATP biyolüminesensi etkileyerek
ölçüm kalitesini düşürebilmekte ve ayrıca, hassasiyet
büyük oranda güçlendirilmiş kameralara ve bunların
sağlayacakları çözünürlüğe bağlı olması bu tip
sistemleri daha masraflı yapmaktadır. Kullanılan
kimyasalların masraflı ve stabilitelerinin iyi olmadığı
da unutulmamalıdır. Bahsi geçen dezavantajlar
düşünüldüğünde elektrokimyasal algılama alternatif
bir metot olarak göze çarpmaktadır. Şu ana kadar
birçok elektrokimyasal temelli ATP deteksiyon
sistemleri geliştirilmiş olup genelde deteksiyon için
çeşitli enzimler ve aptamerler kullanılarak istenilen
hassasiyete ulaşılmaya çalışılmıştır. Aptamer temelli
sensörlerin çoğu iyi sonuç vermekle beraber bu
sensörlerin bazı handikapları mevcuttur; örneğin,
aptamer immobilizasyonu ve mikro çevrenin aptamer
yapısına ve aptamer-ligand interaksiyonuna etkisi
tam olarak bilinmemekte, aptamerlerin tuzlara karşı
hassas oluşu nedeniyle analiz örneklerinin tuz
seviyesi
aptasensörlerin
hassasiyetini
etkileyebilmektedir. İlaveten bazı proteinler DNA
aptamerlerine spesifik olmayan bir biçimde
bağlanması veya örnekte bulunan nükleik asitlerin
aptamerle hibridizasyon oluşturması aptamer
konformasyonunu ve bağlanma bölgesini etkileyerek
6
analit ölçüm hassasiyetini değiştirebilmektedir .
Ayrıca aptamerler genelde pahalı ve ilişkili
teknolojinin yaygın olmaması bu tip biyosensörlerin
pratik kullanımı için çeşitli problemler oluşturmaktadır
7
. Bu çalışmada elektrot yüzeyinin çeşitli enzimlerle
modifikasyonuyla ATP algılaması gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak, karbon-fiber elektrotlar üretilmiş ve elektrot
yüzeyleri elektrokimyasal olarak Pt nanopartikülleri
ile modifiye edilmiştir. Sonrasında, elektrot yüzeyleri
polipirol aracılığıyla çeşitli enzimler ile modifiye
edilmiştir (Şekil 1A). Modifikasyonda kullanılan
enzimlerin ATP yıkım yan ürünü olarak ortama
saldıkları H2O2’nin elektro-oksidasyonuyla ATP
miktar tayini yapılmıştır (Şekil 1B).

Özet
Adenozin trifosfat (ATP) hücresel metabolizmanın
devamlılığı için gerekli kimyasal enerjinin transferinde
koenzim olarak kullanılan yüksek enerjili bir
moleküldür. Ayrıca, hücre dışı ATP bağışıklık, sinir
ve vasküler sistemlerde, hücreler arası iletişimde
önemli bir göreve sahiptir. ATP daha çok ticari olarak
ta elde edilebilen lusiferin-lusiferaz kitleri kullanılarak
optik algılama temelli ölçülmekte ve bu metot doğası
gereği lokal ölçüme olanak vermemektedir. Bu
çalışmada temel olarak sahip oldukları küçük
boyuttan dolayı hücre ve dokularda elektrokimyasal
lokal
algılama
yapabilen
karbon-fiber
mikroelektrotlarının üretimi ve sonrasında elektrot
yüzeylerinin gerekli enzimlerle modifiyesi şeklinde
elektro aktif olmayan ATP molekülünün algılaması
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Elektrokimyasal algılama, ATP,
biyosensör, H2O2

Abstract
Adenosine triphosphate (ATP) is a highly energetic
molecule used as a coenzyme in the transfer of
chemical energy required for the continuation of
cellular metabolism. In addition, extracellular ATP
has an important role in cell-to-cell communication in
immune, nervous and vascular systems. ATP is
detected mainly using commercially available
luciferin-luciferase kits and this method does not
allow local measurement. In this study, first carbonfiber microelectrodes capable of local detection were
fabricated and then, the surface of these electrodes
were modified with enzymes for detection of nonelectroactive ATP molecules.
Keywords:
Electrochemical
Biosensors, H2O2.

detection,

ATP,

1. Giriş
Klasik olarak adenozin trifosfat (ATP), hücre
metabolizması için enerji kaynağı olarak görülür ve
bu çerçevede hücre içi bazı enzimlerin aktivitesi için
gerekli olan enerjiyi sahip olduğu kimyasal bağlar
1
içinde barındırır . Biyolojik para birimi olarak kabul
edilen ATP basit ve kompleks karbonhidrat ve
yağlardan hücre içi 3 değişik metabolik yolla üretilir;
glikoliz, oksijenli solunum ve beta-oksidasyonu.
Hücre bu molekülün yüksek enerjisini canlılığın
devamı için birçok hücresel faaliyette kullanabilir;
örneğin, kofaktör olarak bazı moleküllerin hücre içi
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Şekil 1. İğne uçlu karbon-fiber elektrotlardan ATP biyosensörü üretimi (A) ve ATP algılamasında kullanımı (B)
Japonya) geçirilerek Pt-KFE’ler üretilmiştir; kullanılan
çekme parametreleri: seçenek 1 ve 65 ˚C. Elektrot
ucunda çekme işlemi sonrası sarkan karbon-fiber tel
bir jilet yardımıyla hassas bir şekilde kesilmiştir.
Dışarıda bırakılan karbon-fiber tel boyutu elektrotun
yüzeyini belirleyeceğinden aynı cevabı verebilen
biyosensörler için bu kısmın olabildiğince benzer
olması gerekmektedir. Bu noktada ilk olarak beyaz
bir A4 kâğıdı üzerinde bir ölçek oluşturulmuş ve bu
ölçek yardımıyla da elektrot yüzey alanı benzer
olacak şekilde karbon-fiberler kesilmiştir. İşlemin
başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği CV yardımıyla
ortaya konulmuştur. İğne uçlu KFE’lerin CV eğrileri 1
mM FMA + PBS solüsyonunda elde edilmiş ve
sonrasında eğriler karşılaştırılmıştır. CV işlemi için
KFE’lerin potansiyeli 0 ile +0.5 V (vs. Ag/AgCl)
arasında 50 mV/s hızında taranarak elde edilmiştir.
Elde
edilen
CV
eğrileri
karşılaştırıldığında
elektrotların olabildiğince benzer ve elektro aktif
FMA’ya karşı da anlamlı yanıt verdiği gözlemlenmiştir
(Şekil 2A).

2. Yöntem ve Sonuçlar
KFE’ler çeşitli şekillerde üretilmekle birlikte bu
çalışmada cam kılcallarının karbon fiberlere
geçirilmesi şeklinde üretimi tercih edilmiştir.
İlk
olarak karbon fiberlerin cam kılcal tüplere geçirilmesi
ve daha sonrasında karbon fiber elektrotların
elektrokimyasal
sisteme
(potentiyostat)
bağlanmasında kolaylık sağlaması gibi nedenlerden
dolayı karbon fiberler sadece uç kısımları açılmış
kaplı bakır tellere bağlanmıştır. Bağlama işlemi için
karbon fiberler ve bakır teller gümüş (Ag) pastası
kullanılarak bir birlerine 180 ˚C derecede pişirilerek
tutunması sağlanmıştır. Bakır tellere bağlanan
karbon fiberler cam kılcal tüplerine sabitlendikleri
bakır teller yardımıyla tersten yerleştirilmiş ve karbon
fiberlerin herhangi bir zarar görmemesi için bakır
teller cam tüplerin üzerine ısı ile daralan makaron ile
sabitlenmiştir. Cam kılcal tüpler karbon fiberlere
mikçekme makinesi (PC-10 puller, Narishige,

Şekil 2. Üç farklı elektrota ait FMA solüsyonunda elde edilen CV eğrileri (A) ve Pt modifikasyonu sonucunda
akımda gözlenen farklılık (B).
Bu sonuçlar kullanılan yeni stratejinin tekrar
edilebilirliği yüksek iğne uçlu elektrotların üretiminde
başarılı
bir
şekilde
uygulanabileceğini
kanıtlamaktadır. Bir sonraki işlemde iğne uçlu
elektrotların yüzeyi H2O2’nun elektrokimyasal ölçümü
için Pt NP’ler ile modifiye edilmiştir Modifiye
işleminde akım seviyesinin yüksek olması nedeniyle
üçlü elektrot sistemi kullanılmıştır; (1) iğne uçlu KFE

çalışma elektrotu, (2) karşıt elektrot (kalın bir Pt tel)
ve (3) Ag/AgCl referans elektrotu. Elektrot yüzeyinin
yeterince Pt nanoyapısıyla kaplanması için elektrot
potansiyeli 0,2 mM H2PtCl6 solüsyonunda -0.1 V’de
yaklaşık 100 sn. boyunca sabit tutulmuştur.
Elektrokimyasal kaplama işlemi sonucunda akım
beklendiği üzere düşme eğilimi göstermiştir; akım
100 sn’lik bir süre sonunda -400 nA seviyelerine
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kadar düşmüştür. İğne uçlu Pt-KFE’nin 1mM FMA
içerisinde elde edilen CV eğrisi modifiye edilmemiş
KFE’nin eğrisi ile karşılaştırıldığında anlamlı bir
farklılığın oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 2B).
Beklendiği üzere Pt modifikasyonu elektrot yüzeyini
arttırmış ve bu da akımda gözle görülür bir artışa
neden olmuştur. Ayrıca, yüzeyin Pt ile başarılı bir
şekilde modifiye edilip edilmediği bu elektrotların
O2’nin indirgenmesinde etkinliği araştırılarak ta
ortaya konmuştur. Bu aşamada, Pt-KFE ve KFE’lerin
PBS solüsyonu içerisinde +0,2 ve -0,4 V (vs.
Ag/AgCl) aralığında CV eğrileri elde edilmiştir. Elde

edilen sonuçlara göre iğne uçlu Pt-KFE O2’nin
indirgenmesinde KFE’e göre oldukça yüksek bir
etkinlik göstermiştir. KFE ile -0.4 V‘de (vs. Ag/AgCl)
elde edilen akım seviyesi -19.8 nA iken bu seviye
iğne uçlu Pt-KFE’ler ile -182 nA’e kadar çıkmıştır.
Daha sonra, Pt-KFE’lerin SEM görüntüleri alınmış ve
belli bir alan üzerinde EDS analizi de yapılmıştır.
SEM görüntülerden ilki (Şekil 3A) elektrotun
başarıyla üretildiğini göstermiş, ikinci SEM görüntüsü
de yüzeyin elektrokimyasal Pt depozisyonu
sonucunda çapı 50 nm’den düşük çeşitli boyutlarda
NP ile kaplandığını göstermiştir (Şekil 3B).

Şekil 3. Pt-KFE’ye ait uzak (A) ve yakın (B) SEM görüntüleri ve yakın görüntüde alan üzerine yapılan EDS analiz
sonucu (C).
Yapılan enerji dağılım spektrometresi (EDS) analiz
sonuçları da de bu nano yapıların % 91 oranında Pt
olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar KFE
yüzeyinin Pt ile başarılı bir şekilde modifiye edildiğini
kanıtlamaktadır (Şekil 3C). Daha sonra iğne uçlu PtKFE’lerin H2O2’nin algılanmasında gösterdiği etkinlik
araştırılmıştır. İlk önce 1 mM H2O2 + PBS
solüsyonunda iğne uçlu KFE ve Pt-KFE’lerin 0 ile 1,2
V (vs. Ag/AgCl) aralığında (50 mV/s hızda) CV
eğrileri elde edilmiştir. (Şekil 4).

karşılaştırma için verilmiştir, gerçek değerlerin tepe
akım noktası ile taban akım noktasının farkı şeklinde
ifade edildiği göz önünde bulundurulmalıdır. En son
aşamada disk-KFE tabanlı ATP biyosensörlerinde
olduğu gibi iğne uçlu Pt-KFE yüzeyi gliserol kinaz ve
gliserol fosfat oksidaz enzimleri ile modifiye edilerek
biyosensörlerin üretimi gerçekleştirilmiştir (Şekil 1A).
Bu aşamada, 5’er ünite (U) gliserol kinaz ve gliserol
fosfat oksidaz enzimleri 0,1 M pirol + 0,7 KCl
solüsyonuyla karıştırılmış ve böylece pirolün
polipirole elektropolimerizasyonu şeklinde belirtilen
enzimlerin elektrot yüzeyine immobilizasyonu
yapılmıştır Yukarda da belirtildiği gibi elde edilen
karışımın
hacmi
kullanılan
yüksek
enzim
konsantrasyonuna bağlı olarak düşük olması (200
μL) nedeniyle elektropolimerizasyon bir Ag/AgCl teli
ile 96’lık mikrotitrasyon plaklarının tek bir
kuyucuğunda
gerçekleştirilmiştir.
Elektropolimerizasyon için CV kullanılmıştır; kısaca,
uçları dH2O’da yıkanmış elektrot probları referans
elektrotu ile birlikte elektropolimerizasyon için
hazırlanan enzim karışımının içine yerleştirilmiştir.
Sonrasında elektrot potansiyeli 0 ile 0,8 V (vs.
Ag/AgCl) arasında 50 mV/s hızında 8 kez taranarak
iğne uçlu Pt-KFE’lerin yüzeyi belirtilen enzimlerle
modifiye
edilerek
biyosensörlerin
üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Daha
sonrasında
üretilen
biyosensörlerin ATP algılamasında gösterdiği yanıt
elektrokimyasal olarak incelenmiştir. Algılama 2 mM
gliserol içeren PBS solüsyonunda sabit +0,7 V (vs.
Ag/AgCl) sabit voltajında kronoamperometri ile
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak disk Pt-KFE tabanlı ATP
biyosensöründe olduğu gibi elde edilen sonucun
doğruluğunu arttırmak için uygulanan sabit voltajda
akımın doğrusal hale gelmesi beklenmiş ve
sonrasında derişik ATP solüsyonu kullanılarak
deteksiyon
solüsyonunda
bulunan
ATP
konsantrasyonu 0’dan 100 μM’a (sırasıyla 0, 5, 10,
20, 40 ve 100 μM) kadar sırasıyla adım adım

Şekil 4. KFE ve Pt-KFE’lerin 1mM H2O2 + PBS
içerisinde elde edilen CV eğrileri
İğne uçlu Pt-KFE‘ler beklendiği KFE’lere göre
H2O2’nin algılanmasında çok daha yüksek etkinlik
göstermiştir. Yaklaşık olarak +0.4 ile 1 V aralığında
elde edilen akım H2O2 algılanması için en yüksek
seviyeyi bulmuştur. Dolayısıyla sonraki aşamalarda
disk Pt-KFE’lerde olduğu gibi elektrokimyasal
algılama için +0,7 V (vs. Ag/AgCl) kullanılmıştır. Bu
voltajda iğne uçlu KFE ile elde edilen akım seviyesi
39 nA iken Pt-KFE’ler ile bu seviye 350 nA’ya kadar
çıkmıştır. Bu değerler sadece daha kolay
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artırılmıştır. Artan ATP konsantrasyonuna karşı akım
değişimi zamana bağlı olarak kaydedilmiştir. Bu
aşamada, polipirol ile immobilize edilen enzimlerin
ATP ve gliserolü ardı sıra reaksiyonlarda kullanılması
sonucu son ürün olarak elektrokimyasal ölçümü
yapılabilen H2O2 üretmesi beklenmektedir (Şekil 1B).

Elde edilen sonuçlara göre üretilen biyosensörün
eklenen her bir ATP konsantrasyon seviyesine
anlamlı
cevap
verdiği
gözlemlenmiştir.
Kronoamperometri grafiğine bakıldığında değişim
rahatlıkla gözlemlenebilmektedir (Şekil 5A).

Şekil 5. Kronoamperometri ile farklı konsantrasyonda ATP algılanması (A) ve elde edilen sonuçlara göre çizilen
kalibrasyon eğrisi (B).
Kalibrasyon eğrisinden de anlaşılacağı gibi her bir
ATP konsantrasyon seviyesinde farklı bir akım değeri
ölçülmüştür.
Disk
Pt-KFE
tabanlı
ATP
biyosensöründen farklı olarak iğne uçlu Pt-KFE
tabanlı ATP biyosensörü ile 1 μM ATP seviyesi
anlamlı bir şekilde ölçülmüştür (S/N: 3) (Şekil 5B).
Ayrıca,
biyosensörün
özellikle
düşük
konsantrasyonlarda (1-40 μM) yaklaşık olarak
doğrusal cevap verdiği gözlemlenmiştir. ATP
biyosensörünün pratikte kullanılabilmesi için fizyolojik
olarak anlamlı asgari 1 – 50 μM konsantrasyon
aralığında ATP’ye karşı anlamlı sonuç verebilmesi
gerektiği düşünüldüğünde iğne uçlu Pt-KFE’lerin bu
gibi çalışmalarda kullanımının uygun olduğu
sonucuna varılabilir.
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Abstract
This work presents an ANN-based estimation of the
performance parameters which are brake torque, brake
power, brake specific fuel consumption (bsfc) and
thermal efficiency of a diesel engine operating with
diesel-biodiesel-bioethanol blends. Test, training and
validation data were collected as the result of the
experiments carried out with a single-cylinder, fourstroke, water-cooled direct-injection diesel engine. The
test conditions were determined as seven different
engine speeds and three different injection pressures
for five different test fuels under full load conditions.
Experimental and estimated outputs were compared
with ANN model developed using different learning
algorithms such as LM-Levenberg Marquardt standard
backpropagation, SCG-Scaled conjugate gradient
backpropagation,
BR-Bayesian
regularization
backpropagation algorithm. ANN model was found to
be appropriate to predict the engine performance with
the coefficient of correlation of 0.977080, 0.999000,
0.987760, 0.986700 for brake torque, brake power, bsfc
and thermal efficiency respectively.
Keywords:
performance

ANN,

biodiesel,

diesel,

ethanol,

1. Introduction
Motor vehicles, which are the main components of the
transportation sector since its invention, are generally
based on fossil-based fuel such as gasoline, diesel,
natural gas. Both sustainable energy concerns caused
by the danger of depletion of fossil fuels, as well as the
negative effects of motor vehicle pollutants on global
warming and air pollution. Biofuels, which will reduce
dependence on fossil resources that are currently
unable to meet their energy needs, are expected to
provide socio-economic solutions in terms of providing
energy security for future generations and ecological
solutions in terms of to minimizing damages of fossil
fuels on the environment and human health.
Bioethanol, which finds use in many different areas, is
often confronted as a substitute biofuel for fossil fuels. It
can be used both as a mixture with gasoline or diesel
and pure form. In the case of pure use, it is necessary
to overcome the limitations such as low slipperiness,
difficulty in evaporation and high ignition temperature
[1]. Despite the fact that the restrictions on lubrication
and evaporation have been removed when it is blended
with diesel fuel, a new one ensued with it: phase

separation. The mixing properties of biodiesel, which
have very close properties to the diesel in many
respects, are better than those of diesel, so blending
bioethanol with biodiesel minimizes phase separation. It
also provides additional improvements in the engine
under favour of features such as renewable, non-toxic,
bio-based sulfur-free of biodiesel. The high viscosity
and high cold filter plugging point resulting from the use
of pure biodiesel alone are eliminated when blended
biodiesel, diesel and ethanol to form triple mixtures.
The sutudies belongs to Yilmaz, Vigil [1], Mendes
Guedes, Leal Braga [2] Emiroğlu and Şen [3] are
examples of studies carried on the use of triple fuel
mixtures in the literature.
Engine tests are very hard, complex, laborious, time
consuming and financially burdensome because of the
large number of test conditions available. For this
reason, ANN logical programming technique, which
simulates accurately the conditions closest to the real
situation, is investigated as it is in many applications i.e.
cutting
mechanism,
signal
processing,
data
decomposition and image processing etc. [4]. Studies
on the use of ANN have been exemplified for the
estimation of engine parameters below. Tekin and
Saridemir [5] used an ANN model to predict the engine
performance parameters and exhaust emissions of the
spark-ignition engine fueled with blends formed by
adding methanol to the gasoline at different ratios. In
the study where the fuel type and the engine speed
were selected as the input parameters, the lowest
correlation coefficient for estimating the output
parameters, which include engine torque, power,
exhaust emissions, Tex and BSFC, is 0.9976761492,
so it was concluded that the ANN model was
acceptable. Martínez-Morales, Palacios-Hernández [6]
aimed to estimate the fuel consumption and NOx
emission of an SI engine with an ANN model in which
the weights of the radial basis function (RBF) neural
networks were determined by the multi-objective
particle swarm optimization (MOPSO) algorithm. It has
been concluded that the MOPSO algorithm helps
improve the estimation of the gasoline engine variables,
as the R2 values increase in the case of using the
MOPSO algorithm by minimizing the errors. Liu, Zuo [7]
developed an ANN model to estimate the performance
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and exhaust emissions of a port fuel injection spark
ignition engine operated with n-butanol–gasoline blends
under various equivalence ratio. In the model where the
compression ratio, equivalence ratio, blend percentage,
and engine load were used as the input parameter, R
values close to 1, low values of RMSE and MRE
proved the success in predicting the engine
parameters. In the study belons to Körkülünk, Akdoğan
[8], exhaust temperature and emissions of an DI diesel
engine with emulsifed fuel were estimated with ANN
algorithm based on radial basis function (RBF) and
back propagation (BP) learning algorithm. The results
obtained using engine speed, emulsified fuel
percentages and operating load as input of the
structure showed that RBF, which has better
performance, was more reliable than BP. Velmurugan,
Loganathan [9] have done a study that presents
estimation of the performance, combustion and
emissions of a stationary diesel engine operated with
thermal cracked cashew nut shell liquid (TC-CNSL)diesel blends. A good correlation was found between
predicted and experimental values obtained for brake
thermal efficiency (BTE), brake specific fuel
consumption (BSFC), exhaust gas temperature (EGT),
carbon monoxide (CO), oxide of nitrogen (NOx),
hydrocarbon (HC), maximum pressure (Pmax) and heat
release rate (HRR) by taking injection timing (IT),
injection pressure (IP), blend percentage and engine
load as the input parameters. Thakur, Mer [10] aimed to
investigate the performance and exhaust emissions of
an SI engine operating with various ethanol gasoline
mixtures under different test conditions. With the
developed ANN model for two inputs and nine outputs,
correlation coefficients (R) ranging from 0.999923 to
0.999977 were obtained for all output parameters by
setting number of hidden layer as 20. It was reached
the conclusion that ANN approach got estimated results
close to those of experimental ones. Çay, Korkmaz
[11] investigated, brake specific fuel consumption
(BSFC) and AFR (air fuel ratio) besides exhaust
emissions, for methanol-gasoline powered spark
ignition engine in terms of ANN modeling. Network
structure was set by using four learning algorithms,
which are BFGS (Quasi-Newton back propagation), LM
(Levenberg–Marquardt), SCG (scaled conjugate
gradient) and RP (resilient back propagation) for
different hidden layer number. The best match between
estimated and experimentel results were obtained
when the hidden layer number was 7, 7, 14, 11 and
SCG, LM, RP and BFGS for CO, HC, BSFC and AFR
respectively. Ghobadian, Rahimi [12] studied on
estimation brake torque, brake power, brake specific
fuel consumption (BSFC) and exhaust emissions of a
diesel engine running with biodiesel-diesel blends at
different engine speed. In the ANN model based on the
standard backpropagation algorithm, multi layer
perceptron network (MLP) was used and analysis

showed that there was a good correlation between
experimental and estimated data.
This study is based on the prediction of performance
parameters, which are brake torque, brake power,
brake specific fuel consumption and thermal efficiency,
of a diesel engine fueled with diesel-ethanol-biodiesel
triple mixtures with an ANN model. The input
parameters for the model, which is developed using
different learning algorithms such as LM-Levenberg
Marquardt standard backpropagation, SCG-Scaled
conjugate gradient backpropagation, BR-Bayesian
regularization backpropagation algorithm, are specified
as the fuel type, engine speed and injection pressure.
The match between the experimental data and the
estimated data was evaluated on the basis of mean
square error (MSE) and correlation coefficient (R).

2. Experimental Setup
An experimental setup consisting of a hydraulic
dynamometer,
emission
measuring
equipment,
radiator, temperature measuring devices, flow meters
and a diesel motor associated with the control panel is
shown in Fig 1. The engine used during the tests is a
single-cylinder, four-stroke, water-cooled direct injection
diesel engine. The technical specification of the it is
given in Table 1.
Figure 1. Experimental setup

Table 1. Technical specification of test engine
Brand
Cylinder volume
Bore x Stroke, mm x mm
Cooling system
Compression Ratio
Max. Engine
Speed/Power/ Torque
Spec. Fuel Consumption

Antor 3LD510
510 cc
85 X 90
Water cooled
17.5:1
3300 rpm, 9 kW,
32.8 Nm
190 gr/HP h

The hydraulic dynamometer associated with the test
setup was used to load the motor via the load cell. The
cycle range of the dynamometer is 0-6500 rpm and the
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torque range is 0-450 Nm. A flanged, sharp corner-type
Figure 2. Network structure of ANN
orifice plate was placed on the intake manifold line to
measure air consumption. The engine speed was
controlled by a speed sensor and set as 1000, 1400,
1800, 2200, 2600, 2800, 3000 rpm under full load
conditions. A fuel measurement unit consisting of a 2.5liter tank and a load cell capable of measuring 0–3 kg
was used for the determination of the fuel consumption.
Tests were started after the engine reached its
operating temperature. The diesel engine was first
fueled with D100 (pure diesel fuel) and then with B10
(90% diesel, 10% biodiesel), B20 (80% diesel, 20%
biodiesel) blends and B10E5 (85% diesel, 10%
biodiesel and 5% bioethanol) and B20E5 (75% diesel,
20% biodiesel and 5% bioethanol) ternary blends.
These fuels were tested in three different injection
pressures (170, 190, 220 bar) besides the engine
speed. The physical and chemical properties of the
bioethanol, diesel and biodiesel are given in Table 2
In this study, an ANN network structure shown in
and test conditions is summarized in Table 3.
Fig. 2 was formed to simulate engine tests performed
under different test conditions. There were three input
Table 2. Chemical properties of test fuels
layers which are engine speed, injection pressure and
fuel type in the engine tests. The input parameters are
Fuel property
Bioethanol Diesel
Biodiesel
and output parameters are brake torque, brake power,
Chemical formula
C2H5OH
C12.226H23.29 C19H35.64O2 bsfc and thermal efficiency. Each neuron in the input
Density (kg/m3) at
layer connected to all neurons of the successive layer
794
834.5
885.6
15°C
called the hidden layer to form the network structure. In
Kinematic viscosity
1.1
2.794
4.353
2
this study, the number of hidden layers are varied from
(mm /s) at 40 °C
Content of fatty acid
one to thirty to determine the optimum network
methyl ester (% 97.24
structure. The output parameters of the network with
(m/m))
four output layers were brake torque, brake power,
Lower
heating
28.4
43.14
38.59
brake specific fuel consumption and thermal efficiency.
value (MJ/kg)
Cetane number
Flash point (°C)
CFPP (°C)
Cloud point (°C)

-

55.2
68.5
-14
-12

55.7
156.5
-8
-4

The logistic sigmoid (log-sig) is chosen as the
transfer function providing the connection between the
input and output layers. Since the logistic sigmoid
transfer function is defined between 0 and 1, both the
Table 3. The test conditions
input parameters and the output parameters must be
normalized to this range. For this purpose, these are
Levels
Parameters
6
7 linearly scaled by dividing by certain coefficients as as it
1
2
3
4
5
Speed (rpm)
1000
1400
1800
2200
2600
2800
3000is encountered in different studies i.e. Çay, Korkmaz
Inj. Pres. (bar)
170
190
200
–
–
–
–
[11]. The learning algorithm that constitutes the most
Biodiesel (%)
0
10
10
20
20
–
–
important structure of the network is concerned with
Bioethanol (%)
0
0
5
0
5
–
Diesel fuel (%)
100
90
85
80
75
–
– how successful ANN network is to be able to make the
closest predictions to the experimental data. Different
3. Neural Network Structure
learning algorithms, which are LM-Levenberg
Marquardt standard backpropagation, SCG-Scaled
ANN is a nonlinear computer algorithm, which can conjugate gradient backpropagation, BR-Bayesian
model the behavior of complex nonlinear processes regularization backpropagation algorithm was tested to
through inspiration from the human brain [13]. It is quite
investigate the optimal network structure.
fast, accurate, and reliable when estimating and
converging, because it does not require long iterative
iterations unlike numeric and mathematical methods The total number of tests performed for each fuel type,
[14]. The ability to process more information at the injection pressure, and engine speed is 105, 70% of
same time makes it a useful tool in terms of both time which are used to train the network, while the remaining
and resources. An ANN network usually consists of 30% are divided equally two groups for validation and
three layers of neurons, which are input, hidden and testing. The test data is used to check whether the
output layer. The neurons learn the behavior of the
network structure by solving the relationship between network has made accurate estimates. The fuel
inputs and outputs with specific weights, so high- samples were symbolized by the percentage of diesel
precision estimates can be made easily.
in the fuel contents e.g. 0.75 for B20E5 in order to
quantify the fuel type used as inputs in ANN. The ANN
model works with the tendency to top-level
harmonization between estimated data and estimated
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In the experimental part of the study, performance
parameters such as brake torque, brake power, brake
specific fuel consumption and thermal efficiency of a
diesel engine fueled with D100 (pure diesel fuel) and
then with B10 (90% diesel, 10% biodiesel), B20 (80%
diesel, 20% biodiesel) blends and B10E5 (85% diesel,
10% biodiesel and 5% bioethanol) and B20E5 (75%
diesel, 20% biodiesel and 5% bioethanol). Tests were
conducted at seven different engine speeds between
1000 rev/min and 3000 rev/min and three different
injection pressures for five different test fuels under full
load conditions. The variation of performance
(1) parameters vs. all test conditions are given in Fig. 3.
Engine tests confirm that the engine speed at which the
maximum torque is obtained is 1400 rpm as in the
technical specifications of the engine. Similarly, it was
(2) determined that the maximum power-speed is 2800
rpm. Also, the standard injection pressure is 190 bar.

data. Although the ANN model run with the tendency to
get top-level harmonization between estimated and
experimental data, some error is expected to occur and
error functions are needed to evaluate the performance
of the network structures. In this study, mean square
error (MSE) and coefficients of correlation (R),
formulated as shown in Eqs. 1-2. Here, oi is the output
value, ti is the target value, upper-case letters represent
averages and n is the number of samples.

=
MSE

R=

1 n
∑ (oi − ti )2
n i =1

∑ (o − o)(ti − t )
∑ (o − o) (ti − t )
i

2

2

i

4.Result and discussion
Experimental evaluation
Figure 3. Variation of engine performance parameters
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As similar to the tendency seen at 1400 rpm, both B10,
B20 and ternary blends has caused decrease in brake
torque averagely due to the lower calorific value of
biodiesel and bioethanol than diesel. The fuel addition
to diesel reflected a reduction in the average engine
power as well. But, increment in injection pressure
compared to standard value (190 bar) improved
performance parameters in generally for B10, DBE5,
B20 and B20E5. This was associated with fuel
atomized better depending on the increased injection
pressure. Again, the brake specific fuel consumption
increased in relation to the lower calorific value of
biofuels. When the injection pressure was evaluated,
the droplet diameter increased at low injection
pressures, so it has taken longer to evaporate the fuel.
Deteriorating combustion caused by this situation
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improved brake specific fuel consumption at low
injection pressures. Since biodiesel has a higher
density and viscosity than diesel fuel, increased
injection pressure incrased brake specific fuel
consumption. The addition of ethanol also influenced
specific fuel consumption in the increasing direction.
Decreasing thermal efficiency versus increased specific
fuel consumption was an expected result.

Table 4. Statistical results of the network using four
different algorithms

Modeling with the ANN
The network used in this study was set up to
estimate the brake torque, brake power, BSFC and
BTE using the fuel type, engine speed and number of
revolutions for a single-cylinder diesel engine using
diesel ethanol gasoline blends as fuel. the experimental
dataset consists of 105 data, 16, 16 and 73 of which
are for testing, validation and training respectively.
Different learning algorithms such as LM-Levenberg
Marquardt standard backpropagation, SCG-Scaled
conjugate gradient backpropagation and BR-Bayesian
regularization backpropagation algorithm have been
analyzed by varying hidden layer number between 1
and 30. The network structures giving the best result for
each output parameter are listed in Table 4 as a result
of a series of analyzes. Comparison of experimental
and estimated results of output values are presented in
Fig 4. The best structures for brake torque, brake
power, BSFC and BTE were found to be 3-16-1, 3-281, 3-29-1 and 3-20-1 respectively for the use of BR
learning algorith. As can be seen, the coefficient of
correlation (R) which symbolize both training and
testing performances are quite satisfactory as they
have values close to 1. The fact that the MSE values
are low is another indication that the network is
competent on prediction. While the best prediction
results are obtained with the BR learning algorithm for

The network used in this study was set up to
estimate the brake torque, brake power, BSFC and
BTE using the fuel type, engine speed and number of
revolutions for a single-cylinder diesel engine using
diesel ethanol gasoline blends as fuel. the experimental
dataset consists of 105 data, 16, 16 and 73 of which
are for testing, validation and training respectively.
Different learning algorithms such as LM-Levenberg
Marquardt standard backpropagation, SCG-Scaled
conjugate gradient backpropagation and BR-Bayesian
regularization backpropagation algorithm have been
analyzed by varying hidden layer number between 1
and 30. The network structures giving the best result for
each output parameter are listed in Table 4 as a result
of a series of analyzes. Comparison of experimental
and estimated results of output values are presented in
Fig 4. The best structures for brake torque, brake
power, BSFC and BTE were found to be 3-16-1, 3-281, 3-29-1 and 3-20-1 respectively for the use of BR
learning algorith. As can be seen, the coefficient of
correlation (R) which symbolize both training and
each output parameter, the second one is SCG testing performances are quite satisfactory as they
algorithm, the LM algorithm yields the worst estimated have values close to 1. The fact that the MSE values
are low is another indication that the network is
results than others.
competent on prediction. While the best prediction
results are obtained with the BR learning algorithm for
each output parameter, the second one is SCG
algorithm, the LM algorithm yields the worst estimated
results than others.
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Figure 4. Comparison of the experimental and estimated values for brake torque, brake power, BSFC and BTE

3. Emiroğlu, A.O. and M. Şen, Combustion, performance
and exhaust emission characterizations of a diesel
engine operating with a ternary blend (alcoholbiodiesel-diesel fuel). Applied Thermal Engineering,
2018. 133: p. 371-380.
4. Çay, Y., et al., Prediction of engine performance for
an alternative fuel using artificial neural network.
Vol. 37. 2012. 217–225.
5. Tekin, M. and S. Saridemir, Prediction of engine
performance and exhaust emissions with different
proportions of ethanol–gasoline blends using artificial
neural networks. International Journal of Ambient
Energy, 2017: p. 1-7.
6. Martínez-Morales, J.D., E.R. Palacios-Hernández, and
G.A. Velázquez-Carrillo, Modeling engine fuel
consumption and NOx with RBF neural network and
MOPSO algorithm. International Journal of
Automotive Technology, 2015. 16(6): p. 1041-1049.
7. Liu, Z., et al., An artificial neural network developed
for predicting of performance and emissions of a
spark ignition engine fueled with butanol–gasoline
blends. Advances in Mechanical Engineering, 2018.
10(1): p. 1687814017748438.
8. Körkülünk, G., E. Akdoğan, and V. Ayhan, Prediction
of emissions and exhaust temperature for direct
injection diesel engine with emulsified fuel using ANN.
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer
Sciences, 2013. 21(Sup. 2): p. 2141-2152.
9. Velmurugan, A., M. Loganathan, and E.J.
Gunasekaran, Prediction of performance, combustion

5. Conclusions
In this study, a single-cylinder, four-stroke diesel
engine was operated under different test conditions
and the data was collected to create an ANN network
structure to estimate the engine performance
parameters. The output parameters were engine
torque, engine power, BSFC and BTE, while the fuel
type, speed and injection pressure are used as input
to train the network. MSE and R were chosen to
evaluate the performance of the ANN model, it was
confirmed that both of them were in acceptable
limits. For different learning algorithms, the estimated
and experimental values for each output parameter
were found to be very close to each other. However,
it has been seen that the BR learning algorithm was
slightly more successful than LM and SCG. As a
result, ANN was found to be an effective, powerful
model for predicting perfoemance parameters of a
diesel engine.
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INVESTIGATION MASS LOSSES OF AISI 304 STAINLESS STEEL IN
HNO3, HF AND H2SO4 SOLVENTS
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİN HNO3, HF VE H2SO4
ÇÖZELTİLERİNDEKİ KÜTLE KAYIPLARININ İNCELENMESİ
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uygulamaları için vazgeçilmez malzemelerdir [2].
Östenitik paslanmaz çeliklerin kullanım alanı bulduğu
alanlardan bazıları:
yüksek güvenlik gerektiren
nükleer ve güç santralleri, basınçlı kaplar, buhar
kazanları boru bağlantı ekipmanları ve deniz aşırı
uygulamalarda petrol platformlarındaki kimyasal
enjeksiyon boruları, gemi pervaneleri, pompa
bileşenleri, valfler, şaft ve birçok hidrolik kontrol
sistemlerdir [3-5].

Özet
Bu çalışmada paslanmaz çelikler arasında en yaygın
kullanılan AISI 304 çeliğinin HNO3, HF, H2SO4
korozyon sıvılarındaki kısa süreli davranışları
incelenmiştir. Korozyon testi ASTM G31-72
standardına göre 12 saat süre ile oda sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Numunelerde meydana gelen
apılık kayıpları ölçülmüş ve korozyon oranları tespit
edilmiştir. AISI 304 çeliğinin en yüksek korozyon
direncini HNO3 sıvısında, en düşük korozyon
direncini ise H2SO4 sıvısında gösterdiği tespit
edilmiştir. Asit çözeltilerindeki konsantrasyon artışı
numunelerin tamamında kütle kayıplarında artışa
neden olmuştur. Artış oranı HNO3 çözeltisinde
orantılı olarak artmış iken HF ve H2SO4
çözeltilerinde bir korelasyon yoktur.

Östenitik paslanmaz çeliklerin mekanik özellikleri
yumuşak çeliklerle kıyaslanabilse de; atmosferik
korozyona ve birçok oksitleyici aside karşı dirençleri
mükemmeldir. Östenitik paslanmaz çelikler Ni, Mn ve
N gibi östenit yapıcı elementlerin katılması sayesinde
oda sıcaklığında bile östenitik yapıya sahip alaşım
gruplarıdır. Fe rritik çelikler gibi γ → α dönüşümü
göstermediklerinden bu çelikler de su verme yoluyla
sertleşmezler ancak, malzemenin sertliği soğuk
deformasyon (pekleşme) ile alaşım oranına bağlı
olarak arttırılabilse de sıcak çalışma koşulları sonucu
sertlik tekrar eski değerine döner [6-8].

Anahtar kelimeler: Çelik, Korozyon, Statik daldırma
testi

Abstract

Toplam paslanmaz çelik üretimi içinde östenitik
çeliklerin payı % 70’tir ve aralarında en çok kullanılan
AISI 304 kalitedir. 304 tipi paslanmaz çelikler,
korozyon direnci ve şekillendirilebilme özellikleri iyi
olduğundan dolayı çok yaygın olarak kullanılırlar.
Soğuk perçinlemede, gıda endüstrisinde, bira, şarap
ve
süt
gibi
içeceklerin
taşınmasında
ve
depolanmasında, kapı ve pencere çerçevelerinde,
çatı olukları ve soğutma kapları gibi pek çok
uygulamada kullanılırlar. Bu tip çelikler 820°C’ ye
kadar korozyon, oksidasyon direnci ve sürünme
dayanımına sahiptirler. Daha yüksek sıcaklıklar için
304H tipi çelikler kullanılır. Taneler arası korozyona
karşı direnci arttırmak için karbon içeriği azaltılmış
304L tipi çelikler geliştirilmiştir [9,10].

In this study, the short-term corrosion behavior of
AISI 304 steel, the most widely used stainless steel,
in HNO3, HF, H2SO4 corrosion liquids, was
investigated. Corrosion test was carried out at room
temperature for 12 hours according to ASTM G31-72
standard. The mass losses of samples were
measured and the corrosion rates were determined.
It was found that AISI 304 steel showed the highest
corrosion resistance in HNO3 liquid and the lowest
corrosion resistance in H2SO4 liquid. The increase in
concentration in the acid solutions caused an
increase in mass losses all of the samples. However,
the rate of increase is proportionally increased in the
HNO3 solution whereas there is no correlation in the
HF and H2SO4 solutions.

Paslanmaz çeliklerin korozyon dayanımı kromun
varlığına bağlıdır ve krom miktarı artırıldıkça bu
dayanım artar. Çünkü Cr O2 ile reaksiyona girerek
yüzeyde µm boyutunda pasif bir oksit (Cr2O3)
tabakası oluşturur. Edilgen olan oksit tabakası yüzeyi
pasifleştirerek bu malzemelerin korozyon dayanımını
artırır. Paslanmaz çelikler metal oksit filmi olmadan
iyi bir korozyon direncine sahip değildirler ve pasif
filmlerini koruyamayacakları durumlarda hızla
çözünürler. Pasif filmin yerel olarak bozulması
durumunda da aynı şey geçerlidir. Bu durumda
pitting, aralık korozyonu, taneler arası korozyon veya
gerilmeli korozyon çatlaması oluşabilir. Sonuç çok

Keywords: Steel, Corrorion, Static immersion test
Giriş
Östenitik paslanmaz çelikler bileşiminde %12-25 Cr
ve %8-25 Ni içeren ve paslanmaz çelik ailesinin en
yaygın kullanım alanına sahip üçlü Fe-Cr-Ni
alaşımlarıdır [1]. Yüksek sıcaklıklara dayanımı ve
korozif ortamlardaki dirençleri dolayısıyla mühendislik
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kötü olabilir, fakat malzemenin çok küçük bir kısmı
korozyona uğradığı için, hasarın önceden fark
edilmesi son derece güçtür. Paslanmaz çeliklerde
yeterli bir kullanım ömrü elde edebilmek için ayrıca
yüzey durumuna çok dikkat etmek gerekir. Yüzey
düzgünlüğü ve temizliği korozyon problemlerini
azaltır. Çünkü pürüzlü yüzeylere yerel korozyona
neden olabilecek toz, tuz, nem gibi maddelerin
tutunması daha kolay olur. Genellikle düz ve
parlatılmış bir yüzey en iyisidir [7].

Korozyon deneyinde kullanılan çözelti sulu çözelti
içerisindeki korozyon ürünlerinin inhibitör etki veya
hızlandırıcı etki yapabilecekleri göz önünde
bulundurularak her saat başlangıcında çözelti
yenilenmiştir. Her saat sonu ağırlık kayıpları
kaydedilmiş ve 12 saat sonunda oluşan korozyon
hasarları, peryodik ve kümülatif ağırlık kaybı olarak
hesaplanmıştır. Korozyon testi sonrası numunelerin
yüzeyleri optik mikroskop ile incelenerek korozyon
tipleri belirlenmiştir.

Bu çalışmada AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin
HNO3, HF ve H2SO4 asit çözeltisi içerisinde üç farklı
konsatrasyonda (%1, %5, %25 ) ASTM G31-72
standardına göre numunelerin statik daldırma
yöntemi ile daldırılması sonucu ağırlık kayıplarının
ölçülmesi ile yapılmıştır. Yukarıda anılan 3 korozyon
sıvısının seçilmesinin sebebi: H2SO4 dünyada en çok
üretilen asittir. Doğrudan ya da dolaylı olarak hemen
hemen bütün endüstrilerde kullanılmaktadır [5]. HF
asit östenitik paslanmaz çeliklerin kullanım alanı
bulunan nükleer santrallerdeki uranyum bileşiklerinin
hidrolizinin gerçekleştiği ortamlarda metdana gelir.
Bu ortamlarda paslanmaz çeliklerin kullanımı vardır
[11]. HNO3 ise paslanmaz çeliklerin pasivasyonunda
en yaygın kullanılan asit türü olmakla birlikte gübre
fabrikarında nitrat üretiminde de ortaya çıkar [12].

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma
Şekil 1’de ticari AISI 304 çeliğinin korozyon işlemi
öncesi mikroyapı resminin SEM görünümü ve Şekil
2’de ise korozyon sıvılarının içerisine 12 saat süre
ile daldırılan numunelerin optik görünümleri
verilmiştir.

2. Materyal ve Metot
Bu çalışmada malzeme olarak AISI 304 östenitik
paslanmaz
çeliği
kullanılmıştır.
Bu
çeliğin
seçilmesinin sebebi endüstride en yaygın kullanılan
paslanmaz çelik olmasıdır. Deneysel çalışmalarda
kullanılan AISI 304 paslanmaz çeliğinin kimyasal
bileşimi ithalatçı firma tarafından % ağırlıkça olarak
C:0.058, Ni:8.07,Cr: 18.17, Mn: 1.0, P: 0.032
S:0.0005, Si:0.41, Cu:0.24, Mo: 0.1 N:0.043 olarak
verilmiştir.

Şekil 1. AISI 304 çeliğinin SEM görünümü

Metalografik inceleme için uygun ölçülerde kesilmiş
ve soğuk bakalite alınan AISI 304 çeliği numunesi
zımparalama işlemleri ve parlatma işleminden sonra
numuneler %50 HNO3 ve %50 su çözeltisi ile
elektrolitik
dağlama
metodu
ile
dağlanarak
mikroyapısı ortaya çıkarılmıştır.

Şekil 1 incelendiğinde östenitik paslanmaz çeliklerin
karakteristiği olan ikizlenme mekanizması ve
çökelmiş karbürlerin varlığı dikkat çekmektedir.

Korozyon deneyleri HNO3, HF ve H2SO4 asitlerinin
üç
farklı
konsantrasyonda
ASTM
G31-72
standardına uygun şekilde oda sıcaklığında 12 saat
süreyle ağırlık kayıplarının ölçülmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Ağırlık kaybı ve yüzey alanı her
bir numune için ölçüldükten sonra korozyon oranları
(KO) yılda milimetre (mm/y) cinsinden ASTM G31
standardına (7) uygun olarak hesaplanmış olup,
kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir.
KO
=
(K.Ak)
(1)
KO: Korozyon Oranı
4
K: 8,76 x 10 (mm/y için katsayı)
Ak: Ağırlık kaybı
Al: Numune yüzey alanı
T:Test süresi (12)
D:Yoğunluk

/

(Al.T.D)
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Şekil 3. Üç farklı korozitif ortamındaki AISI 304
çeliğinin kümülatif ağırlık kayıpları
Şekil 3 incelendiğinde AISI 304 çeliğinin korozyon
direncinin artan konsantrasyon ile tüm korozitif
sıvılarda arttığı görülmüştür. Ancak bu artış asit
sıvılarının çeşidine göre farklılık arz etmiştir. Şöyle ki:
HNO3 ortamında derişim artışı ve süreye paralel
olarak ağırlık kayıplarının orantısal olarak arttığı
görülmektedir. HF ortamında ise %1-%5 sıvılarının 9.
Saatin sonuna kadar birbirlerine yakın ağırlık
kayıpları gösterdiği %25’lik çözeltinin ise süreye göre
genellikle devamlı bir artış eğilimde olduğu
görülmektedir. HF asit çözeltisinde dikkat çeken iki
husustan ilki: 8-9 saat aralığında %5 ve %25’lik
çözeltilerdeki ani artışlardır. Bu durumun yüzeyde
meydana gelen çatlakların bu periyotta numuneden
kopmalara neden olduğu düşünülmektedir. İkinci
husus ise zaman zaman ağırlık kayıplarının eksi (-)
yönde oluşudur. Bu durum ise numunelerin
yüzeyinde oluşan oksitlerin bir sonucu olduğu
düşünülmektedir.H2SO4 çözeltisi incelendiğinde ise
%1 ve %5’e kadar ağırlık kayıplarının aynı şekilde
meydana geldiği %25’lik çözeltide ise çok daha
yüksek olduğu görülmüştür.

Şekil 2. AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin a)
HNO3 b)HF c)H2SO4 %5’lik asit ortamında 12 saat
süre korozyona uğratılan numunelerin optik yüzey
görünümü
Şekil 2 incelendiğinde HNO3 ve H2SO4 ortamlarında
pitting (çukurcuk) tipi korozyonun tipinin meydana
geldiği görülmektedir. Resmin içerisinde yer alan
siyah bölgelerin çukur şeklinde oyuklar olduğu optik
altında gözlemlenmiştir. H2SO4 ortamında meydana
gelen çukurcukların sayı ve büyüklükleri HNO3
ortamındakilere göre daha büyüktür. HF asit çözeltisi
içerisindeki numune de ise pitting oluşumun yanında
çatlak
korozyon
mekanizmasının
varlığı
gözlemlenmiştir.
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Şekil 4’de AISI 304 çeliğinin farklı 3 korozitif ortam ve
3 farklı konsantrasyonda 12 saat süre ile maruz
bırakılmaları sonucu meydana gelen korozyon
oranları grafiksel olarak gösterilmiştir.

corrosion cracking“, Corrosion Science, 73,
262-273.

Şekil 4. AISI 304 paslanmaz çeliğinin farklı korozitif
sıvılardaki korozyon oranı
Şekil 4 incelendiğinde en yüksek korozyon direncinin
HNO3 çözeltisi içerisinde en düşük korozyon
direncinin ise H2SO4 çözeltisi içerisinde meydana
geldiği görülmektedir. HNO3 çözeltisi konsantrasyonu
artışı ile kütle kaybı arasında doğru bir orantı olduğu
ve
HF
çözeltilerinin
gözlemlenmiştir.H2SO4
konsantrasyonları ile ağırlık kayıpları arasında ise bir
ilişki kurulamamıştır.
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4. Sonuçlar
Bu çalışmada endüstriyel uygulamalarda en yaygın
kullanılan AISI 304 çeliğinin üç farklı asit çözeltisindeki
(HNO3, H2SO4, HF) üç farklı konsantrasyonda (%1,
%5, %25) 12 saat süre ile statik daldırma korozyon
testine bırakılması sonucu meydana gelen kütle
kayıpları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki
şekilde özetlenebilir.
1- AISI 304 çeliğinde en düşük kütle kaybı HNO3, en
yüksek kütle kaybı ise H2SO4 çözeltisinde meydana
gelmiştir.
2- Asit çözeltilerindeki derişim artışı numunelerin
tamamında kütle kayıplarında artışa neden olmuştur.
Artış oranı HNO3 çözeltisinde orantılı olarak artmış iken
HF ve H2SO4 çözeltilerinde bir korelasyon yoktur.
3- AISI 304 çeliğinin korozyon mekanizmaları HNO3
ve H2SO4’de pitting (çukurcuk), HF çözeltisinde ise
pitting ve çatlak korozyon mekanizmalarının meydana
geldiği tespit edilmiştir.
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Abstract
we have taken the usage of safflower oil in the
literature as reference and summarized below.
Hamamcı, Saydut [3] and Işıgıgür, Karaosmanoglu
[4] are just some of the researchers investigating the
process of biodiesel production from safflowet seed
oil. Kumari, Penchalayya [5] conducted a series of
evaluations in terms of engine performance and
exhaust emissions by adding safflower oil to diesel
fuel at different ratios. In the study, diesel, B20 B40,
B60, B80, B100 are being tested under different load
conditions at a constant speed of 1500 rpm, it has
been found that B20 was the best choice for both
brake thermal efficiency and brake specific fuel
consumption. The study belongs to Işıgıgür,
Karaosmanoglu [6] presents an assessment of
safflower seed oil methyl ester as a diesel fuel
alternative. Engine tests conducted on a fourcylinder, direct-injection CI engine using methyl ester
and reference diesel fuel for different engine speeds
under full load conditions showed that methyl ester
obtained with the transesterification of safflower seed
oil could be used as fuel for diesel engines. It was
also deduced that CO and HC emissions reduced,
and a significant decrease was determined in PM
emissions in the case of the engine being run with
methyl ester. Ilkılıç, Aydın [1] has prepared blends
contains 5%, 20% and 50% (by vol.) biodiesel
produced by transesterification from safflower seed
oil. It was observed 2.8%, 3.9% and 7.8% of rise for
brake specific fuel consumption compared to diesel
fuel, when a single cylinder, four stroke diesel engine
wass fueled with these fuels. It was found observable
reductions in PM and smoke emissions by using
biodiesel. For other emissions, the situation was as
follows: decrease for CO emissions, increase for
NOx and HC emissions as a result of biodiesel
usage.

Global warming and air pollution focused
researchers to alternative energy sources. One of
the most important alternative fuels for a road or
marine vehicle which has a diesel engine is
biodiesel. Biodiesel can produce from almost all
vegetable oils and animal fats. In this study, biodiesel
produced from safflower oil used as fuel in a diesel
engine which is single cylinder, water cooling, direct
injection at different injection pressure. Biodiesel
used as both pure and B50 (50% diesel+50%
biodiesel). Tests were performed at full engine load.
The experimental results investigated for engine
performance as engine power and specific fuel
consumption, and CO, HC, NOx and smoke opacity
for exhaust emission. According to test results,
although biodiesel effected engine performance
parameters negatively, its exhaust emission values
improved excluding NOx.
Keywords: Safflower biodiesel, diesel, exhaust
emissions

1. Introduction
CI engines combine high efficiency and fuel
economy, the most common type of engine used in
transport. These engines, which are usually powered
by diesel fuel, are at the top of the sources of NOx
and PM emissions which can be harmful to human
health. While this is the case, alternative fuel
searches have emerged that will not compromise
engine performance while reducing exhaust
emissions. Biodiesel has found to be remarkable
because it is a fuel releases less CO, HC and PM
emissions than diesel fuel. This non-toxic, sulfur-free,
oxygen-containing fuel has the advantages in terms
of cetane number, flash point and lubricant
properties.
Biodiesel
is
produced
by
transesterification from vegetable oils such as
canola,
sunflower,
soybean
and
safflower,
cottonseed, rapeseed, peanut or animal fats such as
saturated fat, fish oil or domestic frying oils.
Transesterification is the reaction of oils or fats with
short chain alcohols in the presence of a catalyst to
form esters and glycerol. This process reduces
viscosities of oils and eliminates operational and
durability problems that occur in case of long-term
use of vegetable oils especially in diesel engines [1].

In this study, it was aimed to investigate the effect of
biodiesel fuel produced from safflower oil on engine
performance and exhaust emissions. While the
parameters evaluated for engine performance were
engine power and specific fuel consumption, exhaust
emissions were CO, HC, NOx and smoke opacity.
For this purpose, diesel engine, firstly fueled with the
diesel fuel, was run with pure biodiesel and a blend
containing 50% biodiesel and %50 diesel then.

2. Material and methods
The experimental setup consisting of a hydraulic
dynamometer, emission measuring equipment,
radiator, temperature measuring devices, flow meters
and a diesel motor associated with the control panel

In this study, biodiesel was produced from safflower
seed oil, which was cultivated in generally irrigable
areas and had an oil content of 20-45% [2]. In order
to evaluate the results of our study more accurately,
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is shown in Fig 1. The engine was carried out
experiments is a single-cylinder, four-stroke, watercooled direct injection diesel engine. The technical
specification of it is given in Table 1.

Table 2. Chemical properties of test fuels
Fuel property

Diesel

Chemical formula
3

Density (kg/m ) at 15°C
2
Kinematic viscosity (mm /s)
at 40 °C
Cont.of fatty acid
methyl ester (% (m/m))
Lower heating value (MJ/kg)
Cetane number
Flash point (°C)
CFPP (°C)
Cloud point (°C)

834.5

Biodiesel
C19H35.64
O2
885.6

2.794

4.353

-

97.24

43.14
55.2
68.5
-14
-12

38.59
55.7
156.5
-8
-4

C12.226H23.29

3. Results and Discussions
Brake power and brake specific fuel consumption
(bsfc) have been investigated as performance
parameters of diesel engine fueled with D100, B50,
B100. The operating conditions varied during the
tests are engine speeds (1000, 1400, 1800, 2200,
2600, 2800, 3000 rpm) under full load. Figure 2, 3
has illusturated the variation of brake brake power
and brake specific fuel consumption with engine
speed. Brake power increases up to reach a
maximum point, which is 2800 rpm and then begins
to decrease with increasing engine speed. When
engine performance is evaluated in terms of fuels, it
is seen that average brake power for B50, and B100
was lower than that of DF by 14.1%, 23.2%
respectively. This is due to the lower heating value of
biodiesel.

Figure 1. Experimental setup
Table 1. Technical specification of test engine
Brand
Cylinder volume
Bore x Stroke, mm x mm
Cooling system
Compression Ratio
Max. Engine
Speed/Power/ Torque
Spec. Fuel Consumption

Antor 3LD510
510 cc
85 X 90
Water cooled
17.5:1
3300 rpm, 9 kW,
32.8 Nm
190 gr/HP h

The cycle range of the hydraulic dynamometer,
used to load the engine via the load cell, was 0-6500
rpm and the torque range was 0-450 Nm. In order to
measure air consumption of diesel engine, a flanged,
sharp corner-type orifice plate was placed on the
intake manifold line. The engine speed, controlled by
a speed sensor set as 1000, 1400, 1800, 2200,
2600, 2800, 3000 rpm under full load conditions. A
fuel measurement unit consisting of a 2.5-liter tank
and a load cell capable of measuring 0–3 kg was
used for the determination of the fuel consumption.
In this study, biodiesel was produced by
transesterification from safflower seed using the
bioethanol, supplied from the Konya Sugar Factory,
as a monohydric alcohol.

Figure 2. Variation of brake power
Brake specific fuel consumption symbolizes mass
flow of fuel per unit brake power. Brake specific fuel
consumption also gives an information about the
torque curve such that it is the symmetry of the brake
torque with respect to the x axis. It is detected that as
proportion of biodiesel increases in the fuels, bsfc is
affected in ascending direction. This is because of
higher density of biodiesel than that of diesel fuel.
Average bsfc of diesel, B50 and B100 were 307.7,
346.7, 379.4 g/kWh respectively. For all test fuels,
minimum bsfcs were observed at 1400 rpm,
maximum torque-speed. For 1400 rpm, bsfcs were

Fatty acid esters (methyl esters) and glycerin
were obtained using sodium hydroxide as a catalyst
at the end of the process. Safflower seed was
preferred because it was not among edible oils.
Tests were started after the engine being reached
operating temperature of it. The diesel engine was
first fueled with D100 (pure diesel fuel) and then with
B50 (50% diesel, 50% biodiesel) and B100 (pure
biodiesel fuel). Physical and chemical properties of
the diesel and biodiesel are given in Table 2.
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265.5, 301.7 and 313.8 g/kWh for diesel, B50 and
B100.

Figure 5. Variation of NOx emission
Variation of HC emission with engine speed is
shown Figure 6. Incomplete combustion of fuel,
decreases in the combustion temperature, and
inadequate oxygen are the main causes of HC
emissions. This is why HC emissions are expected to
occur at both low and high engine speeds. As a
result of biodiesel usage, HC emissions are 21.6%
and 31.8% less than that of diesel for B50 and B100
respectively. Lower HC emissions caused by
biodiesel is explained by the fact that biodiesel
blended fuels start to burn earlier, which gives the
required time for complete combustion, than diesel.

Figure 3. Variation of bsfc with engine
The variations of CO emissions with engine speed
are presented in Figure 4. When biodiesel enters the
cylinders, it has the effect of reducing the CO
emissions. It was observed respectively 21.4%,
34.1% reductions in CO emissions compared to
diesel fuel. This has been confirmed by some
studies, i.e. [7, 8] indicating that CO emissions are
reduced by the addition of biodiesel to fuel. The
lower CO emissions of diesel engine fueled with
biodiesel-diesel blends are due to the high oxygen
content of biodiesel. It can be explained by the fact
that the sufficient O2 presence and C atoms reacts
to form CO2, so that less CO is formed.

Figure 6. Variation of HC emission
The amount of air and oxygen in the hydrocarbon
compounded fuel are very significant in terms of
smoke density, because inadequate oxygen during
combustion causes carbon particles, leading to
smoke opacity. Variation of smoke opacity with
engine speed is shown Figure 7. The average smoke
opacity of B50, and B100 were less as 24.6% and
32.1% than that of diesel fuel. Smoke opacity
decreases with biodiesel addition in other words high
oxygen content of fuel, the lowest smoke opacity is
obtained for B100 for all engine speeds.

Figure 4. Variation of CO emission
Figure 5 shows the variation of NOx emissions with
engine speed. Addition biodiesel to diesel fuel
causes more NOx release as is evident from the fact
that the highest and lowest NOx is obtained for
diesel fuel and B100 for all engine speeds. The
higher exhaust gas temperature and the oxygen
content of the biodiesel increases NOx emissions
The engine speed averaged NOx emissions were
882.3, 1013.6, 1080.0 ppm for diesel, B50 and B100
respectively.
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8. Sharon, H., et al., A test on DI diesel engine fueled
with methyl esters of used palm oil. Renewable
Energy, 2012. 47: p. 160-166.

Figure 7. Variation of smoke opacity

4. Conclusions
Test results has shown that although biodiesel
reduces engine performance parameters slightly, it
has a very positive effect on emission values except
NOx. The lowest NOx emissions were obtained for
D100 for all engine speeds. It is understood that
biodiesel obtained by transesterification from
safflower seed oil can be used either alone in the
diesel engine or as a blend of diesel fuel.
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conductivities of the samples decreased up to
0.32W/mK with inreasingof diatomite addition.

Bu çalışma, düşük sıcaklık refrakter uygulamaları için
yerel ve doğal bir mineral hammadde kaynağı olan
mikro gözeneklere sahip diatomit hammaddesinin
bağlayıcı bir refrakter kil ile birlikte farklı oranlarda
kullanılmasıyla diatomit esaslı hafif refrakter
malzemelerin üretilmesini ve karakterizasyonunu
amaçlamaktadır. Öncelikle, toz hammaddeler tane
boyut dağılımı, kimyasal kompozisyonu (x-ray
flüoresans, XRF), ısıl davranışı (termal gravimetrik
analiz, TGA), morfolojik yapısı (taramalı elektron
mikroskobu, SEM) ve kristal faz yapısının (x-ışını
kırınımı, XRD) tespiti için karakterize edilmiştir.
Hazırlanan
karışımlar
presleme
yöntemiyle
şekillendirilerek 900-1100°C sıcaklık aralığında
yüksek sıcaklık fırınında sinterlenmiştir. Üretilen
numunelerin, yoğunluk ve gözenek oranları, boyutsal
değişimleri, basma dayanımları, ısıl iletkenlik
katsayıları ve mikroyapısal özellikleri incelenmiştir.
Çalışma sonucunda, %90 diatomit oranı içeren
numunelerin gözenek oranının %55.4’e kadar
3
artarken, yoğunluk değerleri 1.02 g/cm ’e ve ısıl
iletkenlik katsayısı da 0.32 W/mK değerlerine kadar
azalmıştır.

Keywords: Diatomite, refractory clay, refractory
insulating bricks, porosity, sintering.

1.Giriş
Diatomit, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tek hücreli su
bitkilerinden oluşan diatomların fosilleşmiş iskelet
kalıntılarını içeren birikmiş, silisli tortul bir kayaç olup
kolay ufalanan çok ince taneli yapıya sahiptir [1-2].
Aynı zamanda çok ince gözenekli yapıya sahip olup
yoğunluğu çok düşüktür [2]. Diatomit çok farklı
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel
olarak boya ve polimerlerde fonksiyonel dolgu
maddesi olarak, ısı ve kimyasal etkilere karşı
dayanıklı olduğundan ateşe dayanıklı çimentoda ve
yalıtım malzemelerinde kullanılır [3,4]. Düşük ısı
iletkenliğinden dolayı, diyatomit tuğla ve diğer
ürünlerde termal ve akustik yalıtım için kullanılabilir
[3,4]. Ayrıca diatomitin geniş bir temas yüzey alanına
sahip olması dolayısıyla absorbant ve filtrasyon
malzemesi olarak da kullanılır [3-6].
Günümüzde, ülkemizde ve dünyada, enerjinin
korunması, geri kazanımı ve etkin kullanımı büyük
önem taşımaktadır. Özellikle metalurji ve malzeme
sanayinde yüksek enerji sarfiyatından dolayı yüksek
ısı yalıtımı sağlayan refrakterlerin geliştirilmesi
önemlidir. Bu amaçla endüstriyel uygulamalarda ısı
yalıtımı için en yaygın kullanımı hafif ve gözenekli
refrakter izolasyon tuğlaları oluşturmaktadır. Hafif
refrakter izolasyon tuğlaları genel olarak 1200°C’den
düşük
ve
yüksek
çalışma
sıcaklıklarında
kullanımlarına göre iki grupta sınıflandırılabilir [7-9].
Bu refrakter tuğlalar genellikle yüksek gözenekliliğe
sahip olup diğer refrakterlere göre daha düşük termal
iletkenlik ve ısıl kapasiteye sahiptir. Diatomit,
genleştirilmiş vermikülit, perlit, kalsiyum silikat,
alümina, kuvars, şamot ve kaolin gibi hammaddeler
kullanılarak farklı türdeki izolasyon tuğlaları
üretilebilmektedir [7-13]. Bu hammaddelerden
diatomit ile yapılan bir çalışmada tuğla sanayinde
ürünlerin özelliklerini geliştirmek amacıyla, tuğla
çamuruna %2, %4, %6, %8, %10, %15 ve %20
oranlarında diatomit ilave ederek hidrolik pres

Anahtar Kelimeler: Diatomit, refrakter kil, refrakter
izolasyon tuğlası, gözeneklilik, sinterleme.
Abstract
This study covers the physical, thermal, mechanical
and microstructural properties of porous ceramics
produced from the mixtures at different proportions of
refractory clays and diatomaceous earth. Raw
materials were characterized by the analysis of
chemical (x-ray fluorescence, XRF), thermal
(thermalgravimetric analysis, TGA), morphological
(scanning electronmicroscopy, SEM) and phase (xray diffraction, XRD). The prepared mixtures were
shaped by the method of semi-dry pressing, and
then dried in a drying oven and sintered at the
temperatures between 900°C and 1100°C in a
laboratory furnace. The bulk densities, apparent
porosities, linear shrinkages, compression strengths,
thermal conductivities, and microstructural properties
of the sintered samples were investigated.Thermal
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vasıtasıyla 0.2 N/mm basınçta şekillendirmiş ve
900°C’de 30 dakika sinterlediği numunelerle fiziksel
ve mekanik testler gerçekleştirmiştir. Bunun
sonucunda diatomit ilavesinin birim hacim ağırlığı ve
toplam küçümeyi azalttığı görülmüştür [10]. Belyakov
ve Ivanov [11], diatomit hammadde ile yaptıkları
araştırmalarda bir sistemde kullanılan ısı yalıtım
malzemesinin artan gözenek miktarı ve azalan
gözenek boyutu ile sistemin termal iletkenliğinin
azalacağını belirtmişlerdir.

kompozisyonlarında
denenmiştir.
Bu
amaçla
hazırlanan karışımlarda farklı oranlardaki bağlayıcı
refrakter kilinin malzeme özellikleri üzerindeki etkisi
incelenmiş ve karışımlar için en uygun bağlayıcı kil
oranı belirlenmiştir. Hazırlanan karışımlar, üç farklı
sıcaklıkta (900°C, 1000°C, 1100°C) üretilerek pişme
sıcaklığının malzeme özellikleri üzerindeki etkisi
ayrıca incelenmiştir.

Bu çalışmada ise, genellikle 1200°C’den düşük
sıcaklıklarda ısı izolasyonu için kullanılabilecek
bağlayıcı refrakter kili ve diatomit esaslı hafif refrakter
kompozisyonları
çalışılmıştır.
Kullanılan
hammaddelerden diatomit yerel bir hammadde
kaynağı olup bu çalışmada hafif refrakter

Çalışmada kullanılan hammaddeler ülkemizde
izolasyon refrakterleri üreticisi olan Selko Ateş Tuğla
A.Ş. (Bartın, Türkiye) firmasından temin edilmiştir.
Diatomit (Kizelguhr) hammaddesinin ülkemiz yerli
doğal hammadde yataklarından Çankırı civarındaki
bölgeden çıkarıldığı bildirilmiştir (Şekil 1).

2

2.Deneysel Metot

(a)
(b)
Şekil.1 Kullanılan hammaddeler: (a) diatomit, (b) refrakter kil.
Bu çalışmada, diatomit (kizelguhr) ve bağlayıcı
özelliklerinin incelenmesi çalışılmıştır. Öncelikle,
refrakter kil hammaddesi farklı oranlarda kullanılarak
hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve ısıl analizleri
1200°C’den düşük sıcaklık ortamlarında hizmet
karakterize edilmiştir. Deneysel numuneler için
verebilen, ağırlıkça hafif ve mikro-gözenekli refrakter
hazırlanan karışımların kompozisyonu Tablo 1’de
izolasyon malzemelerinin üretilmesi, geliştirilmesi ve
verilmektedir.
Tablo.1 Deneysel numuneler için hazırlanan karışımların kompozisyonu.
Numune
kodu
D1
D2
D3
D4
D5

Diatomit, %

Refrakter kil, %

90
80
70
60
50

10
20
30
40
50
Sinterlenen numunelerin, kütle yoğunluğu, gözenek
oranı, boyutsal değişimi, ısıl iletkenlik katsayısı,
basma dayanımı ve mikroyapısal özellikleri
incelenmiştir. Üretilen numunelerin yoğunluk ve
gözenek miktarı ASTM C20 standardına göre
ölçülmüştür [14]. Numunelerin ısıl iletkenlik değerleri
C-Therm marka TCi model ısıl iletkenlik ölçüm cihazı
ile ölçülmüştür. Numunelerin basma dayanımları
Bartın Çimento (Sanko Holding)’da bulunan mekanik
test cihazında (Atom teknik) ölçülmüştür. Ürünlerin
mikroyapısal analizleri taramalı elektron mikroskobu
(LEO 1430 VP) ile incelenmiştir.

Hammaddeler belirlenen oranlarda öncelikle kuru
karıştırma yöntemiyle homojen olarak karıştırılmış,
bağlayıcı refrakter kil oranındaki artışa bağlı olarak %
2 ila 8 arasında karışımlara sprey su püskürtülerek
nemlendirilmesi sağlanmıştır. Nemli toz karışımları
tekrar porselen havanda karıştırılarak, hazırlanan
karışımlar presleme yöntemiyle tek eksenli hidrolik
preste 25 mm çapındaki metal peletleme kalıbı
kullanılarak 50 MPa basınç altında şekillendirilmiştir.
Kalıptan çıkarılan numuneler kurutma fırınında önce
40°C’de 12 saat ve sonra 105°C’de 2 saat süreyle
kurutma işlemine tabi tutularak numunelerdeki nem
uzaklaştırılmıştır. Kurutulan numuneler 900, 1000 ve
1100°C sıcaklık aralıklarında iki kademeli pişirme
rejimiyle (600°C’ye kadar 1°C/dk hızla, sonra istenen
sıcaklığa kadar 5°C/dk hızla) 2 saat süreyle
laboratuvar tipi yüksek sıcaklık fırınında (Protherm
PLF1200/15, Türkiye) sinterlenmiştir.

3.

Sonuçlar Ve Tartışmalar

3.1 Hammaddelerin Karakterizasyonu
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Hammaddelerin tane boyut dağılımı, partikül
morfolojisi,
mineral
faz
içeriği,
kimyasal
kompozisyonu ve ısıl davranış özellikleri için

karakterizasyon
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Diatomit ve bağlayıcı refrakter kil hammaddesinin
tane boyut dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir.

(a)
(b)
Şekil 2. Diatomit (a) ve refrakter kil (b) hammaddelerinin tane boyut dağılımı.
Diatomit ve bağlayıcı refrakter kil hammaddesinin
partikül morfolojileri Şekil 3’teki SEM görüntüleri ile
gösterilmektedir. Şekil 3(a)’da gösterildiği gibi,
diatomit partikülleri mikronaltı gözeneklere sahip

silindirik ve tüp formunda farklı morfolojik şekillere
sahip olduğu görülmektedir. Şekil 3(b)’de ise kil
partiküllerinin 10 µm’dan küçük ince taneli topaklar
halinde olduğu görülmektedir.

(a)
(b)
Şekil 3. Diatomit (a) ve refrakter kil (b) hammaddelerinin SEM görüntüsü.
Fig 3. SEM images of diatomeceous earth (a) and refractory clay (b).
aluminum oksitin yanısıra az miktarda diğer oksitleri
de içermektedir. Refrakter kil hammaddesi ise büyük
oranda SiO2 ve Al2O3’ün yanısıra demir oksit ve
potasyum oksit içerdiği de tespit edilmiştir.

Hammaddelerinin XRF analizi ile belirlenen kimyasal
kompozisyonları Tablo 2’de verilmiştir. Diatomit
hammaddesinin yaklaşık %10 kızdırma kaybına
sahip olduğu ve geriye kalan %75’inin SiO2 içerdiği
görülmektedir. Diatomit ayrıca kayda değer miktarda

Hammaddeler
Diatomit
Refrakter kil

Tablo 2. Kullanılan hammaddelerin kimyasal kompozisyonu (ağ.%).
Al2O3
SiO2
Fe2O3
MgO
CaO
K2O
Na2O
TiO2
8.37
75.1
1.93
0.55
2.35
0.58
0.03
0.32
22.8
57.5
4.75
0.98
0.35
2.6
0.16
0.9

Çalışmada kullanılan diatomit ve bağlayıcı refrakter
kil hammaddelerinin mineralojik faz analizi sırasıyla
Şekil 4 (a) ve (b)’de verilmektedir. Buna göre,
diatomit hammaddesinin XRD paterninde 15°-40°
derece aralığındaki geniş tümsek eğri amorf bir

Kızdırma kaybı
10.5
10.0

yapının (opal silika: SiO2·nH2O) ve ayrıca kuvars ve
kristobalit gibi kristal fazların varlığını göstermektedir.
Refrakter kilin mineral faz içeriği ise yüksek miktarda
kuvars ile kaolin ve muskovit gibi kil minarellerinden
oluşmaktadır.
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Şekil 4. Diatomit (a) ve refrakter kil (b) hammaddelerinin XRD analizi
Diatomit ve bağlayıcı refrakter kil hammaddelerinin
termogravimetrik analizi Şekil 5’de gösterilmektedir.
Diatomit hammaddesinin TG analizine göre toplam
ağırlık kaybı 1100°C’ye kadar %11 civarındadır. İlk
olarak 50-200°C aralığında yaklaşık %6 ağırlık kaybı
meydana gelirken, daha sonra 300-500°C aralığında
yaklaşık %2 civarında bir kütle kaybı olduğu
görülmüş, bunun da organik maddelerin yanmasıyla
ve kimyasal suyun uzaklaşmasıyla ilgili olabileceği

düşünülmektedir. Bağlayıcı refrakter kili ise
1100°C’ye kadar toplamda yaklaşık olarak %9
oranında ağırlık kaybına uğramıştır. Refrakter kilinin
300-600°C aralığında önemli miktarda ağırlık
kaybına uğradığı görülmektedir. Bunun nedeni, kil
minerallerinin
kimyasal
bağlı
suyunun
uzaklaştırılmasından
ve
kristal
yapının
bozunmasından dolayıdır.

(a)

(b)

Şekil 5. Diatomit (a) ve refrakter kil (b) hammaddelerinin TGA eğrileri.
3.2 Pişmiş Numunelerin Karakterizasyonu

edilmiştir. Tablo 3’te diatomit ve refrakter kilin farklı
oranlarda
karışımlarından
farklı
sıcaklıklarda
sinterlenerek üretilen numunelerin fiziksel özellikleri
verilmektedir. Ayrıca, Şekil 6’da sinterlenen
numunelerin diatomit oranına ve sıcaklığa bağlı
olarak bulk yoğunluk ve gözenek oranlarının değişimi
gösterilmektedir.

Üç farklı sıcaklıkta (900, 1000 ve 1100°C)
sinterlenerek üretilen numunelerin bulk yoğunluk,
gözenek oranı, özgül ağırlık, kızdırma kaybı gibi
fiziksel özellikleri ile ısıl iletim katsayısı, basma
dayanımı,
mikroyapısal
özellikleri
karakterize
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Tablo 3. Sinterlenen numunelerin fiziksel test sonuçları.
Sinterleme
sıcaklığı

900°C

1000°C

1100°C

Diatomit (%)

Refrakter kili
(%)

Kütle
yoğunluğu
3
(g/cm )

Görünür
gözenek (%)

Görünür
spesifik
gravite
3
(g/cm )

Kızdırma
kaybı (%)

90

10

1.02

55.4

2.28

9.4

80

20

1.07

54.3

2.34

9.7

70

30

1.18

50.5

2.38

9.2

60

40

1.27

47.3

2.41

8.9

50

50

1.31

41.8

2.28

8.7

90

10

1.20

47.0

2.27

10.8

80

20

1.22

47.1

2.31

10.5

70

30

1.32

44.2

2.36

10.3

60

40

1.39

42.4

2.42

10.0

50

50

1.55

34.2

2.36

10.0

90

10

1.32

44.2

2.36

8.9

80

20

1.41

41.9

2.43

8.8

70

30

1.52

37.5

2.43

8.8

60

40

1.60

33.8

2.42

8.9

50

50

1.73

28.6

2.43

8.9

Üretilen numunelerde diatomit oranının %50’den
%90’a çıkması ile 900°C sıcaklıkta pişirilen
3’
numunelerin bulk yoğunluklarının 1.31 g/cm den
3
3’
1.02 g/cm ’e, 1000°C sıcaklıkta 1.55 g/cm den 1.2
3
3’
g/cm ’e ve 1100°C sıcaklıkta 1.73 g/cm den 1.32
3
g/cm ’e azaldığı görülmektedir. Ayrıca, sinterleme
sıcaklığının arttırılmasıyla kütlesel yoğunluk değerleri

artarken numunelerin gözenek oranları azalmıştır.
%90 diatomit ve %10 refrakter kil karışımından
üretilen numunelerin gözenek oranı 900°C’de %55.4
iken 1100°C’de %44.2’ye düşmüştür. Bu da
sıcaklığın
yoğunlaşma
üzerinde
etkisini
göstermektedir.

Şekil 6. Üretilen numunelerin diatomit oranına ve sinterleme sıcaklığına bağlı olarak kütle yoğunluğu (a) ve
gözenek oranı (b) değişimi.
Diatomit ve refrakter kil karışımları ile üretilen
numunelerin, modifiye edilmiş transient düzlem
kaynağı yöntemiyle çalışan C-Therm TCi Thermal
Conductivity Analyzer cihazı ile oda sıcaklığında
ölçülen ısı iletim katsayıları Şekil 7’de gösterilmiştir.
Buna göre, üretilen numunelerde diatomit oranının
artışıyla ısıl iletim katsayısında azalma meydana

gelmiştir. %90 diatomit ve %10 refrakter kil
karışımından
900°C’de
sinterlenerek
üretilen
numunelerin ısıl iletkenlik katsayısı (0.32 W/mK) en
düşük değer olarak ölçülmüştür. Sinterleme
sıcaklığının arttırılmasıyla gözenek oranlarındaki
azalmayla ilişkili olarak ısıl iletkenlik değerleri
artmıştır.
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Şekil 7. Üretilen numunelerin diatomit oranına ve sinterleme sıcaklığına bağlı olarak ölçülen ısıl iletkenlik
değerleri.
Üretilen numunelerin ölçülen basma dayanımları
olarak bünyede gözenek oranının artmasıyla
Şekil 8’de gösterilmiştir. Azalan sinterleme sıcaklığı
mekanik yönden azalmaya neden olmaktadır.
ve artan diatomit oranı ile beraber basma dayanımı
Sonuçlara göre, %80 diatomit ve %20 refrakter kil
değerlerinin
azaldığı
görülmektedir.
karışımından 900°C ve 1000°C’de üretilen hafif
Mikrogözeneklere sahip olan diatomitin üretilen
refrakter malzemenin basma dayanımı değerleri
refrakter malzeme içindeki oranının artması doğal
sırasıyla 11 MPa ve 13 MPa olarak ölçülmüştür.

Şekil 8. Üretilen numunelerin diatomit oranına ve sinterleme sıcaklığına bağlı olarak ölçülen basma dayanımı.
%90 diatomit ve %10 refrakter kil karışımından
900°C’de üretilen numunelerin Şekil 9’da gösterilen
SEM görüntüleri incelendiğinde mikroyapının %50
diatomit ve %50 refrakter kil karışımından üretilen
numunenin mikroyapısına göre daha gözenekli bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
Şekil 9. Diatomit ve refrakter kil karışımlarından 900°C’de üretilen iki farklı kompozisyona sahip numunelerin SEM
görüntüleri (%90 diatomit + %10 refrakter kil (a, b, c) ve %50 diatomit + %50 refrakter kil (d, e, f)).
göre, diatomit oranı yüksek olan numunede silika
içeriğinin yüksek olduğu açıkça görülmektedir.

900°C’de üretilen %90 diatomit-%10 refrakter kil
karışımı ve %50 diatomit-%50 refrakter kil karışımı
numunelerin EDS analizi Tablo 4’de verilmiştir. Buna

Tablo 4. 900°C’de üretilen numunelerin EDS analizi.
.
Numuneler
SiO2
Al2O3
MgO
CaO
%90 diatomit+%10 refrakter kil
89.5
8.62
0.45
0.79
%50 diatomit + %50 refrakter kil
66.3
30.43
0.61
-

K2O
0.64
2.65

özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu
şekilde sıralanabilir;
• Diatomit içeriğinin artması ile 900°C’de
sinterlenen
refrakter
tuğlaların
3
yoğunluklarının 1.02 g/cm ’e kadar azaldığı,
bununla beraber gözeneklilik oranlarının
arttığı görülmüştür. En yüksek görünür
gözenek oranının (%55.4) ağırlıkça %90
diatomit içeriğe sahip olan numunelerde
elde edilmiştir.

4. Sonuçlar
Yapılan bu çalışmada diatomit ve bağlayıcı refrakter
kili hammaddeleri kullanılarak farklı oranlarda
karışımlar hazırlanmış, hazırlanan karışımlar yarıkuru presleme yöntemiyle şekillendirilerek 900°C1100°C aralığında yüksek sıcaklık fırınında
sinterlenmiştir. Üretilen numunelerin, yoğunluk ve
gözenek oranları, boyutsal değişimleri, basma
dayanımları, ısıl iletkenlik katsayıları ve mikroyapısal
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•

•

Isıl iletim katsayılarını incelediğimizde,
diatomit oranı arttıkça yüksek görünür
poroziteye bağlı olarak ısıl iletkenlik
değerlerinin azaldığı görülmüştür. En düşük
ısıl iletkenlik değerinin 900°C’de sinterlenen
diatomit oranı %90 olan numunede 0.32
W/mK olduğu gözlemlenmiştir.
Basma dayanımı değerleri genellikle
görünür gözenek oranı arttıkça azalmıştır.
Ayrıca, artan pişme sıcaklıkları ile basma
dayanımı değerleri artmıştır.
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Sn-Zn-Bi KURŞUNSUZ LEHİM ALAŞIMLARININ ISIL VE
ELEKTRİKSEL İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ
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özelliği ve ıslanabilirliği sayesinde, Sn-Ag-Cu
alaşımına dikkat çekilmiş ve geleneksel Sn-Pb lehim
için en umut verici kurşunsuz alternatif lehim olarak
kabul edilmiştir [1, 2]. Fakat alaşım içeriğinde
kullanılan gümüşün maliyetli olması hem üretici hem
de tüketici firmalar tarafından tercih edilmeyen bir
etken olmaktadır.

Özet
Bu çalışmada, Sn-37ağ.%Pb lehimine alternatif
olabilecek Sn-9ağ.%Zn ötektik kurşunsuz lehim
alaşımına bizmut ilavesiyle elektriksel ve ısıl
iletkenliğin sıcaklıkla değişimi incelenmiştir. Isıl
iletkenlik lineer ısı akış sisteminde alaşımların erime
0
sıcaklıklarının yaklaşık 10 C altına kadar ölçülmüş
ve elde edilen ısıl iletkenlik değerleriyle WiedemannFranz denkleminden elektriksel iletkenlik değerleri
belirlenmiştir. Elde edilen deneysel veriler Sn-Pb
lehim alaşımıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca ısıl ve
elektriksel iletkenlik eğrilerinden ısıl ve elektriksel
iletkenlik sıcaklık katsayıları hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kurşunsuz lehimler, Isıl
iletkenlik, Elektriksel iletkenlik, Wiedemann-Franz
denklemi.

Bu çalışmanın amacı, Sn-9Zn, Sn-9Zn-1Bi, Sn-9Zn4Bi kurşunsuz lehim alaşımları için önemli özellikler
olan ısıl ve elektriksel iletkenliklerini incelemektir.
Lineer ısı akış yöntemiyle erime sıcaklığının altına
kadar ısıl iletkenlik değerleri ölçülmüş ve
Wiedemann-Franz
(W-F)
denkleminden
de
elektriksel iletkenlikleri belirlenmiştir. Ayrıca Sn-9Zn
ötektik alaşımına az oranda bizmut ilavesiyle
sıcaklıkla değişen ısıl ve elektriksel iletkenlikler
karşılaştırılmıştır.

Abstract

2. Malzeme ve Metot
2.1. Alaşımların Oluşturulması

In this study, the change of electrical and thermal
conductivity with the addition of bismuth to the Sn-9
wt.%Zn eutectic lead-free solder alloy, which may be
an alternative to Sn-37wt.%Pb solder, was
investigated. The thermal conductivity is measured in
the linear heat flow system up to about 10 °C below
the melting temperatures of the alloys and the
electrical conductivity values are determined from the
Wiedemann-Franz equation with the obtained
thermal conductivity values. The experimental data
obtained were compared with Sn-Pb solder alloy. In
addition, thermal and electrical conductivity
temperature coefficients were calculated from the
thermal and electrical conductivity curves.

Yüksek sıcaklık fırınında yaklaşık % 99.99 saflığa
sahip Sn, Zn ve Bi malzemeleri grafit potalarda
eritilerek alaşım sistemleri oluşturulmuştur. Erimiş
alaşımlar 50 mm uzunluğunda ve 12 mm dış çaplı
grafit numune kalıplarına dökülmüştür. Grafit
numune kalıplarına dökülen sıvı alaşım tamamen
katılaştığı zaman kalıplardan çıkarıldı ve 30 mm
uzunluğunda kesildi ısıl iletkenlik değişimlerini
ölçmek için deney düzeneklerine yerleştirilmiştir.
2.2. Isıl İletkenliğin
Ölçülmesi

Sıcaklıkla

Değişiminin

Katıların
ısıl
iletkenliğinin
deneysel
olarak
belirlenmesinde, farklı sıcaklık aralıkları, farklı
aralıklarda ısı iletkenlik değerleri, maddenin fiziksel
özelliği, numunenin uygun geometrik yapısı,
sonuçların gereken kesinlik derecesi, deneyin hızı,
zaman ve gerekli finansman gibi hususlarla
uygulanacak metot belirlenir.

Keywords: Lead-free solders, Thermal conductivity,
Electrical Conductivity, Wiedemann-Franz equation.

1. Giriş
Lehimler, elektronik devreler olmak üzere pek çok
alanda kullanılan ara bağlantı malzemesidir. Önemli
yerlerde işlev gördüğü için ısıl iletkenlik, elektriksel
iletkenlik, dayanıklılık, ıslatabilirlik, güvenilirlik ve
uygun erime sıcaklığı gibi pek çok özelliğe sahip
olması gerekir. Pb içeren lehimler önemli kriterleri
sağlıyor olsa da kullanımı sırasında kurşundan açığa
çıkan zararlı gazların solunması sağlık ve çevre
güvenliği
nedeniyle
elektronik
ara
bağlantı
malzemeleri için önemli bir sorun haline gelmiştir.
Özellikle Sn-Pb lehimleri iyi ıslatma kabiliyetine sahip
olmasına rağmen alternatif kurşunsuz lehim
arayışları sürmektedir. Daha iyi termomekanik

Isıl iletkenliği ölçme metotları; kararlı-hal ve kararsızhal metotları olmak üzere iki bölümde incelenir.
Kararlı hal ölçüm metodunda numune sabit bir
sıcaklıkta tutulur ve ısıl iletkenlik, denge durumu
oluştuktan sonra birim alan başına düşen ısı akış
hızının ve dengeye ulaşıldıktan sonraki sıcaklık
gradyentinin ölçülmesiyle doğrudan bulunur [3].
Farklı yöntemlerle katı ve sıvı fazların termal
iletkenlik değerlerini belirlemek için birçok yöntem
kullanılmıştır. Katıların termal iletkenliğini ölçmek için
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yaygın tekniklerden biri, lineer ısı akışı yöntemidir [4].
Lineer (doğrusal-boyuna) ısı akış metotlarında
deneysel düzenek, ısı akışı bir çubuk numunenin
sadece
eksenel
yönünde
olacak
şekilde
tasarlanmıştır. Numunenin radyal ısı kaybı veya
kazancı önlenir ya da en aza indirilir. Kararlı hal
şartları altında radyal ısı kaybı veya kazancı olmadığı
varsayılarak, ısı iletkenlik tek boyutlu Fourier-Biot ısı
iletim denklemi,

κ =−

Sıcaklık
(K)
313
333
353
373
393
413
433
453

Q∆X
A∆T

(1)

2.2.1. Isıl İletkenliğin
Hesaplanması

yardımıyla elde edilir [5, 6]. Burada K değeri ısıl
iletkenlik katsayısı, ∆T= T2-T1, Q ısı akış hızı, A
numunenin kesit alanı ve ∆x ise T1 ve T2
sıcaklıklarının
ölçüldüğü
noktalar
arasındaki
uzaklıktır.

αT =

313
333
353
373
393
413
433
453

Sıcaklık
(K)
313
333
353
373
393
413
433
453

Sn-9Zn
ΔT
(K)
3.03
4.45
5.40
6.61
7.68
9.02
10.18
11.26

Sn-9Zn-1Bi
ΔT
K
(W/mK)
(K)
61.39
6.14
58.95
8.61
56.95
11.29
52.11
13.78
49.34
15.87
47.48
17.10
43.22
19.18
40.65
21.00

Sıcaklık

Katsayısının

KK − KK0
1 ∆K
=
K K 0 (T − T0 ) K K 0 ∆T

(2)
Burada, KK katı faza ait T sıcaklığındaki ısıl iletkenlik
katsayısı, KK0 ise T0=300 K oda sıcaklığındaki ısıl
iletkenlik katsayısı ve αT ise ısıl sıcaklık katsayısıdır.
2.3. Elektriksel İletkenliğin Belirlenmesi
Katı madde içindeki ısı elektronlar, kafes dalgaları
veya fonlar, manyetik uyarılar ve bazı durumlarda
elektromanyetik radyasyon gibi çeşitli taşıyıcılar
tarafından gerçekleştirilir. Toplam ısıl iletkenlik, her
bir taşıyıcı tipinin katkılarından toplamından oluşur
[7]. Metallerde ısı iletimi elektron ve fononlarla
sağlanır. Böylece ısıl iletkenlik şu şekilde ifade edilir:

Tablo 1. Sn-9Zn, Sn-9Zn-1Bi ve Sn-9Zn-4Bi
alaşımları için ısıl iletkenliğin sıcaklıkla değişiminden
elde edilen deneysel veriler

K
(W/mK)
83.51
80.50
77.97
73.57
71.18
68.42
64.53
60.98

Q
(W)
10.65
18.77
26.90
37.22
45.83
52.88
65.31
74.60

Katı metalik malzemelerin ısıl iletkenliğinin sıcaklığa
bağlılığı şu şekilde ifade edilebilir:

Numuneler oda sıcaklığından 20 °C adımlarla erime
noktalarının 10 °C altına kadar ısıtılmış ve her
sıcaklık
adımında
kararlı
durum
koşulları
sağlandığında sistemi dengede olması beklenmiştir.
Deney sırasında sıcak ve soğuk aşamalar
kullanılarak sabit lineer sıcaklık gradyanı sağlanmış
ve numunenin sıcaklığını ölçmek için 0.5 mm
çapında K tipi termal çiftler kullanılmıştır. Her ısıtma
adımı için sabit akım ve potansiyel fark ölçümleri
tekrarlanmış ve Tablo 1 de kaydedilmiştir.

Sıcaklık
(K)

Sn-9Zn-4Bi
ΔT
K
(W/mK)
(K)
60.70
5.09
58.38
6.96
54.56
9.11
50.50
11.42
48.58
13.17
44.14
15.52
40.21
17.32
36.80
19.83

Q
(W)
10.45
18.61
26.64
36.91
45.51
52.65
65.18
74.46

K toplam = K e + K f
(3)
Burada ısıl iletkenliğe elektronların katkısı Ke,
fononların katkısı Kf ile gösterilmektedir.
Elektriksel iletkenlik, bir malzemenin elektrik akımı
yapma yeteneğinin bir ölçüsüdür ve ısıl iletkenlik,
özgül ısı ve termal genleşme gibi malzemelerin temel
fiziksel özelliklerinden biridir. Isıl iletkenlik ve
metallerin elektriksel iletkenliği arasındaki ilişki, ısı ve
elektriksel taşınımın metaldeki serbest elektronları
içerdiği gerçeğine dayanan Wiedemann–Franz
denklemi [8] tarafından belirlenir.

Q
(W)
10.88
19.12
27.40
37.70
46.32
53.31
65.76
75.03

Ke
= LT
σ
(4)
Teorik olarak Lorenz Sayısı olarak bilinen orantı sabit
değeri L ile gösterilir.
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L=

K
σT

=

π

2

3

 kB 
 
 e 

2
= 2.44x10

−8

WΩΚ

elementlerinin ısıl iletkenlik değerleri ile de iyi uyumlu
olduğu görülmüştür.

−2

Tablo 2. de erime sıcaklığındaki ısıl iletkenlik ve ısıl
iletkenlik sıcaklık katsayısı verilmiştir.

(5)
2.3.1. Elektriksel İletkenliğin Sıcaklık Katsayısının
Hesaplanması

Tablo 2. Alaşımların katı fazlarının ısıl ve elektriksel
özellikleri

Katı fazın elektriksel iletkenliğinin sıcaklığa bağlı
değişimi:

αE =

σK − σ K 0
σ K 0 (T − T0 )

=

1 ∆σ
σ K 0 ∆T

(6)
ile verilir. Burada σK katı fazın T sıcaklığındaki
elektriksel iletkenliği, σK0 numunenin To=300 K oda
sıcaklığındaki elektriksel iletkenliği, αE ise elektriksel
sıcaklık katsayısını göstermektedir.

3.2. Elektriksel İletkenliğin Sıcaklıkla Değişimi
Şekil 2. de Sn-9Zn, Sn-9Zn-1Bi, Sn-9Zn-4Bi
alaşımları
için
Wiedemann-Franz
(W-F)
denkleminden belirlenen elektriksel iletkenliğin
sıcaklıkla değişimi çizilmiştir.

3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1. Isıl İletkenliğin Sıcaklıkla Değişimi
Şekil 1. de alaşımların katı fazlarının saf metallerle
olan ısıl iletkenlik-sıcaklık grafikleri çizilmiştir ve
veriler Tablo 1. de verilmiştir.

Şekil 2. Sn-9ağ.%Zn, Sn-9ağ.%Zn-[x]ağ.%Bi (x=1, 4)
alaşımlarının elektriksel iletkenliklerinin sıcaklıkla
değişimi (saf Zn [10], saf Sn [11], saf Bi [11]).
Şekil 1. Sn-9ağ.%Zn, Sn-9ağ.%Zn-[x]ağ.%Bi (x=1, 4)
alaşımlarının ısıl iletkenliklerinin sıcaklıkla değişimi
(saf Sn [9], saf Zn [9], saf Bi [9]).

Alaşımlar için sıcaklık ile elektriksel iletkenlik
değişimleri, aynı alaşımlar için ölçülen ısıl iletkenlik
değerleri kullanılarak Wiedemann-Franz (W-F)
denkleminden belirlenmiştir. Ayrıca Şekil 2. de,
alaşımların elektriksel iletkenliği Zn, Sn ve Bi saf
malzemelerinin sıcaklık eğrilerine karşı elektriksel
iletkenliği ile karşılaştırılmıştır. Tablo 2. de de erime
sıcaklığındaki elektriksel iletkenlik ve elektriksel
iletkenlik sıcaklık katsayısı verilmiştir.

Şekil 1. de görüldüğü gibi, ısıl iletkenlik değerleri
artan
sıcaklıkla
doğrusal
olarak
azalmıştır.
Fononların toplam sayısı sıcaklık ile orantılıdır. Bu
nedenle, Debye sıcaklığının (θD) üstünde, elektron
frekansı fonon saçılma frekansı olacaktır, bu da daha
küçük ortalama serbest yollar ile sonuçlanır. CV, sabit
Dulong-Petit
değerine
yaklaştığından,
ısıl
iletkenlikteki değişim, ağırlıklı olarak ortalama serbest
yoldaki değişiklikle kontrol edilir. Böylece, ısıl
iletkenliği sıcaklıktaki artışla azalır. Alaşımların ısıl
iletkenlik eğrileri Bi ilave edildikçe ve oran arttıkça saf
Bi eğrisine yaklaştığı görülmüştür. Şekil 1 görüldüğü
üzere ölçülen ısıl iletkenlik verileri, saf alaşım

Şekil 2. de görüldüğü gibi, elektriksel iletkenlik
sıcaklık ile ters orantılıdır. Daha yüksek sıcaklıklarla
azalır. Grafiklerden, alaşım sistemlerinin elektriksel
iletkenlik değerleri saf Zn ve saf Bi değerleri arasında
kalır. Ek olarak, Bi miktarı değişikliğinin elektriksel
iletkenlik üzerinde bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Bi bir
yarı metal olduğu için, düşük elektriksel iletkenlik
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değerine sahiptir. Böylece, sistemin elektrik iletkenlik
değeri, Bi miktarının artmasıyla azalır.
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4. Sonuçlar
Sn-9Zn ve bu alaşıma Bi ilavesi yapılarak
malzemelerin sıcaklık ile elektriksel ve ısıl
iletkenliklerin değişimleri incelenmiştir.
Alaşımların ısıl ve elektriksel iletkenlikleri artan
sıcaklık ile doğrusal olarak azalmıştır. Bi ilavesi
alaşımların elektriksel ve ısıl iletkenliği üzerinde etkili
olmuş ve Bi içeriğinin artışı elektriksel ve ısıl
iletkenliğinin azalmasına neden olmuştur.
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF DLC COATINGS
DLC KAPLAMALARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİ
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surface properties, excellent mechanical and
abrasion resistance, low friction coefficient and good
biocompatibility. For this reason, DLC coatings can
be widely applied to various base materials and
improve patient safety due to their excellent
tribological performance.

Özet
konusunda
yapılan
araştırmalar,
Kaplamalar
insanların gelecekteki yaşam kalitesini arttırmayı
hedeflemektedir. Sağlık sektöründe implantların
kullanımı bütün dünyada hızla artmaktadır. Bununla
birlikte hasta üzerindeki uygulamalarda implantların
maruz kaldıkları döngüsel yükler ve vücut ortam
şartları sebebiyle ortalama olarak 10-15 yıllık ömre
sahip olmaları, sınırlama getirmektedir. Özellikle
metal implantlar, vücut sıvısında aşınma ve
korozyon, nedeniyle metal kalıntılarına ve iyon
salınımına
yol
açmakta
bu
ise
doku
inflamasyonlarına neden olduğu gibi toksisite
sebebiyle daha fazla sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir. Bu problemleri ortadan kaldırmak için
implantların yüzey modifikasyonuna ihtiyaç vardır. Bu
konuda elmas benzeri karbon (DLC) kaplama
uygulamaları önem kazanmaktadır. DLC kaplamalar
son derece pürüzsüz yüzey özellikleri, mükemmel
mekanik ve aşınma direnci, düşük sürtünme
katsayısı ve iyi biyo-uyumluluk gibi avantajlara
sahiptir. Bu nedenle DLC kaplamalar yaygın şekilde
çeşitli taban malzemeleri üzerine uygulanabilmekte
ve mükemmel tribolojik performansları sayesinde
hasta güvenliğini artırmaktadır.
Bu çalışmada çeşitli kaplama yöntemleriyle
elde edilen DLC kaplamaların aşınma özellikleri
üzerine araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan
elde edilen bilgiler doğrultusunda DLC kaplamaların,
sağlık ve endüstrinin çeşitli uygulama alanlarında
sürtünme katsayısını düşürerek önemli ölçüde etkili
olduğu ve aşınma direncini iyileştirdiği ortaya
çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: DLC Kaplama,
Pürüzlülük, Yüzey kaplama metotları

In this study, literature investigations were
carried out on the wear characteristics of DLC
coatings obtained by various coating methods. In the
light of the information obtained from the work done,
DLC coatings, health and industry have been found
to be effective in various application areas and as a
result of researches that improve the wear resistance
in these areas.
Keywords: DLC Coating,
Surface coating methods

Wear,

Roughness,

1. Giriş
Sağlık sektöründe biyomedikal alanda kalça
ve diz eklemleri, koroner stentler, kalp kapakçıkları,
göz içi lensleri gibi çok çeşitli protez ve implant
malzemeleri kullanılmaktadır. Bunların başında
eklemlerdeki problemler sebebiyle kullanılan kalça ve
diz implantları gelmektedir. 2004 yılında Amerika da
sadece kalça ve diz protezi ile ilgili 1.07 milyon
ameliyat gerçekleştirildiği ancak farklı faktörlerin yanı
sıra temelde aşınma sebebiyle başarısızlığın yüksek
olduğu
bildirilmektedir.
Ortopedik
eklemlerin
karmaşık hareketleri, aynı zamanda çalışma
ortamındaki etkiler nedeniyle bu tip implantların
aşınması sözkonusu olmaktadır. Aşınma, iş gören
malzemenin zamanla deformasyona uğramasına ve
kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır.
Aşınma sonucu ortaya çıkan parçacıklar, doku
iltihaplanmasına neden olabildiği gibi ve implant
çevresinde osteoliz olması, implantın gevşemesi
eklem implantlarının başarısızlıklarının başlıca
nedenlerinden biri olmaktadır. Sürtünmeyi ve
aşınmayı azaltmak bu alanda temel hedeflerden
birisidir [1]. İmplant yüzeylerine koruyucu kaplamalar
yapmak önemli bir çözüm sunmaktadır. Kalça ve diz
implantları sürtünmeye neden olabilecek kayma
hareketlerine maruz kalmaktadır. Ti alaşımları önemli
biyomedikal malzeme olmakla birlikte düşük ısıl
iletkenliği ve yüksek sürtünme katsayısı ile aşınmaya
maruz kalmaktadır. DLC kaplama bu alaşımın
sürtünme katsayısını azaltmada çok etkili olmaktadır
[2].
Kompleks şekilli yüzeylere uygulanabilen
biyouyumlu DLC kaplamalar sürtünme katsayısını
0.1değerine kadar düşürebilmektedir.
Aşınmayı
belirlemek için sürtünme katsayısı, yüzey pürüzlülüğü

Aşınma,

Abstract
Surveys on coatings aim to increase people's future
survival. The use of implants in the health sector is
increasing rapidly all over the world. However, the
limitations imposed by the implants on the patient are
that they have an average of 10 years of use due to
the cyclic loads and body ambient conditions they
are exposed to. Especially metal implants cause
corrosion and corrosion in the body fluid, leading to
metal residues and ion release, which can lead to
tissue inflammation and lead to more health
problems dueto toxicity at the same time. Implants
need surface modification to remove these problems.
In this regard, diamond-likecarbon (DLC) coating
applications are of great importance. DLC coatings
have the advantages of having extremely smooth
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ve aşınma bölgesinin morfolojisi gibi üç temel
parametre dikkate alındığında DLC kaplamaların
önemli bir tribolojik performans sağladığı ortaya
çıkmaktadır [1].
Paslanmaz çelik, CoCrMo alaşımı ve
titanyum alaşımı, protez ve implanlar için en çok
kullanılan metal malzemelerdir. Bunlar üzerine
uygulanan DLC kaplamalar aşınma direncini
artırmakla birlikte DLC kaplamasının farklı metal
taban
malzemeler
üzerindeki
etkisi
farklı
olabilmektedir. Kaplamanın taban malzemeye
yapışma kabiliyeti aşınma direncini önemli derecede
artırmaktadır [3].
Yüzey kaplama yöntemleri ile vakum
ortamında elde edilen kaplamaların en önemli
avantajı,
taban
malzeme
yüzeyi
ile-ortam
etkileşimine dayanan
elektriksel, korozyon ve
tribolojik
özellikleri
istenilen
şekilde
değiştirilebilmesini sağlamaktır. Yüksek sertlik,
yüksek elektriksel direnç, asit ve alkalilere karşı
kimyasal olarak kararlı, yüksek elastiklik modülü,
düşük sürtünme katsayısı, yüksek aşınma direnci,
yüzey düzgünlüğü gibi özellikleri sebebiyle DLC
kaplamalara büyük ilgi duyulmaktadır [4].
DLC kaplamalar bütün biyo uyumluluk
testlerinde başarılı olmaktadır. DLC, mikro yapısında
hem grafit benzeri hem de elmas benzeri bağları
içerebilen, amorf bir karbon biçimidir. Kaplama
işlemine ve parametrelerine bağlı olarak
oranı kontrol edilebilmekte, dolayısı ile kaplamanın
sertlik, aşınma dayanımı ve sürtünme katsayısı gibi
özelliklerine
müdahale
edilebilmektedir.
Film
sertliğini, tribolojik, mekanik, termal ve elektriksel
özelliklerini etkileyen diğer bir faktör de DLC
filmlerine ilave edilen katkı maddeleridir [5].
İmplant çevresindeki yumuşak dokunun
sağlığı ve kalitesi birçok faktörden etkilenir. Yapılan
çalışmalar yüzey pürüzlülüğü ve bakteriyel adezyon
arasında pozitif bir ilişki olduğunu ve yüzey
pürüzlülüğünün
yumuşak
doku
bariyerinin
devamlılığını oldukça etkilediğini göstermiştir.
Pürüzlü yüzeyler pürüzsüz yüzeylere göre daha fazla
plak birikimine neden olmaktadır. DLC kaplamalar
ortopedide, üstün biyolojik ve mekanik özellikleri
nedeniyle diş implantlarında, yapay eklemlerin yüzey
modifikasyonunda yaygınlaşmaktadır[6,7].Mükemmel
tribolojik performans, özellikle hasta güvenliğinin
temel
bir
öneme sahip olduğu ortopedik
uygulamalarda
DLC
kaplamaları
önemli
kılmaktadır[8]. İmplantların başarısızlığındaki ana
nedenler, eklem ile implant malzemelerinin farklı
mekanik özellikleri sebebiyle yüzeylerinde oluşan
aşınmadır. Aşınmayı azaltmak için son derece
pürüzsüz yüzeyi, mükemmel mekanik ve aşınma
direnci, düşük sürtünme katsayısı ve iyi biyouyumluluk gibi özellikleri nedeniyle elmas benzeri
karbon kaplamalar, eklem implantlarında koruyucu
kaplama olarak ilgi çekmektedir[9].İmplantlarda
yükleme koşulları yüzeylerin sürtünmesi nedeniyle
aşınmanın başladığı yerlerde yara oluşturabilir.
Aşınma problemi tedavi maliyetlerini arttırdığı için
DLC kaplama, biyomedikal bileşenleri kaplamak için
yoğun şekilde kullanılmakta,
yüzey aşınma
kalıntılarını ve toksik maddelerin serbest kalmasını
önleyerek koruyucu bariyer görevi görmektedir [10].
DLC kaplama öncesi taban malzemeye
uygulanan plazma nitrürleme gibi ön işlemler

kaplamanın yapışma kabiliyetini artırmaktadır. Bu ara
yüzey sayesinde kaplama ve taban malzemenin
termal genleşme katsayıları uyumlu hale getirilmekte,
iç gerilmeler azaltılmakta ve yapışma kabiliyeti
iyileşmektedir [11].
DLC kaplamaların yüzey özellikleri arasında
önemli olan diğer bir etken yüzey enerjisidir. Bu
özellik çalışma ortamında vücut sıvılarıyla arasında
oluşturduğu temas açılarıyla belirlenebilir. Temas
açısı, 90 dereceden büyükse yüzeyi ıslatmaz
hidrofobik yüzey adını alır, 90 dereceden küçükse
yüzeyi ıslatır hidrofilik yüzey adını alır. Değme
açısını etkileyen en önemli faktörler katının yüzey
enerjisi ve pürüzlülüğüdür [12-14]. DLC kaplamaların
temas açısı 90° den küçük olup hidrofilik yapıdadır.
Kaplama nano yapılı üretildiği zaman temas açıları
24 derecelere kadar düşmektedir [15].
DLC
kaplamaların
biyomedikal
malzemelerde sürtünmeyi azaltarak aşınmayı
önlediği ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmada,
farklı kaplama teknikleri ile elde edilen DLC
kaplamaların aşınma davranışı üzerindeki etkilerini
ortaya koyan araştırmalar incelenmiştir.

2. İnce Film Kaplama Teknikleri
DLC kaplamaların taban malzemeler
üzerine biriktirilebilmesi için çok sayıda kaplama
metotları geliştirilmiştir. Bunlar vakum ortamında
gerçekleştirilmekte olup başlıca kimyasal buhar
biriktirme (CVD) ve fiziksel buhar biriktirme (PVD)
olarak sınıflandırılır [16].
“Chemical Vapor Deposition” (CVD) ile DLC
kaplama tekniği, ısı aktivasyonlu olup gaz ile buhar
faz bileşenlerinin reaksiyonu ile gerçekleştirilir. CVD
ile DLC kaplama işlemi için gerekli olan ısı yaklaşık
900-1050ºC’dir. Oluşturulan film kalınlığı 5-12
mikrondur. CVD işleminde gerekli olan çok yüksek ısı
tekniğin uygulanabildiği taban malzeme seçeneklerini
sınırlamaktadır. Bu yüksek ısı sebebiyle, film
tabakası ve kaplamanın yapıldığı metalin termal
genleşme katsayıları arasındaki farklılıklar iç
gerilmelerin oluşumuna yol açmaktadır. Oluşan iç
gerilmeler filmin kaplanacak taban malzeme üzerine
yapışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışma
sıcaklığını düşürmek amacıyla CVD metodu vakum
ortamında plazma içerisinde yapılmaktadır. “Plasma
Assisted Chemical Vapor Deposition” (PACVD) veya
“Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition”
(PECVD) teknikleri bu tekniklere alternatif olarak
geliştirilmiştir [7]. PECVD tekniğinin en temel özelliği,
reaksiyonun plazma ile aktive edilmesi ve tekniğin
uygulama sıcaklığının oldukça düşük olmasıdır.
PECVD ile 200ºC altındaki sıcaklıklarda DLC
kaplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bahsedilen
diğer yöntemlere kıyasla DLC oluşturma sıcaklığının
daha düşük olması kaplanan materyal ve kaplama
materyali arasındaki termal genleşme katsayılarının
farklılığından kaynaklanabilecek iç gerilimleri,
dolayısıyla yapışmadaki muhtemel sorunları engeller.
Bu sayede üst düzeyde pürüzsüz ve yapışması
kuvvetli film tabakaları oluşturulabilir [17].
“Physical Vapor Deposition” (PVD) tekniği
kaplama malzemesi buharının farklı gazlar ile
reaksiyona girerek ince bir film tabakası oluşturması
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işlemidir. PVD ile DLC kaplama işlemi için gerekli ısı
idealde 250-400ºC’dir ancak işlem 70-450ºC
arasında da uygulanabilir. PVD’nin en önemli
avantajı düşük sıcaklıklarda hatta oda sıcaklığında
bile
yapılabilmesidir.
Bu
metotta,
kaplama
süresindeki artışla beraber kaplama kalınlığı ve
yüzey
pürüzlülüğü
doğru
orantılı
olarak
değişmektedir. Oluşturulan filmin kalınlığı 2-5 mikron
olduğu gözlemlenmektedir.

Ti6Al4V alaşımından taban malzemesi r.f
kaynaklı plasma destekli kimyasal buhar biriktirme
yöntemi ile DLC kaplama yapılarak kazımalı aşınma
davranışı incelenmiştir. Şekil 2’de sertlik uç
hareketine bağlı olarak Ti alaşımı ve DLC kaplamada
sertlik ve elastiklik modülleri incelenmiştir. Sertlik ve
elastik modülü, ilk aşamada, sırasıyla yaklaşık 34 ve
200 Gpa’ da, daha sonra keskin bir şekilde düştüğü
gözlenmiş ve son olarak kaplamasız taban
malzemeye çok yakın hale geldiği (yaklaşık 5 ve 140
GPa) görülmüştür. İlk aşamadaki değerlerin yüksek
olmasının sebebi nemden dolayı yüzeyde su
adsorbsiyonu, filmin yüzey pürüzlülüğü, aşındırıcı uç
ve numune yüzeyinin elastik deformasyonu gibi
faktörlere dayandırılmaktadır. 200-300 nm arasında
değişen derinliklerde yani kaplama kalınlığının onda
birinde Maksimum sertlik ve elastik modül değerleri
görülmekte olup, başlangıçta sertlik ve elastiklik
modülü üzerinde taban malzemenin etkisi göz ardı
edilebilmektedir [9]. Yüksek sertlik ve elastiklik
/
oranının yüksek
modülü kaplamanın
olmasına dayandırılmaktadır.

Manyetik
alanda
sıçratma
yöntemi,
neredeyse her tür taban malzeme üzerine metal ve
alaşım kaplamanın yanı sıra çok katlı tabakalar,
oksit, nitrür ve karbür gibi seramik kaplamaların
yüksek birikme hızlarında yapılabilmesine olanak
sağlamıştır. Bu sistemde verimliliği artırmak için
hedef malzemenin arkasına konumlandırılmış
mıknatıslardan
faydalanılır.
Böylece
katot
yüzeyine(kaplama malzemesi)
yakın bölgede
manyetik alan oluşturularak serbest elektronların bu
bölgede tutulması ile elektron yoğunluğu artırılır. Gaz
atomları ile elektron etkileşimleri bu bölgede olacağı
için daha düşük basınçlarda ve daha yüksek birikme
oranlarında film büyütme gerçekleştirilebilir [18].
Kapalı alan dengesiz manyetik sıçratma yöntemi
kullanılarak çalışma basıncının düşürülmesi ve
birikim oranlarının artması mümkün olmaktadır
[14,19].
DLC kaplamaların özelliklerini iyileştirmek
için H,Ti, Cr, Co, Ni, Al ve Si gibi farklı elementlerin
katkısı PAPVD (Plazma Destekli Fiziksel Buhar
Biriktirme) veya PACVD (Plazma Destekli Kimyasal
Buhar Biriktirme) gibi yöntemler kullanarak mümkün
olmaktadır. Bu sayede DLC kaplamaların iç gerilimler
azaltılarak, yüzey enerjisi, termal kararlılık ve aşınma
direnci daha da iyileştirilecektir [20].
Son zamanlarda, PVD veya CVD kaplama
yöntemleriyle üretilen düşük sürtünmeli ve aşınma
önleyici kaplamalar endüstride önemli bir çığır
açmaktadır

3. DLC filmlerinin Aşınma Davranışı
Günümüzde, aşınma direncine ilişkin
yapılan araştırmalar protez başarısızlıklarının nedeni
olarak yükün etkisinde ana eklem yüzeyinde ve farklı
Young modülüne sahip metal ve kemik ara
yüzeyinde aşınma kalıntılarının ortaya çıkmasını
göstermektedir. Bu yüzden, aşınmanın azaltılması bu
amaçla DLC kaplama uygulamaları önemlidir [6].
DLC kaplamalar özellikle ortopedik implantlarda
aşınma direncinin artırılması ve iyon salınımının
engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Şekil 2. Sertlik ucunun hareketine bağlı olarak Ti
alaşımı ve DLC kaplama için elde edilen(a) sertlik ve
(b) elastik modülü değerleri [9]
Şekil 3’te Ti alaşımı ve DLC kaplama yüzeyinde elde
edilen çizik izi görülmektedir. Şekil 3a’da 200 mN
yükte uygulanan çizik testinde çizik izinin balık
kemiğine benzediği ortaya çıkmaktadır. Başlangıçtan
yük 60 mN değerine ulaştığı bölgede elastik
kazanımdan dolayı izin son derece düzgün olduğu
kaplamada deformasyon oluşmadığı, yük arttıkça
Çizik 600 nm derinliğine kadar indiğinde izin her iki
tarafında,
küçük
ince
çatlakların
olduğu
görülmektedir. Şekil 3 b’de yük miktarı 400 mN
uygulandığında çizik izinde üç farklı bölge ortaya
çıkmaktadır. Birinci bölgede elastik temas olup
hehangi bir çatlak görülmemektedir. Orta kısımda

Biyomedikal alanda yapılan çalışmalarda
çeşitli aşınma mekanizmaları tanımlanmıştır. Bunlar;
Yapışma(adhesive) aşınma, aşındırıcı(abrasive)
aşınma, oksidatif aşınma,
korozyon aşınması,
plastik deformasyon ve yorulma aşınması gibi.
Çalışılan ortam şartlarına bağlı olarak bir veya birkaçı
bir arada görülebilir. Biyomedikal alanda uygulanan
kaplamalar sayesinde sürtünmenin azaltılması
hedeflenmektedir. DLC kaplama sürtünmeyi önemli
ölçüde azaltabilen önemli bir kaplamadır [21].
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Yük artışıyla ucun dalma derinliği 1400 nm ye kadar
artmış bu ise balık kemiğine benzeyen izin
genişlemesine sebep olmuştur. Ancak tarama
sırasında ulaşılan iz derinliği, kaplama kalınlığının
sadece yarısıdır ve bu durumda ara yüzde elastik
kazanımdan dolayı hasarın meydana gelmediği
ortaya çıkmaktadır. Çizik izinde ileri üçüncü aşamada
daha büyük dalgalanmalar olup kırılma oluştuğu,
kaplamanın soyulduğu gözlenmiştir [9].

azaldığını dolayısıyla sürtünme katsayısının da
azaldığını göstermektedir. Buna bağlı olarak DLC
kaplamada aşınma oranı önemli ölçüde azalmıştır.
Aşınma
oranı
316
L
paslanmaz
çelikte
/N.m
değerinde
iken
DLC
1.87×
/N.m, değerine
kaplamadan sonra 1.56×
düşerek çok önemli bir fark ortaya koymuştur. Şekil
5’te görüldüğü gibi aşınma kaplamasız ve kaplamalı
taban malzemeler üzerinde farklıdır. Şekil 5a’ da
kaplamasız 316L çeliği taban malzemesinde ciddi
aşınma gözlenmiştir. Aşınma mekanizmaları bazı
bölgelerde plastik deformasyon bazı bölgelerde
abraziv aşınma şeklindedir. Aşınma ile oluşan
siyahımsı oksitlenmiş aşınma kalıntıları aşınma
yoluna yapışır ve yığılma eğilimi gösterir. Şekil 5b ve
5c’de DLC ile kaplanmış 316L çeliği taban
malzemesinin aşınma yüzeyi incelendiğinde, DLC
kaplamanın alt tabakadan çok küçük parçacıklar
şeklinde ayrılarak sürülme(ploughing) şeklinde
aşındığı görülmektedir. filmin taban malzeme ile
birlikte
plastik
olarak
deforme
olduğunu
göstermektedir. Siyah alanlar DLC kaplamasının
olduğu bölgelerdir. Görüldüğü gibi, kaplamanın bir
miktarı taban malzemesinden ayrılmış ve bilye-disk
temas bölgesinde aşındırıcı işlev görmüştür. Çizme
testlerinde gözlenenlere benzer şekilde gerilme
çatlakları, sürtünme sonucu ortaya çıkmıştır. Maruz
kalan taban malzemenin ayrılan bölgelerinde
yorulma çatlakları mevcut olmasına rağmen DLC
filmi iyi yapışma ile tanımlanabilir. DLC filmleri, 316L
medikal paslanmaz çeliklere göre çok az aşınma
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kaplamanın H/E
oranı(sertlik/elastiklik
modülü)
ile
kaplamanın
elastiklik modülünün taban malzemenin elastiklik
modülüne oranı aşınma oranını önemli ölçüde
etkilemektedir. DLC kaplamalar daha yüksek H/E
/
malzeme oranı
oranı ve daha düşük
ile karakterize edilmektedir. Bu ise aşınma direncinin
çok iyi olmasını sağlamaktadır [8].

Şekil 3. (a) 200 mN ve (b) 400 mM maksimum yükte
DLC kaplama yüzeyinde oluşan çizik hasarının optik
mikroyapı görüntüsü [9]
Şekil 4, taban malzemeye göre DLC kaplamalarda
önemli ölçüde sürtünme katsayısının azaldığını
göstermektedir. Su ortamında sürtünme katsayısı en
düşük değerine ulaşmaktadır. DLC kaplamalar
düzgün yüzeylere iyi yapışma kabiliyetine sahip
olmakla birlikte yük artışına bağlı olarak yüzeylerde
aşınma meydana gelmiştir. Yüzeyin aşınması, yüzey
sertliğinin arttırılması ve temas yüzeyinin sürtünme
katsayısının azaltılması ile azalmaktadır. Su ortam
şartlarında sürtünme katsayısının 0.1'in altına
indirilebilmesi vücut sıvılarında kaplamaların daha iyi
çalışabileceğini göstermektedir [9].

Şekil 4. DLC kaplama ve Ti alaşımının farklı
ortamlarda(nemli hava) sürtünme katsayıları [9]
316L medikal paslanmaz çeliklerin tribolojik
özelliklerini iyileştirmek için DLC kaplama PACVD
(Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme) tekniği
ile biriktirilmiştir. Kaplamasız 316L paslanmaz çelik
taban malzemesinin yüzey pürüzlülük değeri (Ra =
0.150 um) ve nano sertlik değeri (6.75±0.73 Gpa)
ölçülmüştür. DLC ile kaplanmış 316L paslanmaz
çelik taban malzemesinin yüzey pürüzlülük değeri
(Ra = 0.159 um) ve nano sertlik değeri (47.77±9.86
Gpa) ölçülmüştür. DLC film kaplanmış taban
malzemenin sertlik değerinde göze çarpan bir artış
olduğu gözlemlenmiştir.Kaplamasız 316L çeliği taban
malzemesi için ortalama sürtünme katsayısı
(0.82±0.03) ölçülürken, DLC ile kaplanmış taban
malzemesi için ortalama sürtünme katsayısı
(0.15±0.02) değerine düşmüştür. Bu değerler, kuru
aşınma testi sırasında sürtünme kuvvetlerinin DLC
filmlerinin biriktirilmesinden sonra önemli ölçüde

Şekil 5.10 N yük altında toplam 2500 m
sürtünmeden sonra elde edilen 316LVM (a), ve DLC
(b) - (c) için aşınmanın SEM fotoğrafları [8]

64

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Kompleks şekilli yüzeylere uygulanabilen
biyouyumlu DLC kaplamalar sürtünme katsayısını
0.1 değerine kadar düşürebilmektedir.
Aşınmayı
belirlemek aşınma bölgesinin morfolojisi dikkate
alındığında DLC kaplamaların önemli bir tribolojik
performans sağladığı ortaya çıkmaktadır. Şekil 6b’de
aşınma hasar oranlarının ve büyüklüklerinin
azalması kaplama ile önemli bir fark oluştuğunu
göstermektedir [1].

kaplama Ti alaşımı ana malzemeye göre çok düşük
sürtünme katsayısı göstermiştir. DLC kaplanmış Ti
alaşımında sürtünme katsayısı 0.2 iken GLC grafit
benzeri karbon kaplamada paralel olmakla birlikte
temas noktasından dolayı 0.1 gibi daha düşük
sürtünme katsayısı göstermektedir [2].

Şekil 8. Ti alaşımı, DLC kaplama ve GLC(grafit
benzeri karbon) kaplamanın sürtünme katsayısı
değişimleri [2]

Şekil 6. Aşınma yüzey morfolojisi a)CoCr/seramik
b)Ta-C/seramik [1]
Paslanmaz çelik, CoCrMo alaşımı ve
titanyum alaşımı, protez ve implanlar için en çok
kullanılan metal malzemelerdir. Bunlar üzerine
uygulanan DLC kaplamalar aşınma direncini
artırmakla birlikte DLC kaplamasının farklı metal
taban
malzemeler
üzerindeki
etkisi
farklı
olabilmektedir. Kaplamanın taban malzemeye
yapışma kabiliyeti aşınma direncini önemli derecede
artırmaktadır. Şekil 7 incelendiğinde Ti alaşımı
üzerinde elde edilen DLC kaplamanın yapışma
kabiliyeti diğerlerinden daha iyi olduğu için
deleminasyon (soyulma) diğerleri gibi göstermemiş
ve en iyi aşınma direncini ortaya koymuştur [3].

Şekil 9’da Ti6Al7Nb alaşımına DLC kaplama
uygulaması yapıldığında aşınma direncinin iyileştiği
görülmektedir [22].

Şekil 9. Ti6Al7Nb alaşımının ve DLC kaplanmış
alaşımın a) sertlik değerleri b)suni tükürük içerisinde
aşınma oranları [22]
Şekil 10’ da DLC kaplamaya katılan Si katkı
oranının kaplamanın aşınma direncini nasıl
iyileştirdiğini göstermektedir. Si katkı oranının
artması ile kütle kayıpları 36 mg değerinden 3 mg
değerinin altına düşmektedir. Kaplanmamışta bu
değer 56 mg olup kaplamanın aşınma direncini
iyileştirdiğini göstermektedir [23].

Şekil 7. 2 N yük altında aşınma izlerinin SEM
görüntüleri (a) 316L/DLC, (b) CoCrMo/DLC, (c)
Ti6Al4V/DLC [3]
Kalça ve diz implantları sürtünmeye neden
olabilecek kayma hareketlerine maruz kalmaktadır. Ti
alaşımları önemli biyomedikal malzeme olmakla
birlikte aşınmaya maruz kalmaktadır. DLC kaplama
bu alaşımın sürtünme katsayısını azaltmada çok
etkili olmaktadır. Şekil 8 ‘de görüldüğü gibi DLC

Şekil 10. SEM görüntüleri a-c. ikincil elektron b-d.
geri saçılan electron görüntüleri a-b. DLC kaplanmış
katkılı, c-d. DLC kaplanmış
katkılı kaplamaların
görüntüleri [23]
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4. Sonuçlar
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Biyomedikal
alanda
kullanılan
implant
malzemelerinin uzun ömürlü olması ve kullanım
sürelerinin artırılması önemlidir. İmplant üzerine
yapılan kaplama uygulamaları, aşınmaya karşı
direnci artırarak vücut içinde daha uzun ömürlü
olmasını
ve
daha
uyumlu
çalışabilmesini
sağlamaktadır. Kaplamanın aşınma davranışı
kaplama yöntemine, deney parametrelerine ve filmin
içine katılan katkı oranlarına bağlıdır. Bu
kaplamaların yapısal, mekanik ve tribolojik özellikleri,
kaplama yapılırken çalışma parametrelerinin kontrolü
ile önemli derecede değiştirilmektedir. Kaplama için
en önemli sorun yüzey gerilmelerinin oluşmasıdır.
Taban malzeme ile kaplama arasında oluşan yüksek
gerilmeler plastik deformasyondan dolayı çatlak
oluşumuna neden olmaktadır. Kaplama üzerinde
kayma hareketi boyunca, kazınma, adeziv aşınma,
çatlak oluşumu ve abraziv aşınma tipleri
görülmektedir. Yüzey pürüzlülüğü DLC kaplamaların
tribolojik davranışını etkilemiştir. Yüzey pürüzlülüğü
arttıkça DLC kaplı malzemelerin aşınmasının da
arttığı görülmüştür. DLC kaplamalar medikal alanda
sürtünme katsayısını düşürerek kaplamaların aşınma
direncini artırmaktadır.

[7]Liao T. T.,Zhang T. F., et al., Biological responses of
diamond-like carbon (DLC) films with different structures in
biomedical application, Materials Science and Engineering,
Vol. C 69, pp. 751–759, 2016.
[8]Pieniak D.,Łępickaa M., et al.,Effect of mechanical
properties of substrate and coating on wear performance of
TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel, Wear, Vol.
382-383 pp. 62-70, 2017.
[9]Huang L.,Xua K. et al., Nano-scratch and fretting wear
study of DLC coatings for biomedical application, Diamond
and Related Materials, Vol. 10, pp.1448-1456, 2001.
[10]Bordin D.,Coelho P. G., et al., The effect of DLC-coating
deposition method on the reliability and mechanical
properties of abutment’s screws, Dental Meterials, Vol. 30,
pp. 1-10, 2018.
[11] M. MADEJ, The effect of TiN and CrN interlayers on
the tribological behavior of DLC coatings, Wear, Vol. 317, p.
179-187, 2014.
[12]Arın T., Yüzey Kaplamalarda Nilüfer Etkisi ve
Uygulamaları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Metalurji
Sayı:177 Aralık 2015.
[13]Danışman Ş., Ti6Al4V Alaşımının Korozyon Davranışı
ve Islanabilirliği Üzerine İnce Film Kaplamaların Etkisi,
ISIMSIT 2017, TOKAT, pp. 302-303 Kasım 2017.
[14]Danışman Ş, Savaş S,BendeşO, Investigation of Wear
Performance and Wettability Properties of Surface Coated
M2
Tool
Steel
Tribology
(BalkanTRib’17),
Cappadocia/TURKEY, pp.764-773, September 2017.
[15]Erbaş İ. S., “Karbon Esaslı Filmlerin Üretimi ve
Karakterizasyonu”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.
[16]Wei Z., Tribological properties of DLC films prepared by
magnetron sputtering, Physics Procedia, Vol. 18,pp. 274–
278, 2011.
[17]Karabağlar D., Süper kaygan Özellik Gösteren Elmas
Benzeri Karbon Nano partikülleri ile Kaplanmış Ortodontik
Tel, Konvansiyonel Braket ve Kendinden Bağlanan Braket
Kullanımının Diş Hareketinde Sürtünmeyi Azaltıcı Etkisinin
Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,
2015.
[18]Wua Y., Zhou S., et al., Comparative corrosion
resistance properties between (Cu,Ce)-DLC and Ti codoped (Cu,Ce)/Ti-DLC films prepared via magnetron
sputtering method, Chemical Physics Letters, vol. 705, pp.
50–58, 2018.
[19]Danışman Ş.,Odabas D., Teber M.,The Effect of
Coatings on the Wear Behavior of Ti6Al4V Alloy Used in
Biomedical Applications , IOP Conf. Series: Materials
Science
and
Engineering
doi:10.1088/1757899X/295/1/012044, IOP Publishing pp.1-12,2018.
[20]Dalibon E. L., Escalada L. et al., Mechanical and
corrosion behavior of thick and soft DLC coatings, Surface
& Coatings Technology, Vol 312, pp.101–109, 2017.
[21]Wang Q. W., Zhu D., and Caosf J., Chapter 22,
Tribology and Surface Engineering: Scientific and
Technological Bases for Energy Efficiency. pp. 575-607,
2013.
[22]Zheng X.,Zhang Y., Zhang B., Effect of N-ion
implantation and diamond-like carbon coating on fretting
wear behaviors of Ti6Al7Nb in artificial saliva, Trans.
Nonferrous Met. Soc. China, 27, pp. 1071−1080, 2017.
[23]Jones B. J. , Mahendran A., et al., Diamond-like carbon
coating of alternative metal alloys for medical and surgical
applications, Diamond & Related Materials, Vol. 19, pp.
685–689, 2010.

Bütün bu araştırmalar, ilerleyen zamanlarda
sağlık alanında kullanılan medikal malzemelerin
üzerinde DLC kaplamaların etkisinin daha fazla
olacağını
göstermektedir.
DLC
kaplamalar
kullanılarak insan vücuduyla daha uyumlu, implantın
kullanım yerinde sorun yaratmayan, uzun süreli
kullanılabilen ekonomik ürünler geliştirilmesi sağlık
sektörü adına umut verici gelişmeleri oluşturacaktır.
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Abstract
and comparisons of biodiesel–methanol and
biodiesel–ethanol fuels
[11–13] have been
investigated as an alternative way of using alcohols,
as well as biodiesel fuels, in order to improve engine
emissions and performance. Overall, investigations
showed that biodiesel– alcohols reduce NO
emissions while increasing CO and HC emissions,
perhaps due to the cooling effects of alcohols.
Studies with regard to the effects of intake air
preheat and alcohol blend ratio, showed that
preheating the intake air or lowering the alcohol
concentration tends to decrease CO and HC
emissions and increase NO emissions [6,13].
Bioethanol is mainly used in gasoline engines due to
having high octane number while biodiesel is an
alternative to diesel fuel. However, renewability of
bioethanol has shifted the researchers to use this
fuel in diesel engines. As well known, viscosity of
biodiesel is higher than that of diesel fuel. In addition,
biodiesels produced from waste vegetable oils or
animal fats may have higher viscosity compared to
those produced from virgin vegetable oils [14].
In this paper, performance and emission
characteristics of a diesel engine running on diesel
fuel (D), biodiesel (BD) and biodiesel–bioethanol
(BDE) blended fuels are reported as functions of
blend ratios and engine loads. Bioethanol
concentrations in biodiesel was only at 5% by
volume. Effects of both biodiesel and bioethanol on
performance and emissions were investigated. As
the aim of this work was to investigate effects of
biodiesel and bioethanol on engine performance and
emissions, besides, exposed usable of biofuels in
diesel engines

Nowadays, the use of biofuels in internal combustion
engines growing up day by day. The aim of many
countries is leave from petroleum for vehicle fuels. In
this study, the effects on engine power, smoke
opacity and NOx emission of adding 5% bioethanol
in pure safflower biodiesel were investigated in a
single cylinder, direct injection and water cooled
diesel engine as experimental. According to test
results, biodiesel decreased engine power about
average 22.3% compare to diesel fuel. NOx emission
values of biodiesel are higher average 24%, and its
smoke opacity values are lower average 34.12%
according to diesel fuel. Bioethanol decreased both
NOx emission and smoke opacity.
Keywords: Safflower biodiesel, bioethanol, diesel
engine, exhaust emissions

1. Introduction
Increase on energy need of the world, decrease of
fossil fuel reserves and increasing air pollution direct
the researches to search for new energy resources.
It is also very important that alternative energy
resources that are being searched are renewable.
Sun, wind, geothermal, nuclear, hydraulic, wave,
hydrogen and biomass technologies are shown as
new and renewable energy resources. Energy
resources obtained with biomass technology are
generally named as biofuel. Biofuels are the main
alternative energy resources that can be replaced
with petroleum fuels [1].
Biodiesel is a renewable fuel that can be produced
from vegetable oils, animal fats and also from their
wastes. Biodiesel is nontoxic, biodegradable and
environmentally friendly diesel fuel. When bioethanol
and biodiesel are produced from agricultural
feedstocks and virgin vegetable oil, there will be a
conflict with food production and this situation will
cause an increase in the food prices. Therefore, the
feedstocks of these renewable fuels should be
agricultural wastes, waste vegetable oils or animal
fats [2].
Alcohols have been widely used in compression
ignition engines as alternative fuels. Although
alcohols are cheaper than standard diesel fuel, there
are challenges with respect to utilization of alcohols
in diesel engines and blending these fuels with
diesel. Bioethanol is a renewable fuel which can be
derived from agricultural feedstock basically such as
sugar beet, corn, wheat and sugar cane. It can be
produced from agricultural wastes as well [2-3].
However, biodiesel is known to be miscible with
alcohols and diesel fuel. Because of that, use of
biodiesel–methanol [4–6], biodiesel–ethanol [7–10]

2. Materials and Methods
Some fuel properties of test fuels were given Table
1. Biodiesel was produced from safflower seed oil
with transesterification method. Bioethanol was
provided from Konya Sugar Factory; it was produced
from sugar beet.
Table 1. Fuel properties of test fuels
Properties
Density,
o
at 15 C

kg/m

Viscosity,
o
at 40 C
LHV
Cetane
number

67

Unit

D

BD

BE

3

834.5

885.6

794

mm /s

2.794

4.353

1.1

Mj/kg

43.14

38.59

27.16

-

55.2

55.7

Low

2
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Table 2 shows specification of test engines. It was
provided from ANTOR Engine Factory.
Table 2. The specification of test engine
Engine type
Cylinder number
3
Total cylinder volume, cm
Diameter x Stroke, mm x mm
Compression rate
Max. engine speed, 1/min
Max. engine torque, Nm
Max. engine power, kW
Injector pressure, bar

Four strokeDirect injection
1
510
85 x 90
17.5:1
3300
32.8
9
190

Figure 2. NOx emission values of test fuels
As seen in Figure 3, smoke opacity values
decreased 34.12% and 6.5% for BD and BDE
respectively due the oxygen content of both biodiesel
and bioethanol. The sufficient amount oxygen for C
atoms was provided with oxygen in the biofuels, and
thus the smoke opacity values were decreased for C
atoms release from the exhaust as forms of CO or
CO2.

The load capacity of the dynamometer used for the
tests is too high for the test engine and it is almost
impossible to stabilize the engine load. Therefore,
engine tests were performed at different engine
speeds (1000 rpm – 3000 rpm, ranges of 400 rpm) at
full throttle condition.

3. Test Results
The engine power values for test fuels depend on
engine speed were given in Figure 1. Power values
obtained from BD decreased by an average of about
22.3% compare to Diesel fuel. However, bioethanol
decreased power values about average 5.55%
according to BD. Because both biodiesel and
bioethanol have lower LHV than that of diesel fuel.

Figure 3. Smoke opacity values of test fuels

4. Conclusions
Both biodiesel and bioethanol have got lower calorific
values than that of diesel fuel. Therefore, the engine
power decreased average about 26.58% compare to
diesel fuel.
Although biodiesel increased NOx emission (average
24%) compare to diesel fuel, bioethanol decreased it
(average 9.4%) according to biodiesel.
The smoke opacity decreased average about 38%
due to oxygen content of biofuels.
Finally, addition of bioethanol improved fuel
properties and exhaust emissions of biodiesel.

Figure 1. The engine power values of test fuels
NOx emission occurs at high temperatures. Figure 2
shows NOx emission values of test fuels. Biodiesel
increased NOx emission about 24% due to its
oxygen content. Bioethanol decreased NOx emission
about 8.6% compare to BD in order to it decreased
combustion temperature.
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KAPLI SIRLI SERAMİK KAROLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN
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içeriğine sahip ürünlerdir. Gelişen teknoloji ile sırlısırsız, yer-duvar-granit, iç mekan-dış mekan olmak
üzere çeşitli sınıflarda üretilmekte olan bu ürünlerin
ilk üretilmeye başladığı zamanlardan beri estetik
özelliklerinin yanısıra teknik özellikleri de ön
plandadır [1].

Özet
Bu çalışmada, sol-jel yöntemiyle tetraetilortosilikat
(TEOS) alkoksiti kullanılarak silika (SiO2) çözeltisi
katalizörlü ve katalizörsüz olmak üzere iki farklı
şekilde hazırlanmış ve altlık olarak kullanılan sırlı
seramik karoların yüzeylerine sprey kaplama
yöntemiyle püskürtülerek kaplanmıştır. Kaplanan
0
karolar farklı sıcaklıklarda (700-1126 C) sinterlenmiş
ve ısıl işlemden sonra hazırlanan seramik karolar, Xışını kırınımı (XRD) ile karakterize edilmiştir. Isıl
işleme tabi tutulan karolara TS EN ISO 10545-14
standardına göre leke direnci ve temizlenebilirlik
testi, renk ve parlaklık ölçümleri yapılarak yapılan
kaplama işleminin yüzeylerin fonksiyonel özellikleri
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, seramik
karo yüzeylerin leke direnci yüksek, görünmez şeffaf
bir tabaka ile kaplandığı belirlenmiştir.

Sırlı seramik karo yüzeyi cam gibi sıfır poroziteye
sahip gözeneksiz sır ile kaplı olduğundan kaliteyi
etkileyecek ölçüde kirlilik problemine rastlanmaktadır.
Özellikle beyaza yakın açık renkli yüzeylerde,
döşemede kullanılan renkli boya ve derz
malzemelerinin veya kullanım sırasında dökülen
renkli sıvıların (çay, kahve vb.) yüzeyde uzun süre
kalıp kurumasıyla oluşan lekelerin çıkarılması çoğu
zaman sorun olabilmektedir.
Fonksiyonel yüzeyler oluşturma alanında SiO2, TiO2,
TiO2/SiO2, ZnO, TiO2/ZnO, gibi nanopartiküller
sıklıkla kullanılmaktadır. Oluşturulan bu yüzeyler,
sadece boyutları küçültmekten daha çok yönlü
olabilir[2]. Elektrospinning [3], sol-Jel yöntemi [4-5],
kimyasal buhar biriktirme [6] gibi mikro ve nanoyapı
üretimi için kullanılan çeşitli teknikler mevcuttur. Bu
teknikler arasında basitlik, düşük maliyet, kaplanan
filmlerin
kompozisyon
kontrolünün
kolaylığı,
homojenlik, düşük işlem sıcaklığı, geniş alan
kaplamaları ve düşük ekipman maliyeti cam,
seramik, metal ve plastik gibi farklı türde altlıkların
kaplanmasına müsaade eden sol-jel yöntemi, yüzey
özelliklerini iyileştirmek, bu yüzeylere yeni özellikler
kazandırmak amacıyla kullanılan bir kaplama
.
yöntemidir [7-8]

Anahtar kelimeler: Silika, sol-jel, leke testi.

Abstract
In this study, the surfaces of glazed ceramic tiles,
prepared by using the tetraethylorthosilicate (TEOS)
alkoxide by the sol-gel method and prepared as two
different types of silica (SiO2) solution catalyst and
without catalyst, were coated by spray coating
method. The coated ceramic tiles were sintered at
0
different temperatures (700-1126 C) and the
ceramic tiles prepared after the heat treatment were
characterized by X-ray diffraction (XRD). According
to TS EN ISO 10545-14 standard, the effect of the
coating process on the functional properties of the
surfaces by stain resistance and cleanability test,
color and gloss measurements were performed. As a
result, it has been determined that ceramic tile
surfaces are coated with an invisible transparent
layer with high stain resistance.

Nanoteknoloji, seramik endüstrisinin ihtiyacını
karşılamak için belirli özelliklere sahip fonksiyonel
ve/veya hibrit materyalleri desteklemek için seramik
karoların potansiyelleri hakkında birçok bilgi
sunmaktadır [9]. Buna göre, metal veya yarı iletken
oksit nanoparçacıkları (SiO2, TiO2) gibi inorganik
nanoyapılar, açıkta kalan yüzeylerin (yani cam,
seramik karolar, porselenleşmiş taş ürünleri karoları)
veya bunların antibakteriyel özelliklerinin kendini
temizleme yeteneğini geliştirmek için kaplama
malzemesi olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır [1012]. Bu kaplamalar ile ilgili literatürde mevcut

Keywords: Silica, sol-gel, stain test

1. Giriş
Yer ve duvar yüzeylerde kaplama malzemesi olarak
kullanılan seramik karolar, inorganik malzeme
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çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin Dai ve ark.,
seramik karo üzerine kaplanan TiO2 filmlerinin yüzey
parlaklığının, sol-jel yöntemiyle hazırlanan TiO2
solunun pH değerine bağlı olduğunu bildirmişlerdir
[13]. Sciancalepore ve arkadaşları, endüstriyel
seramik karo üzerine kaplanan sol-jel yöntemi ile
hazırladıkları TiO2-SiO2 ikili film kaplamalarının
fotokatalitik
etkinliği
üzerindeki
etkisini
araştırmışlardır [14]. Bondioli ve arkadaşları, sol-jel
tekniği ile endüstriyel seramik karolar için sırsız
yüzeylerin temizlenebilirliğini arttırmak için TiO2 ve
TiO2-SiO2 nanopartikülleri kullanmışlardır [15].
Baheiraei ve arkadaşları, gümüş katkılı silika ince
filmin sırlı karolarda sol-jel yöntemi ile hazırlanması
ve antibakteriyel aktivitesi hakkında inceleme
yapmışlardır [16]. Latthe ve. Venkateswara, sprey
kaplama yöntemi ile sol-jel türevli SiO2 mikro
partikülleri kullanılarak süperhidrofobik kaplamalar
hazırlamışlardır [2].

CuKα (40kV/15mA) ışığı kullanılarak alınmıştır. Her
o
bir ölçüm için, 0-90 ’lik 2θ tarama açısı aralığında,
o
tarama hızı 0.02 /s olarak seçilmiştir.
SiO2 kaplanmış yüzeylere TS EN ISO 10545-14
standardına göre leke direnci ve temizlenebilirlik testi
uygulanmıştır [17]. Testlerde kromik asit, iyot
çözeltileri ve zeytinyağı kullanılmıştır. Yüzeylere bu
çözeltilerden (kromik asit, iyot ve zeytinyağı) birkaç
damla damlatılarak saat camı ile karo yüzeyinde
dairesel olarak yayılmaları sağlandıktan sonra 24
saat bekletilmiştir (Şekil 1). Süre tamamlandıktan
sonra saat camı alınarak yüzey temizleme işlemine
geçilmiştir. Süre sonunda yüzeyler suyla yıkanarak
kurutulmuştur. Leke miktarı belirtilen basamaklara
göre sınıflandırılmıştır:
Sınıf 5: Karo yüzeyindeki lekeler, su ile temizlenir ve
leke çıktıysa.
Sınıf 4:Leke devam ediyorsa aşındırıcı olmayan zayıf
temizleyiciler ile temizlenerek suyla yıkanır, leke
çıktıysa
Sınıf 3: Leke devam ediyorsa, aşındırıcı etkisi olan
güçlü temizleyiciler ile fırça yardımıyla mekanik
olarak temizlenerek suyla durulanır, leke çıktıysa
Sınıf 2: Leke hala devam ediyorsa lekelerin
çıkarılması için çözücü (HCl, KOH, aseton vb.)
madde lekelenmenin olduğu yerde 24 saat
bekletildikten sonra suyla durulanır, leke çıktıysa
Sınıf 1: Leke hala çıkmıyorsa.

Bu çalışmada, sol-jel yöntemiyle tetraetilortosilikat
(TEOS) alkoksiti kullanılarak silika (SiO2) çözeltisi
katalizörlü ve katalizörsüz olmak üzere iki farklı
şekilde hazırlanmış altlık olarak kullanılan sırlı
seramik karoların yüzeylerine sprey kaplama
yöntemiyle püskürtülerek kaplanmıştır. Endüstriyel ve
laboratuar fırınında ısıl işleme tabi tutulan karolara
lekelenme testi, renk ve parlaklık gibi testler
yapılarak
yüzeylerin
fonksiyonel
özellikleri
incelenmiştir. Bu amaçla yüzeyin leke tutma direnci
arttırılarak yüzeyde gözle görülemeyen bir ince
yüzey tabakası oluşturulmuştur.

2. Deneysel Prosedür
Sol-jel yöntemiyle silisyum çözeltileri için, tetraetil
ortosilikat (TEOS), hidro klorik asit (HCl), etanol
(EtOH), ultra saf su ve altlık olarak Yurtbay Seramik
A.Ş.’den sağlanan karolar kullanılmıştır. Katalizör
kullanılmadan hazırlanan çözelti TEOS:EtOH:H2O
(1:5:4) Molar oranında karıştırılarak oda sıcaklığında
manyetik karıştırıcıda 2 saat karıştırılmıştır. Katalizör
kullanılarak hazırlanan çözelti TEOS:EtOH:HCl:H2O
(1:5:0.01:4) Molar oranında karıştırılarak oda
sıcaklığında
manyetik
karıştırıcıda
2
saat
karıştırılmıştır. Hazırlanan çözeltiler 24 saat süreyle
karıştırılmadan oda koşullarında bekletilmiştir. SiO2
solü seramik karo altlık üzerine pistole ile
püskürtülerek kaplanmıştır. Kaplama yapılan karolar
0
1126 C sıcaklıkta 44 dk süreyle endüstriyel Roller
0
fırında ve 700 C sıcaklıkta 60 dk süreyle kül fırında
sinterlenmiştir.

Şekil 1. Leke testi yapılan örneklerin görüntüsü.
Hazırlanan seramik karoların renk ölçümü için X-Rite
SP62 spektrofotometresi ve parlaklık ölçümü için
Tronic TRO60 glossmetre kullanılmıştır. Kaplamanın
karo rengi üzerindeki etkisi L*a*b* (L*: beyaz; a:yeşil, +a:kırmızı; b:mavi, +b:sarı) CIE Lab yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir.
Standart karo ve numuneler arasındaki toplam renk
farklılığı (∆E*) Eşitlik 1’de verilmiştir:
∆E* = [(∆L*) + (∆a*) + (∆b*) ]
(1)
2

Çizelge 1. Örnek kodları ve hazırlanma koşulları
Katalizör

Sıcaklık
(oC)

K0-700

-

700

Sıcaklık
süresi
(dk)
60 dk

K0-1126

-

1126

44 dk

K-700

HCl

700

60 dk

Kül

K-1126

HCl

1126

44 dk

Roller

Örnek
kodu

Fırın

2

2 1/2

∆L*, ∆a* ve ∆b* standart karo ile yüzeyi silika ile
kaplanmış seramik karoların L*, a* ve b* değerleri
arasındaki farktır.

Kül
Roller

3. Sonuç ve Tartışma
3.1. X-Işını Kırınım Analizi

SiO2 kaplanmış seramik karo yüzeylerin X-ışını
kırınımı (XRD) ölçümleri Rigaku Miniflex 600 X-Işını
Difraktometresi’nde λ=0,154049 nm dalga boylu

Kaplama yapılmamış sırlı seramik karo ve SiO2
0
(sinterlenme sıcaklığı; 700 ve 1126 C) kaplama
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yapılmış örneklere ait XRD spektrumu Şekil 2-3’te
verilmiştir.
0

20

40

60

Kaplama
yapılmış
karo
örneklerinin
yüzey
özelliklerini etkileyen en önemli faktör altlık olarak
kullanılan seramik karo sırı içerisinde bulunan Zirkon
ile yüzeye kaplanan SiO2 tabakasının etkileşime
girerek kristal yapı içine yerleşmesinden dolayı XRD
spektrumunda altlık içindeki zirkon ile SiO2 pikleri
birlikte görülmektedir (Şekil.2-3). XRD spektrum
sonucundan hazırlanan kaplamaların tetragonal
(SiO2 örgü sabitlerinin a=b=6.593, c=5.974) yapıya
sahip α-SiO2 fazı olduğu (ICDD: 01-089-8937, 01081-0066) görülmektedir.

80

K0-1126

Şiddet (k.b.)

K0-700

X-ışınlarının kırınım açısı (2θ) kullanılarak Scherrer
eşitliği (Eşitlik.2.) yardımıyla tanecik boyutu
hesaplanmıştır.
D = K λ / B cosθ
(2)

Std

0

20

40

60

Burada, D tanecik boyutunu, K kristal biçimine bağlı
sabiti (0,89), λ; x-ışının dalga boyunu (0,154049nm),
θ: Bragg kırınım açısını ve B kırınım desenindeki
maksimum yüksekliğin yarı genişlik değerini verir.
Scherrer eşitliği (Eşitlik.2.) yardımıyla tanecik boyutu
hesaplanmış tanecik boyutları standart karo
175.52 nm, K0-700;9.93 nm K0-1126;14.97 nm, K700;14.92 nm
ve
K0-1126;14.87 nm
olduğu
hesaplanmıştır. Tanecik boyutu sonuçlarından sırlı
seramik karo yüzeyinin kaplandıktan sonra nano
boyutta kaplamaya sahip olduğu görülmektedir.
Katalizör ve sıcaklık etkisinin yüzeylerdeki tanecik
boyutunu
ciddi
anlamda
etkilemediği
düşünülmektedir.

80

2-Teta(derece)
Şekil 2. Kaplama yapılmamış sırlı seramik karo
(standart), SiO2 kaplama yapılmış K0-700 ve K01126 örneklerine ait XRD spektrumu
0

20

40

60

80

K-1126

3.2. Yüzeylere uygulanan standart testler
Silika kaplanmış yüzeylere TS EN ISO 10545-14
standardına göre leke direnci ve temizlenebilirlik testi
uygulanmıştır. Testlerde kromik asit, iyot çözeltisi ve
zeytinyağı
kullanılarak
oluşturulan
lekeler
sınıflandırma
prosedürüne
göre
yüzeylerden
uzaklaştırılmıştır. Karo yüzeyindeki lekeler, su ile
temizlenebilmiş ve Sınıf 5 olarak tespit edilmiştir.

Şiddet (k.b.)

K-700

Seramik karolara yapılan silika kaplama sonucunda
meydana gelen renk ve parlaklık farklılığı değerleri
Çizelge 2.’de verilmiştir. Standart karo ile kaplama
yapılmış karo örneklerin yüzeyleri arasındaki
hesaplanan renk farklılığı (∆E*) değerleri Çizelge
2.’de verilmiştir.

Std

0

20

40

60

Çizelge 2.Seramik karoların ölçülen renk (L a b) ve
parlaklık değerleri
Örnek
L*
a*
b*
ΔE
Parlaklık
o
Adı
(60 )

80

2-Teta(derece)

Standart
K0-700
K0-1126
K-700
K-1126

Şekil 3. Kaplama yapılmamış sırlı seramik karo
(standart), SiO2 kaplama yapılmış K-700 ve K-1126
örneklerine ait XRD spektrumu.
Şekil 2. ve Şekil 3.’te elde edilen spektrumda silika
kaplanmış örneklerde α-SiO2(Quartz) fazına ait
o
o
o
olduğu belirlenen 2θ= 26.52 , 55.13 , 67.32 pikleri
ve altlık olarak kullanılan sırlı seramik karo yapı
içerisinde bulunan zirkon (ZrSiO4) piklerinin olduğu
belirlenmiştir.

94,79
92,44
91,77
91,62
92

-0,21
0,13
-0,04
-0,003
-0,14

1,85
3,54
3,06
2,87
2,52

2,91
3,26
3,34
2,87

87,9
71
92,2
63,9
79

Tüm örneklerde L* ve a değerlerinde azalma ve b*
değerlerinde artış olduğu gözlemlenmektedir.
Parlaklık değerleri incelendiğinde sinterleme sıcaklığı
0
0
700 C olan örneklerin parlaklık değerinin 1126 C’de
sinterlenmiş örneklere göre daha düşük olduğu
*
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belirlenmiştir. Bu durumda sinterlenme sıcaklık
artışının silika kaplanmış örnekler arasında parlaklık
değerini arttırdığı ifadesi kullanılabilir. Standart
örneğe göre K0-1126 örneğinin parlaklık değerinde
artış görülmüştür. İnce, saydam ve renksiz olan SiO2
filmleri, altlığın görünüşüne bariz bir değişiklik
getirmemiştir.
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4. SONUÇLAR
Sol-jel yöntemi kullanılarak katalizörlü (asidik HCl) ve
katalizörsüz silika çözeltileri sırlı seramik karo altlıklar
üzerine sprey kaplama yöntemiyle kaplanmıştır. Isıl
işlem sonrasında şeffaf ve homojen görünümde olan
yüzeylerde herhangi bir dökülme ve çatlama
meydana gelmemiştir. Yapılan X-ışını kırınım
spektrumlarından SiO2’nin α-SiO2(Quartz) ve altlık
olarak kullanılan sırlı seramik karo yapı içerisinde
bulunan zirkon (ZrSiO4) fazına ait olduğu belirlenen
pikler hem literatür hem de ICDD kartıyla
karşılaştırılmış ve birbiriyle uyum içinde olduğu
görülmüştür. Ayrıca tanecik boyutları Schererr eşitliği
ile hesaplanan yüzeylerin nano boyutta SiO2 ile
kaplandığı düşünülmektedir. Sol-jel hazırlama
prosesinde asidik katalizörün kullanılması ve sıcaklık
artışının olmasının tanecik boyutu üzerinde etkisi
olmadığı belirlenmiştir. Seramik karo örneklerin
yüzeylerine yapılan lekelenme ve temizlenebilirlik
testleri sonucunda TS EN ISO 10545-14 standardına
göre lekelenme sınıfı “Sınıf 5” olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, renk ve parlaklık ölçümleri sonucunda
kaplanmış seramik karoların renk ve parlaklığında
gözle
görülebilecek
kadar
değişiklik
gözlemlenmemiştir.
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Özet
Seri imalatla derin çekme yaparak sac metallerin
şekillendirilmesi oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir.
Şekillendirilecek sac malzemenin mekanik özellikleri ve
kimyasal bileşimi derin çekilebilirliğe etki eden önemli
parametrelerdir.
Yapılan
çalışmada,
regresyon
modelleri ile St22 sacın üretim parametreleri ve
kimyasal bileşenlerinin derin çekilebilirliğine etkisi
tahmin edilmiştir. Farklı regresyon modellerinin
tahminindeki hata oranları çok katmanlı bir yapay sinir
ağı modeli ile karşılaştırılmış, yapay sinir ağı modelinin
önemli ölçüde iyi tahminler yaptığı gözlenmiştir. Ayrıca,
yapay sinir ağı ile St22 çeliğin çökme derinliğine etki
eden mekanik ve kimyasal özelliklerin etki oranları
incelenmiştir. İnceleme sonucunda ezme oranının diğer
parametrelere kıyasla yüksek etkiye sahip olduğu
gözlemlenmiştir.

Karbon çelikleri, özellikle yassı haddelenmiş saclar
dünyada üretimi en fazla olan metal malzemelerdir.
Düşük karbonlu çelik yüksek süneklik, iyi kaynak
edilebilirlik ve kolay şekillendirilebilirlik özellikleri
sayesinde sac üretiminde sıkça kullanılan bir çelik
tipidir [1].

Kimyasal bileşim, sıcak ve soğuk haddeleme,
uygulanan ısıl işlem düşük karbonlu çeliklerin mekanik
özelliklerini etkileyen parametrelerdir [2]. Mekanik
özelliklerin
tespit
edilebilmesi,
malzemelerin
şekillendirilmesi sırasında ortaya çıkan problemlerin
azaltılabilmesi için önem taşımaktadır [3]. Etki
parametrelerinin fazlalığı mekanik özelliklerin tespitinde
farklı yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.
Yapılan bir deneysel çalışmada düşük karbonlu çeliğin
soğuk haddeleme değerini tahmin etmek için girişimde
bulunulmuştur. Brahme ve ark. soğuk haddeleme
Anahtar kelimeler: Derin çekilebilirlik, Düşük karbonlu değerlerinin tahmini için yapay sinir ağı modeli
geliştirmiş; lif dokusu, lif dokusunun yoğunluğu,
çelik, Regresyon, Yapay sinir ağları
malzemelerdeki karbon içeriği ve karbür boyutu
verilerini kullanarak eğittikleri model ile soğuk
Abstract
haddeleme sonucunu başarılı bir şekilde tahmin
Shaping of sheet metals by deep drawing with serial etmişlerdir [4].
fabrication is a very common. The mechanical
properties and chemical composition of the sheet Yapılan başka bir çalışmada ise Kanca ve ark. soğuk
material to be shaped are important parameters haddelenmiş ve derin çekilmiş St22 çeliğin mekanik
affecting the deep drawability. In the study, the effect of özelliklerini tahmin etmek için gen ekspresyon
the regression models on the production parameters of programlama tabanlı bir model geliştirmişlerdir. Soğuk
St22 steel sheet and the deep drawability of chemical haddeleme öncesi mekanik özellikler kimyasal bileşim,
components was estimated. The error rates estimated ilk tabaka kalınlığı ve ezme oranı girdi değişkenleri
by different regression models were compared with a olarak kullanılan model ile soğuk haddeleme sonrası
multilayer perceptron artificial neural network model, mekanik özellikler çıktı olarak elde edilmiştir. Modelin
and the artificial neural network model made significant tahminleri daha sonra deneysel sonuçlar ile
predictions. In addition, the effect ratios of mechanical karşılaştırılmış elde edilen sonuçların uyumlu olduğu
and chemical parameters on deep drawability of St22 gözlemlenmiştir [5].
steel were investigated using artificial neural network. It
çekilebilirlik
sacların
şekillendirilmesinde
has been observed that the effect of cold rolling ratio as Derin
a result of the examination is higher than other kullanılan metal şekillendirme işlemidir. Derin çekme
işlemi sırasındaki vasıflı iş gücü gereksinimi, işlem
parameters noticeably.
sırasındaki yırtılmalar araştırmacıları bu problemi
Keywords: Deep drawability, Low carbon steel, çözmeye yönelik çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir.
Literatürde derin çekilebilirlik ile ilgili yapılan deneysel
Regression, Artificial neural networks
ve nümerik birçok çalışma bulunmaktadır [6]. Torkar ve
1. Giriş
ark. karbon oranları farklı olan iki düşük karbonlu çelik
sacın derin çekilebilirliklerini karşılaştırmış, yaptıkları
deneysel çalışmaların yanında prosesi sonlu elemanlar
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yöntemi ile modelleme yapmışlardır. Çalışmaları %0.01 sonra 750 °C sıcaklıkta tavlanan malzemeler 460 °C
karbon oranlı çelikte yırtılma olmadan şekillendirme galvaniz banyosuna daldırılarak kaplanmıştır.
yapılabildiğini ve %0.047 karbon oranlı çelikte ise
sementit parçacıkların malzemeye şekil verebilme
kabiliyetini azalttığını göstermiştir [7].Bir diğer
çalışmada ise Günen ve ark. çalışmalarında Erichsen
çökertme deneyi ile elde ettikleri St22 çeliğe ait verileri
ANOVA yöntemi ile analiz etmişler ve elde ettikleri
mekanik özelliklerden çökme derinliğine etkisi en
yüksek özelliğin ezme oranı olduğunu görmüşlerdir [8].
Regresyon analizi, malzemelerin mekanik özelliklerinin
ve şekil verilebilirliğinin kestiriminde kullanılan bir
yöntemdir. Literatürde kesme kuvvetleri ve yüzey
pürüzlülüğünün tahmini için oluşturulmuş çoklu
regresyon modelleri bulunmaktadır [9]. Asiltürk ve ark.
titreşim, akustik emisyon ve kesme parametrelerine
bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün tahmini için 1.
dereceden ve 2.dereceden regresyon modelleri ile
lojistik
regresyon
modellerinin
performanslarını
karşılaştırmışlardır.
Modelleme
sonucunda
2.
dereceden regresyon modellerinin %99.1 doğruluk ile
tahminler yaptığını görmüşlerdir [10]. Sterjovski ve ark.
ise çalışmalarında yapay sinir ağlarını kullanarak bir
regresyon modeli oluşturmuş çeliğin mekanik
özelliklerinin kestirimini amaçlamışlardır [11] .

Şekil 1. Soğuk haddeleme sırasındaki ezme oranları

Hâlihazırdaki çalışmada soğuk haddelenmiş ve sıcak
daldırma yöntemiyle galvanizlenmiş düşük karbonlu
St22
çeliğin
derin
çekilebilirlik
yeteneğinin
belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Ek olarak derin
çekilebilirliğe etki eden bazı özellikler (malzemenin
kimyasal içeriği, başlangıçtaki mekanik özellikleri ve
soğuk haddelemede ezme oranları) yapay sinir ağları
kullanılarak incelenmiştir.

2. Materyal ve Metot
Çalışmada kullanılan St22 çelik numuneler MMK
Metalurji sac üretim tesislerinden temin edilmiştir.
Rulolar firmanın Rusya tesisinde üretilmiş olup soğuk
haddeleme ve galvanizleme işlemleri MMK Metalurji
Dörtyol Tesislerinde yapılmıştır.
Materyalden elde edilen veriler TS EN ISO 20482
standardına göre ZwickRoell BUP200 cihazı ile yapılan
Erichsen çökertme deneyleri ve EN 10002 standardına
göre ZwickRoell Z250 test cihazı ile yapılan çekme
deneyleri sonucu elde edilmiştir.
Verilerin analizi ve regresyon modellerinin tasarımı ise
açık kaynak kodlu bir yazılım olan Python3 kullanılarak
yapılmıştır.

2.1. Materyal
St22 kalitedeki saclar (şekil 1) gösterilen farklı ezme
oranlarında soğuk haddelemeye tabi tutulmuştur. Daha
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Şekil 3. Çalışmada kullanılan alaşımlı çeliklerin yüzde ağırlıkça kimyasal bileşimi.
Soğuk haddeleme öncesi malzemelerin kalınlık,
akma gerilmesi, çekme dayanımı ve yüzde uzaması
tespit edilmiştir. Yoğunluk grafiği (şekil 2)
gösterilmiştir.

formül 1’deki gibi ifade edilir. “b”
katsayılarını, “ u” ise hatayı gösterir.

Bu çalışmada kimyasal içerikleri (şekil 3) verilen St22
çelikleri kullanılmıştır. Bu çeliklerinin seçilmesinin
sebebi kolay şekillendirilebilir olması, iyi süneklilik
göstermesi ve diğer birçok materyale göre ekonomik
olarak elde edilebilmesidir.

Bu çalışmada çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Modelde bağımlı değişken (çökme derinliği), birden
fazla bağımsız değişkenden (kalınlık, akma gerilimi,
kopma gerilimi, uzama, karbon oranı, silisyum oranı,
mangan oranı, fosfor oranı, kükürt oranı, ezme oranı
ve diğer) etkilenmiştir. Geliştirilen modelin tahmin
performansının değerlendirilmesindeki ölçüt ortalama
karesel hata olarak belirlenmiş ve hatanın minimize
edilerek model tasarımı tamamlanmıştır.“Y” gerçek
değer, “Yi” tahmini değer ve “n” tahmin sayısı olmak
üzere ortalama karesel hata denklemi formül 2’deki
gibi ifade edilir.

regresyon

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3 + … + bkXk + u

2.2. Regresyon Analizi
Regresyon analizi, birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi
içerisinde olan bağımlı bir değişken ile bir veya daha
fazla bağımsız değişkenin aralarındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla yapılan istatistiksel yöntemlerdir
[12]. Regresyon modelinde değişkenler arasındaki
ilişki matematiksel bir fonksiyon olarak ifade edilir.
Matematiksel modeldeki bağımsız değişkenlerin
katsayıları, değişkenlerin bağımlı değişken ile
ilişkisinin bulunmasını sağlar. Bu sayede regresyon
analizi, geliştirilen model ile bağımlı değişkene
yönelik tahmin ve kestirimler yapma olanağı sağlar.
Regresyon tek değişkenli ve çok değişkenli olmak
üzere iki sınıfa ayrılır. Tek değişkenli regresyon
analizinde bağımlı değişken tek bir bağımsız
değişkene bağlıyken çoklu regresyonda ise bağımsız
değişken sayısı iki veya daha fazladır.

2.3. Yapay Sinir Ağları

∑

(1)

(2)

Yapay sinir ağları, canlıların sinir sisteminin çalışma
prensibinden esinlenilerek tasarlanmış bir makine
öğrenmesi
algoritmasıdır.
Esnek
yapısı
ve
beklenmedik durumları analiz etmedeki başarılı
performansından dolayı birçok problemin çözümünde
tercih edilmektedir [13].

“Y” bağımlı değişkeni, “X” bağımsız değişkenleri
göstermek koşulu ile genel çoklu regresyon denklemi

Şekil 4’te görüldüğü gibi yapay sinir ağları temel
olarak üç ana katmandan oluşmaktadır. Verilerin
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toplandığı girdi katmanı ağırlıklar ile çarpılarak elde
edilen sonuç bir aktivasyon fonksiyonundan
geçirilerek iletimin yapıldığı ara katmanlara (saklı
katman) ve son olarak da çıktı katmanına iletilir.
Çıktılar eğitim verisindeki hedef değerleri ile
karşılaştırılarak ağırlıklar optimize edilir, her tekrarda
güncellenir ve model bu süreçte eğitilmiş olur.
Eğitilen model eğitimde kullanılmayan veriler ile
denenir, modelin test verisine verdiği cevaplar gerçek
değerler ile karşılaştırılarak modelin performansı
hesaplanır.

Şekil 4. Yapay sinir ağının katman yapısı
Yapılan çalışmada kimyasal bileşenleri ve mekanik
özelliklerine göre çeliğin derin çekilebilirliğin tahmini
ileri beslemeli çok katmanlı yapay sinir ağları ile
yapılmış, modelin performansı geri yayılım
algoritması ile optimize edilmiştir. Girdi olarak on bir
parametre (kalınlık, akma gerilimi, kopma gerilimi,
uzama, karbon oranı, silisyum oranı, mangan oranı,
fosfor oranı, kükürt oranı, ezme oranı ve diğer) girip
çıktı olarak tek parametre (çökme derinliği) elde
edilmiştir. Girdiler yapay sinir ağı modeline girmeden
önce min-max normalizasyonu yöntemi ile normalize
edilmiştir [14].

3. Bulgular
3.1. Tahmin

Her modeldeki bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişkenden oluşan veri %70 eğitim ve %30 test
verisi olarak ayrılmıştır. Eğitim seti ile 8 farklı
regresyon modeli eğitilmiştir. Eğitim sonunda
modellerden test verisinden seçilen 15 numune için
çökme derinliği tahmini yapmaları istenmiştir. Test
edilen numunelerin model tahminleri ve gerçek
değerleri Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 7. Yapay sinir ağına ait hata grafiği

3.2. Özellik Ağırlıkları
Literatürde görüldüğü üzere bazı parametrelerin
çökme derinliğine etkisi diğer parametrelerden daha
fazladır [8]. Bu durum saç malzemenin üretiminde
önem taşıdığı için bu aşamada, yapay sinir ağı ile
bağımsız
değişkenlerin
tekli
ve
ikili
kombinasyonlarınının derin çekilebilirlik üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Girdi parametreleri önce tekli
sonra ikili parametreler olarak parçalanmış bu
parçalar kullanarak sinir ağı eğitilmiş her bir
kombinasyon için tahminler yapılmıştır. Tahmin ve
gerçek değerler arasındaki karesel ortalama hata
hesaplanmış ve en az hataya sahip veri özelliğinin
çökme derinliği üzerinde daha fazla etkisi olduğu
kabul edilmiştir. Tahmin performansında en az
karesel ortalama hataya sahip dört bağımsız
değişken ve hata oranları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Şekil 5. Regresyon modellerinin tahminleri
Çalışmada eğitilen regresyon modelleri sırasıyla:
Lineer Regresyon (A), Ridge Regresyonu (B), Lasso
Regresyonu (C), Destek Vektör Makinesi (D),
Rastgele Ormanlar (E), K En Yakın Komşu (F), Karar
Ağacı (G) ve Yapay Sinir Ağı (H)’dır. Test verisinin
tahminleri ve gerçek sonuçlar ile ortalama karesel
hata hesaplanmış model performansları Şekil 6’da
gösterilmiştir.

Tablo 1. Bağımsız
performansına etkisi
Tekli Etki
Ezme Oranı
% Mn
%C
%P
Kalınlık

değişkenlerin

regresyon

Sonuç
1,33
4,19
2,80
2,66
2,59

Ezme oranının çökme derinliği üzerindeki etkisi tek
değişkenli sonuçlarda diğer özelliklere göre daha
fazladır. İkili kombinasyonların tahmin sonuçlarına
etkisi incelendiğinde ise en iyi tahmin modeli soğuk
haddeleme öncesi malzemelerin uzama yüzdesi ile
ezme oranının etkileşimi olduğu gözlemlenmiştir.
Ezme oranı ve uzama yüzdesi girdi parametresi
olarak eğitilen modelde (Şekil 8) görüldüğü üzere yüz
iterasyon ve sonrasında %15 hata ile tahminler
yapılabilmektedir.

Şekil 6. Regresyon modellerinin performansları
Yapay sinir ağlarını (H) ile yapılan tahminlerin %0.01
hata oranı ile bu çalışmada en iyi model olduğu
gözlenmiştir. %0.022 hata oranı ile ikinci tahmin
modeli Lasso regresyonuyken Karar ağacı bu veri
seti için % 11,8 hata oranı ile en kötü tahmin modeli
olmuştur. Yapay sinir ağına ait hata grafiği Şekil 7’de
gösterilmiştir. Sonuçlar göz önünde bulundurularak
bir sonraki adımda yapay sinir ağı uygun model
olarak belirlenmiştir.
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Şekil 10. Silisyum yüzdesi ve ezme oranı
etkileşiminin çökme derinliği üzerindeki etkisi (x:
silisyum yüzdesi, y: ezme oranı, z: çökme derinliği)

Şekil 8. Kazanç fonksiyonunun iterasyona bağlı
değişimi

Son olarak Şekil 11’de kimyasal bileşimdeki karbon
yüzdesi ile ezme oranının etkileşimi gösterilmiştir.
Çökme derinliği karbon yüzdesi ile negatif ilişki
içerisindeyken karbon yüzdesi ve ezme oranının
etkileşimi çökme derinliğinde artışa neden olmuştur.

Soğuk haddeleme öncesi uzama yüzdesi ve ezme
oranı etkileşiminin derin çekilebilirlik üzerindeki etkisi
Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 9. Uzama yüzdesi ve ezme oranı etkileşiminin
çökme derinliği üzerindeki etkisi (x: yüzdece uzama,
y: ezme oranı, z: çökme derinliği)

Şekil 11. Karbon yüzdesi ve ezme oranı etkileşiminin
çökme derinliği üzerindeki etkisi (x: karbon yüzdesi,
y: ezme oranı, z: çökme derinliği)

3. Tartışma ve Sonuçlar

Burada ezme oranındaki ve uzamadaki artışın derin
çekilebilirliği negatif yönde etkilediği söylenebilir.
Ancak iki parametrenin etkileşiminde çökme
derinliğinin istikrarlı olmamakla birlikte artış gösterdiği
yerler bulunmaktadır.

Bu çalışmada endüstride yaygın bir şekilde kullanılan
St22 çeliğin kimyasal ve mekanik özelliklerinin
regresyon analizi ile çökme derinliğinin tahmini
yapılmış ve yapay sinir ağları ile özelliklerin derin
çekilebilirlik üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Diğer bir önemli etkileşim ise Şekil 10’da görüldüğü
üzere malzemenin kimyasal içeriğindeki Silisyum
yüzdesi ile ezme oranı kombinasyonudur.

Matematiksel model incelendiğinde ezme miktarının
çökme derinliği üzerinde en etkili faktör olduğu
görülmüştür. Bu parametreyi sırasıyla malzemenin
kimyasal bileşimindeki mangan ve karbon oranları
izlemiştir. Oluşturulan matemetiksel modelin literatür
ile örtüştüğü tespit edilmiştir.
Ayrıca regresyon
modellerinin
tahminleri
göz
önünde
bulundurulduğunda
yapay
sinir
ağlarının

Grafikte ezme oranı ve silisyum yüzdesindeki artış
çökme derinliğini azaltırken silisyum ve ezme
oranının ikili etkileşiminin de çökme derinliğini negatif
etkilediği görülmüştür.
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malzemelerin
derin
çekilebilirlik
kabiliyetini
mükemmel bir başarı ile kestirebildiği görülmüştür.
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birçok zırh malzemesi grupları üzerindeki çalışmalar
sürmektedir. Zırh malzemeleri arasında en yaygın
kullanım alanı bulunan malzeme grubu zırh
çelikleridir. Zırh çeliklerinin yaygın kullanım alanı
bulmalarının
başlıca
sebepleri:
diğer
zırh
malzemelerine göre daha yüksek mukavemet, kolay
temin
edilebilirlik,
düşük
fiyat,
yüksek
şekillendirilebilme kabiliyeti ve daha iyi kaynak
edilebilirlik
özelliklerinin
bünyelerinde
barındırmalarıdır [1].

Özet
Bu çalışmada zırh çelikleri arasında en yaygın
kullanılan kalitelerden biri olan Ramor 500 zırh çeliği
demir ve demir dışı alaşımların kaynağında başarı ile
uygulanan ve geleneksel ark kaynak yöntemlerine
göre daha düşük ısı girdisi sağlayan Soğuk Metal
Kaynağı (CMT) ile kaynak edilebilirliği araştırılmıştır.
CMT yöntemi ile birleştirilen numuneler gözle
muayene, optik inceleme ve mikro sertlik testleri ile
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Ramor
500 çeliğinin kaynak ağzı açmaksızın tek pasoda
başarılı bir şekilde birleştirilmiştir. Kaynak bölgesi
çoğunlukla karışık beynitik ve az miktarda martenzitik
bir
yapı
görünümündedir.
Gazaltı
kaynak
yöntemlerinde görünen kaynak bölgesi sertliğinin ana
malzemeden daha düşük olması problemi CMT
yöntemi ile giderilmiştir.

Özellikle günümüzdeki zırhlı araç gereçler karmaşık
şekilli
birçok
kısımdan
oluştuğundan
zırh
malzemelerinin kullanımı balistik direnç özellikleri
kadar kullanıldıkları zırhlı araç gereçlere kolay bir
şekilde birleştirilmesine de bağlıdır. Zırh çelikleri
kullanılarak yapılacak tasarımlarda, malzemenin en
önemli noktası olan ve zırhın koruma alanını en kritik
olarak etkileyen bölge kuşkusuz ki bunların birleşim
noktasıdır [2]. Burada uygulanan birleştirme
tekniğinin (kaynak) önemi ortaya çıkmaktadır.
Birleştirme tekniklerinin başında kaynak yöntemleri
gelmektedir.
Kaynak
yöntemlerinin
sayısı
düşünüldüğünde 25’in üzerinde endüstride kullanılan
kaynak yöntemi olup kaynak parametrelerine
(uygulanan kaynak yöntemi, tel seçimi, çalışılan akım
aralığı, koruyucu gaz vb.) bağlı olarak farklı özellikler
elde edilebilir. Zırh çeliklerinin kaynağında bu kaynak
yöntemlerinden bir kısmı kullanılmış, ancak zırh
çeliklerinin mekanik özelliklerini azaltmaksızın
uygulanan
bir
kaynak
yöntemi
henüz
uygulanamamıştır.

Anahtar kelimeler: Zırh Çeliği, Soğuk Metal Ark
Kaynağı, Sertlik

Abstract
In this study, the weldability of Ramor 500, which of
the most widely used qualities among armor steels,
by Cold metal Arc welding (CMT) was investigated.
The welded samples by CMT method were examined
by visual inspection, optical microscopy and microhardness test. As a result of the work done, Ramor
500 steel were successfully welded in 2 parameters
on one pass without opening the weld mouth. The
welding zone was cosist of mostly mixed bainite and
a little martensitic structure. The problem of the weld
zone hardness lower than that of the main material,
which appears in the gas welding methods, has been
solved by the HPAW method.

Literatürde zırh çelikleri üzerine farklı kaynak
yöntemleri ile yapılan çalışmalardan bazıları ve elde
edilen sonuçlar irdelenmiştir.
Karagöz ve Atapek (2009) ML-A-12560 ve ML-A
46100 zırh özelliğine yakın bir kimyasal bileşime
sahip bir çeliği Anadolu döküm tesislerinde üreterek
haddeleme ve ısıl işlem ile ilgili süreçleri Erdemir ve
FNNS
savunma
sistemlerinde
yapmışlardır.
Ürettikleri zırh çeliği bazik örtülü östenitik paslanmaz
çelik elektrot ile birleştirmişlerdir. Kaynak bölgesinde
östenitik yapının gereği olarak 200-250 HV sertlik
değerleri ölçülmüş iken kaynak dikişine yakın
bölgelerde 350-400 HV sertlikleri raporlamışlardır.
Kaynak işlemi sonucunda malzeme özelliklerinin bir
miktar düşebileceği belirtilmiştir [3].

Keywords: Armor Steel, Ramor 500, Cold Metal
Arc Welding, Hardness

1. Giriş
İnsanoğlunun içgüdüsel olarak sahip olduğu dış
tehditlere karşı korunma hissi eski çağlardan
günümüze kadar koruyucu araç gereçlere (zırh
malzemelerine) olan ilgiyi canlı tutmuştur. Artan
nüfus ile birlikte sınırlı kaynakların paylaşımındaki
anlaşmazlıklar yıllar içeresinde kişisel korunmadan
genel korunma sistemlerine geçişi sağlamıştır. Bu
geçişe bağlı olarak metal, seramik ve kompozit esaslı
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Zengin (2010) Armour 500 zırh çeliğine elektrik
kaynak yöntemi ile Panzercord-Mn elektrodu (zırh
çelikleri için önerilen) kullanılarak dört farklı ön tav
sıcaklığında kaynaklı birleştirme uygulanmış ve
birleştirme bölgesinin mikro yapı ve mekanik
özellikleri incelemiştir. Çalışma sonucunda kaynak
bölgesi sertliğinin her dört deney parametresinde
esas malzemenin yarı sertlik 250 HB değerinde
olduğu ve zırh çeliği kaynaklı birleştirmesinin
mekanik özelliklerinde ana malzemeye göre önemli
bir düşüş gösterdiği ön tav sıcaklıklarının önemli bir
etki meydana getirmediğini belirtmiştir [4].

ve çekme dayanımlarının %40 ile %60 aralıklarına
kadar düştüğü ve bu kaynak yönteminin uygun
olmadığı sonucuna varmıştır.
El-Batahgy vd. (2016)
zırh çeliklerinin ergitme
kaynakları ile mekanik özelliklerinde önemli ölçüde
azalma meydana gelmesinden dolayı katı hal kaynak
tekniklerinden olan sürtünme karıştırma kaynak
yöntemi ile 2.2 mm kalınlığındaki zırh çeliğini
birleştirmişlerdir. Optimum birleştirme parmetresinin
600 rpm dönme hızı ve 600 mm/dak kaynak
hızlarında elde etmişlerdir. Kaynak metali bölgesi
sertliğinin esas metal sertliğine yakın olduğu ancak
ITAB bölgesinde sertlikte bir azalma olduğu bunun
da çekme dayanımlarının esas metalin %75
oranında olmasına neden olduğunu belirtmişlerdir.
Ergitme kaynaklarında bu oran % 50 olduğundan
FSW kaynak yönteminin iyi bir alternatif olduğunu
belirtmişlerdir. Ancak kaynaklı numunelerin % uzama
değerleri (%20) oldukça düşüktür. Buda zırh
araçlarının manevra kabiliueyitini düşürecektir.

Kara (2012) Ramor 500 zırh çeliğini MIG kaynak
yöntemi ile 307Si kaynak teli koruyucu gaz olarak
argon + % 5 CO2, argon + % 10 CO2 ve argon + %
15 CO2 kullanarak Y, X ve y şeklindeki kaynak
ağızları kullanarak birleştirmiştir. Çalışma sonucunda
kaynaklı birleştirmelerde sıcak veya soğuk çatlak
oluşumuna rastlanmadığı belirtilmiştir. Ancak,
kaynak metalinin sertliği diğer çalışmalarda olduğu
gibi esas malzemeden daha düşük çıkmıştır. Bütün
numunelerin iri taneli bölgelerini sertliği kaynak
metali bölgesi sertliğinden yüksek çıkmıştır. Bu
durumu iri taneli bölgede karbür çökelmesi ve
martenzit oluşumu meydana gelirken kaynak
metalinde elektrottan gelen ve karbür oluşturmayan
Ni içeriğine bağlamışlardır.
En iyi mekanik
özelliklerin X kaynak ağzı ile iki pasolu kaynaklarda
elde edildiği belirtilmiştir [5].

Taşkaya vd. (2018) Ramor 500 zırh çeliğini tozaltı
kaynak yöntemi ile SI-307 teli kullanarak
birleştirmişlerdir. Kaynak işlemi sonrası kaynak
metalinin en yüksek sertliği sahip iken kaynak metali
çizgisinin bitişiğindeki bölgenin ise en düşük sertlik
değerine sahip olduğu belirtmişlerdir. Sertlik ile ilgili
önemli diğer bir husus ise kaynak işlemi sonrası ana
malzemenin sertlik değerinde de bir azalma
olmasıdır. Bu durum Toz altı kaynağının yüksek ısı
girdisi sebebiyle ITAB bölgesinin çok geniş olması ve
sıcaklığın etkisiyle
tane yapısında büyüme
olumsuzluklarına
atfetmişlerdir.
Ayrıca
zırh
çeliklerinin penetrasyon testlerinde yumuşayan
bölgenin kaynak metlinden sonrasının maksimum
15.9 mm olması gerekmektedir (MIL-STD-1185).
Çekme dayanımları ile ilgili makalenin özetinde
belirtilmesine rağmen makalede yer verilmemiştir.
Kaynaklı birleştirmelerin radyografik görüntülerinde
herhangi bir kaynak hatası gözlemlenmemiş ve
makro ya da mikro çatlağa rastlanmamıştır.

Balakrishnan vd. (2013) zırh çeliklerinin çok pasolu
kaynaklarında kullanılan östenik telden dolayı balistik
performanslarının
oldukça
düşük
olduğunu
belirtmişlerdir. Bu durumu minimize etmek için örtülü
elektrot ile X kaynak ağzı ile kaynatılan dolgulardan
orta katmanı (orta 3. dolgu) plazma yöntemi ile sert
dolgu WC biriktirerek balistik performanslarının
iyileştirildiğini belirtmişlerdir. Elde ettikleri orta
katmanda sert üst katmanlarda nispeten daha sünek
katman ile numunelerin daha fazla enerji absorbe
ederek ve mermilerin penetrasyonunu yavaşlattığını
belirtmişleridir.

Fei vd. (2018) zırh çeliklerinin çok pasolu ve elektrot
kullanılan ergitmeli ark kaynaklarında var olan önemli
ölçüde mekanik özelliklerde azalma probleminin
üstesinden gelmek amacıyla 9mm kalınlığındaki zırh
çeliği plakalarını ilave tel ve kaynak ağzı açmaksızın
anahtar
deliği
TIG
kaynak
yöntemi
ile
birleştirmişlerdir. Çekme dayanımı bakımından esas
metalin %65 değerine ulaşıldığı ve geleneksel ark
kaynaklarındaki %50 değerinin daha üstünde
olduğundan zırh çeliklerinin kaynakğın bir alternatif
olabileceğini
belirtmişleridir.
Ancak
makale
incelendiğinde yüzde uzama değerlerinin esas
metale göre 1/3 oranın olduğu ve darbe çentik
enerjisi ile ilgi herhangi bir değerlendirmenin
yapılmamış olması dikkat çekmektedir.

Atabaki vd. (2014) yüksek mukavemetli çeliklerin
balistik test standartlarına göre yumuşak ITAB
bölgesinin kaynak merkezinden 15.9 mm ‘den küçük
olabilmesi için lazer hibrit ark kaynağı yöntemi ile
farklı kaynak geometrilerin (alın, x ve Y ) etkisini
araştırmışlardır. Çalışma sonucunda kaynak ağzı
geometrisinin ve lazer ışını ile gaz metal ark kaynağı
içindeki tel ucu mesafesinin artırılması ile ısıdan
etkilenen bölgenin ve yumuşayan bölgenin
genişliğinin
azaltılmasının
mümkün
olduğunu
belirtmişlerdir. ITAB bölgesinin sertlik değerinin 390550 HV kabul edilebilir bir aralıkta olduğu ve
herhangi bir sıcak ya da soğuk çatlak olmadığı ve
işlem sonucunda ilave bir ısıl işleme gerek olmadığı
belirtilmiştir.

Literatürdeki çalışmalar göstermiştir ki: Mekanik
özellikler bakımından en yüksek çekme dayanımı
sürtünme karıştırma kaynağı ve lazer kaynağında
elde edilmiştir. Bu iki yöntem göz önünde
bulundurulduğunda sürtünme karıştırma kaynağında
düşük ısı girdisi lazer kaynağında ise dar ITAB
bölgesinin oluştuğu bilinmektedir. Bundan dolayı bu
çalışmada zırh çeliklerinin kaynağında daha öce

Barenyi (2014) plazma, lazer ve su jeti ile kestiği
Armox 500T çeliği numunelerini MAG kaynağı ile
Thermanit X ve DT-SG 600 F dolgu teller ile
birleştirmişlerdir. Birleştirme sonucundan kaynak
bölgesi sertliğinin esas malzeme sertliğinden oldukça
düşük, iri taneli bölgenin ise sertlik değerinin çok
yüksek olduğunu raporlamıştır. Numunelerin akma
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Çizelge 3.5. Soğuk metal transfer kaynağı parametre
değerleri

kullanılmayan CMT yöntemi ile 5 mm kalınlığındaki
Ramor 500 çeliğinin tek pasoda birleştirilmesi ve
kaynaklı bağlantının metalografik, sertlik ve
radyografik görüntülerinin incelenmesi çalışılmıştır.

2. Materyal ve Metot
Savunma ve güvenlik amaçlı kullanılan zırh
malzemeleri sınıfından, ticari olarak bilinen Zırh
Çeliği Ramor 500 deneylerde kullanılmak üzere
SSAB firması Türkiye distribütöründen temin
edilmiştir. Bu sac levhalar 250x95x4 mm
boyutlarında olacak şekilde plazma ile kesilmiş
plazma kesim sonrası ısıdan etkilenen bölgeler satıh
taşlama tezgazhında taşlanmıştır. İSDEMİR’de ARL
(Applıed research laboratorıes) spektral analiz
cihazında yaptırılan kimyasal kompozisyon değerleri
Çizelge 1’de, tedarikçinin verdiği mekanik değerleri
ise Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Ramor
kompozisyonu

500

çeliğinin

kimyasal

Alaşım

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

B

Ramor
500

0,35

0,7

1,5

0,015

0,01

1.0

2.0

0,7

0,005

Çizelge 2. Ramor
kompozisyonu
Mekanik
özellikler

Sertlik
(HB)

Ramor
500

490-560

500

Darbe
dayanımı
(Joule)
20 (40°C)

çeliğinin

Akma
dayanımı
(N/mm2)
1450

Kaynak işlemi gerçekleştikten sonra numuneler oda
sıcaklığında
kendi
halinde
açık
havada
soğutulmuştur. Mekanik testler öncesinde kaynak
bağlantıları Radyografik teste tabi tutulmuş ve
geçerlilik alan numuneler mekanik işleme tabi
tutulmuştur. CMT kaynak tekniği ile birleştirilen
numunelerden birleşme bölgesinden metalografik
olarak incelemek amacıyla ana malzeme, ITAB ve
kaynak bölgesini kapsayacak şekilde hassas
kesme ile ısı girdisi olmadan kesilerek metalografik
numuneler çıkarılmıştır.
Kaynaklı
numunelerin
kesitlerinden
alınan
numuneler 20x20x4 mm Struers Citopress-30
marka
cihazda
sıcak
bakalite
alınmıştır.
Zımparalama işlemleri Struers Tegrami-25 marka
zımpara makinesinde 180-320-400-600-800-10001200-1500 mesh’lik SiC karbür zımparalar ile
pürüzsüz yüzey elde etmek için zımparalanmış
ardından 3µm’lik elmas pasta ile parlatılmıştır.
Parlatma işlemi sonrası numuneler VİELLA ( 1gr
Pikrik Asit + 5 ml HCI + 100 ml etanol karışımı)
dağlayıcı ile 5-7 sn. aralığında dağlanmıştır.
Dağlanan numuneler makro yapı incelemeleri
yapıldıktan sonra mikroyapı incelemeleri optik
mikroskop incelememeleri gerçekleştirildi.

mekanik

Çekme
dayanımı
(N/mm2)
15501700

Uzama
(%)
7

Mekanik testler öncesinde kaynak bağlantılarında
herhangi bir çatlak, gözenek, gaz boşluğu vb.
kaynak hatalarının olup olmadığını kontrol etmek
amacı ile 250x95x4 mm ebatlarındaki tüm kaynak
numuneleri görsel ve radyografik muayene
testlerine tabi tutulmuştur. Radyografik muayene Xışınlarında; Işın kaynağı Ir-992, aktivite 35 Ci, poz
süresi 1dakika, Penetrametre 10 FEEN, Film ışın
kaynağı mesafesi 114-400 mm, odak boyutu 3x2,5
mm olarak uygulanmıştır.

Kaynak işlemi esnasında kaynağın mekanik
özelliklerine üzerinde önemli bir etkiye sahip olan
tel seçimi literatür çalışmaları ve öncü deneyler
sonucunda
çizelge
3
ve
4’de
kimyasal
kompozisyonu ve mekanik özellikleri verilen Esab
Ok Autrod 16.95, Austenitic (18 % Cr - 8 % Ni - 7 %
Mn) kaynak ilave teli seçilmiştir. Endüstri genelinde
östenitik, manganez, işlenebilen çeliklerin yanı sıra
zırh ve ısıya dirençli çeliklerin birleştirilmesi gibi çok
çeşitli
uygulamalarda
bu
telin
kullanıldığı
beliritilmiştir ( URL-9).

Kaynak metali ve ana malzeme arasındaki sertlik
farklarını ortaya koymak amacıyla kaynak metali,
ITAB ve ana malzemeyi de kapsayacak şekilde
mikrosertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 3. ESAB OK Autrod 16.95 ilave tel kimyasal analiz
Alaşım
elementleri

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Max (%)

0,08

0,9

7.0

-

-

18,7

8,1

0,20

0,10

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma
CMT yöntemi ile kaynak edilmiş numunelerin 10X
makro yapı görünümleri Şekil 1’de verilmiştir. CMT
yöntemi ile birleştirilen numunelerin her iki
yüzeyinde düzgün bir kaynak görünümü sahip
olduğu görülmüştür. Bu durum kaynak işlemi
sırasında kullanılan seramik altlıkların ergiyik
metalin daha düzgün şekilde katılaşmasını
sağlamasına atfedilebilir (Şekil d).

Çizelge 4. ESAB OK Autrod 16.95 ilave telin mekanik
özellikleri
Sertlik
(HB)

-

Darbe dayanımı
(Joule)

130

56

(+20 OC)

(-60 OC)

Akma
dayanımı
(Mpa)

Çekme
dayanımı
(Mpa)

Uzama
(% )

450

640

41
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Şekil 1. CMT kaynağı ile birleştirilen numunenin
kesitinden alınan makro yapı görünümü.

Şekil 2. CMT kaynağı sonrası a) kaynak bölgesi b)
ITAB- kaynak geçişi c) ITAB-ana malzeme d) ısıdan
etkilenmeyen bölgelerin 500X optik
mikroyapı
görünümleri.

Şekil 2’de, ticari Ramor 500 zırh çeliğinin CMT
kaynağı sonucu elde edilen mikroyapı resimleri
görülmektedir.

Şekil 2a’da kaynak bölgesinin yüksek alaşımlı
çeliklerde (paslanmaz) olduğu gibi katılaşma yapısı
görülmektedir. Bu durum kullanılan telin kimyasal
bileşimine atfedilebilir. Şekil 2b’de ise ITAB ve
kaynak birleşim bölgesinin arasında bir çizginin
varlığı görülmektedir. Bu durum kaynak metali ile
esas metal arasında yeterinde bir difüzyonun
olmadığını göstermektedir. Bu durum mekanik
özelliklerin olumsuz etkileneceğini göstermektedir.
Bu bölge mikroyapı bakımından incelendiğinde ise
karbürün kafes yapısı dışına ve hatta plaka dışına
itildiği beynitik yapı gibi görünmektedir. Ancak,
muhtemeldir ki C ce zengin siyah bölgeler ve çok
ince dağılmış beyaz bölgeler beyniti işaret
etmektedir. Şekil 2.c’de ise Ana Malzeme + ITAB
bölgesinde ise HPAW ve GMAW yöntemlerine göre
siyah bölgelerin sayısında oldukça bir artış
görülmektedir (Yüksel ve diğ. 2018). Bu durum soğuk
metal kaynak yönteminin karakteristiği olan düşük ısı
girdisinden dolayı soğuma hızının ve buna bağlı
olarak çekirdeklenme alanlarının artışına atfedilebilir.
Bu bölge tane boyutu bakımından incelendiğinde ise
HPAW ve GMAW ile elde edilen mikro yapılara göre
soğuma hızının yüksek olmasından dolayı daha ince
tanelerden ve iğnemsi bir mikro yapıdan oluştuğu
görülmektedir.Yapı içerisindeki beyaz bölgeler
temperlenmiş martenzit ve beynitik yapıları oluşturur
iken siyah bölgeler ise C’ca zengin karbürlü yapıları
oluşturduğu düşünülmektedir. Şekil 2d ‘de, ısıdan
etkilenmeyen (ana metal) bölgenin beynitik ve
martenzitik karakterli olduğu CMT yöntemindeki
düşük ısı girdisi dolayısıyla daha az ferrtik ve
dönüşmüş martenzitik bölgeler oluşmuştur.
Kaynak metali ile ITAB arasındaki çizgiden dolayı
numunenin radyografik testi uygulanmış ve şekil 3’de
verilmiştir.
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7- En yüksek sertlik değeri kaynak bölgesinde elde
edilmiş olup zırh çeliklerinin gaz altı kaynak
yöntemlerinde büyük bir problem olan kaynak
bölgesinin ana malzemeden daha düşük sertlik
değerlerinde olması problemi CMT yöntemi ile
giderilmiştir
Kaynaklar

Şekil 3.
CMT kaynaklı
radyografik muayene sonucu

numunenin

X-ışını

Radyografik muayene sonucunda kaynak hataları
olarak adlandırılan çatlak, gözenek, gaz boşluğu
vb. olumsuzluklar test edilmiş olup akredite
laboratuvar tarafından kaynaklı numuneler geçerlilik
almıştır. Bu olumsuzlukların gözlemlenmemiş
olması kaynak işlemi öncesi yapılan öncü deneyler
sonucunda optimum kaynak parametrelerinin elde
edilmiş olmasının bir sonucudur.

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]
Şekil 4. Kaynak sonrası oluşan sertlik tarama
haritasında ise ana malzeme, ITAB ve kaynak
bölgesinin sertlik değerlerinin gösterimi.
CMT kaynağı ile birleştirilen Ramor 500 çeliğinin
sertlik dağılımı incelendiğinde sertlik dağılımları
incelendiğinde en yüksek sertlik değerinin kaynak
bölgesinde ardından ITAB ve esas malzemede
olacak şekilde sıralanmıştır. Literatürde Kara ve
Korkut (2012) yaptıkları çalışmada ise en düşük
sertliğin kaynak bölgesinde meydana geldiğini bu
durumu kullanılan kaynak teli içeriğinin yüksek
oranda Ni içermesine bağlamışlardır. ITAB bölgesinin
kaynak metalinden daha sert olduğu bu durumun
martenzit ve karbür oluşumlarına neden olduğundan
darbe yükü durumunda olumsuz bir etkide
bulanacağı belirtmişlerdir.

[20]

[21]

[22]

[23]

Sonuçlar
Bu çalışmada savunma endüstrisinden yaygın olarak
kullanılan RAMOR 500 zırh çeliğinin soğuk metal
kaynak yöntemi ile kaynak edilmiştir. Kaynak sonrası
oluşan makroyapı ile ITAB bölgesinin oluşumuna etkisi
ve mikro yapıdaki oluşan yapılar incelenmiştir ve sertlik
taraması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki
şekilde özetlenebilir.
4- RAMOR 500 çeliği çift taraflı kaynak ağzı
açmaksızın başarılı bir şekilde birleştirilmiştir.
5- Kaynak işlemi sırasında seramik altlık kullanımı ile
kaynak dikişlerinde daha güzel bir görünüm elde
edilmiştir.
6- Kaynak bölgesinin çoğunluğu karışık beynitik bir
yapı olmakla beraber az miktarda da martenzitik bir
yapıdan oluşmuştur.

[24]

[25]

[26]
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AN ARDUINO-BASED AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM USING
SOIL-MOISTURE SENSOR AND AIR TEMPERATURE - MOISTURE
SENSOR
T. Ozdemir Oge
Bartın University, Vocational School of Health Services, 74100, Bartın, Turkey, E-mail: tozdemir@bartin.edu.tr

using the Arduino platform [10]. Olumodeji and
Gottardi presented a memristor emulator which
consists of a digital potentiometer (DigPot) and a
microcontroller (Arduino) [11]. Ulloa et al., designed
an arduino based photovoltaic panel (PV-T) [12].
Karami et al., demonstrated a reliable and robust
toolbox for monitoring indoor environmental quality
by use of an Arduino based data acquisition system
[13]. Puente et al. used Arduino based biomedical
applications to draw students’ interest in a course
called “Systems and Instruments Foundations”, as
an easy-to-learn electronic platform [14]. Teikari et
al., introduced a cost-efficient and effective visual
stimulator using light emitting diodes (LEDs) and an
Arduino-based open-source prototyping platform.
[15]. Al-Kadi et al. developed an Arduino-based Wi-Fi
network analyzer for wireless data analysis by use of
a Wi-Fi shield [16]. Wardana et al. developed a noninvasive Arduino-based system for monitoring urine
glucose using RGB tcs3200 sensor [17]. Başarslan
et al., introduced the telemetry application with short
range RF sensor [18]. Drost et al., explained the
design and testing of a programmable pulsatile ﬂow
pump using an Arduino micro-controller [19]. Karaca
et al., explained the efficient use of soil moisture
sensors classified as TDR (Time Domain
Reflectometry), FDR (Capacitance or Frequency
Domain Reflectometry), TDT (Time Domain
Transmissometry) and neutron probe [20]. Uytun et
al., performed the soil moisture measurements with
gravimetric method and digital moisture meter [21].
Devika et al., designed and tested an Arduino based
automatic plant watering system [22].

Abstract
This paper describes a portable and low cost air and
soil temperature-humidity measurement toolbox for
automated irrigation purposes. The toolbox
introduced in this study involves a soil humidity
sensor and DHT22 air temperature and humidity
sensor. A mini water pump is also integrated in the
system so as to perform automated irrigation in
accordance with the data received from the soil
humidity sensor using the open-source Arduino
Software (IDE). The system includes a microcontroller and auxiliary components such as sensors,
power supplies and breadboard.
Keywords: Soil-Moisture Sensor, Air Temperature Moisture Sensor, Automated Irrigation System,
Arduino-board

1. Introduction
Microcontrollers represent the integrated version of
CPU, inputs/outputs (I/O) and memory components
on a single circuit board [1]. Arduino Uno is an opensource electronic hardware platform established on
ATmega328 microcontroller. It has 14 input/output
pins six of which can be used as PWM (Pulse Width
Modulation-a technique used for acquisition of
analog output via digital means) output. Arduino Uno
is equipped with 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic
resonator, a USB port, a power input, an ICSP
header and a reset button. A Uno board is supplied
with an AC-DC adapter, a battery or a USB cable
connected to a personal computer [2]. In general,
Atmega microcontrollers are programmed via ICSP
interface with codes compiled using Atmel Studio, C
or Assembly coding languages. At this point, Arduino
boards enable us to transfer the codes to the
microcontroller via a USB connection. For this
function, Arduino bootloader should be installed in
our microcontroller [3]. Numerous types of Arduino
boards are available for various purposes. These can
be listed as; Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino
Lilypad, Arduino ADK, Arduino Ethernet, Arduino
Bluetooth, Arduino Mini and Mini Pro, Arduino Nano,
Arduino Leonardo, Arduino Esplora, Arduino Due. In
addition, all Arduino boards can be equipped with
hardware ADD-ONs, also referred to as “shield”
which further increases the flexibility of this platform,
thus enabling the design of an unlimited number of
projects [4].

The aim of this work is to design an efficient and low
cost irrigation device using open source Arduino
platform that involves soil moisture and air
temperature-moisture sensors. The data obtained
from the sensors are also displayed in serial monitor
and I2C LCD display. The purpose of this project is
to supply the “right” amount of irrigation water
through measuring soil moisture and to eliminate
unnecessary irrigation problems.

2. Material and Method
The system set-up
Sensors are devices that receive and respond to a
signal or stimulus [23]. Sensors are detecting
instruments that convert physical, chemical, or
electrical changes into measurable electrical signals.
The data from sensors are converted into electrical
signals and then these signals are interpreted by
electronic circuits and it can be controlled by
mechanical devices [24]. The proposed experimental
set-up includes an Arduino Uno board, Arduino Nano

Several arduino-based applications have been
introduced in the literature in diverse fields [5-9]. AlObaidy et al., presented an infrared thermal image
processing and intelligent fault diagnosis technology
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board, DHT-22 humidity and temperature sensor (Fig
2b), a soil humidity sensor (Fig 2a) and a mini water
pump (Fig 2c). Micro-controller and auxiliary
components are given in Figure 1 and Figure 2.

Figure 1. The front-view of Arduino UNO and Arduino
Nano board
Figure 3. Soil humidity sensor data received for a
period of ~1 hour
The mini water pump used in the research is a 3-6V
DC Micro Submersible Water Pump for fountain,
garden and controlled water hydroponic systems.

(a)Soil humidity sensor (b)DHT-22 (c)Mini waterpump
Figure 2. Sensors and mini water-pump
DHT-22 is a relative humidity and temperature
sensor with 3-5V power requirement, 2.5 mA max.
current, 0-100% humidity measurement range with 25% accuracy, -40 to 80°C temperature range with
±0.5°C accuracy. There are four pins in DHT-22
sensor including VCC, a single data line, a blank pin
and GND. The first pin is the VCC pin, the second
pin is the data pin connected to the pin 3 of the
Arduino in this study, and the third pin is not used
and the last pin is the ground pin as given in Figure 2
(b).

Figure4. An illustration of the designed irrigation
system
Figure 4 illustrates the designed irrigation system.
The diagram is composed of sensors and a mini
water pump for supplying water.

The soil humidity sensor provides the user with soilhumidity data via two parallel probes which are
equipped with conductors and plunged into soil. The
output data from this sensor is used as the input data
for operation of the mini-water pump. The sensor has
the capability to operate with digital and analogue
pins. In this research, however, analogue pins are
preferred as these are known to provide higher
sensitivity. Accordingly, the humidity data, provided
by the sensor is defined by a value between 0-1023.
Lower values indicate higher humidity, i.e. wet soil;
and higher values indicate lower humidity, i.e. dry
soil. Ardunio Nano was coded so as to run the mini
pump when this value drops under 200. Figure 3
gives the humidity versus time graph of these values
received from the sensor for a period of one hour.
Humidity data from the sensor is received in one
tenth of a second. When the probes of the soil
humidity sensor were initially plunged into the soil,
the humidity value received from the sensor was
under 200, so the pump remained inactive until
around the 500th second where humidity value
exceeded 200 and the pump was prompted to run by
Arduino Nano. Throughout the period of ~ 3600
seconds (~ 1 hour) the pump was prompted to run
accordingly by 4 times which are indicated by the
peaks in Figure 3.

Figure 5. The measured temperature and humidity
values and the electronic circuit of DHT-22 set-up
Arduino Integrated Design Environment (IDE),
Arduino 1.8.6, was used to write the codes,
separately, for two Arduino modules and to upload to
the board. Arduino development environment (IDE)
is composed of Arduino bootloader (Optiboot),
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Arduino libraries, AVRDude and compiler (AVRGCC) [25]. DHT22 sensor was connected to the PIN
3 using #include <DHT.h> and
#include
<LiquidCrystal_I2C.h> libraries as shown in Fig 5.
The image of the system set-up using Arduino UNO
and Arduino Nano board is given in Figure 6. DHT22 sensor and the LCD screen are controlled by an
Arduino Uno board; and the soil moisture sensor and
the mini water pump are controlled by an Arduino
Nano board.

Figure 6. Mini water pump and the electronic circuit
of the system set-up

3. Discussion
When the probes of the soil moisture sensor are
plunged into the soil or a liquid, a voltage difference
occurs between the probe ends. The amount of soil
moisture is measured depending on the amount of
voltage difference. Then, depending on the amount
of moisture, a mini water pump starts to work. Soilhumidity sensor provides soil humidity measurement
via placement of its probes in the soil. The data from
the soil moisture sensor was recorded on the serial
monitor. The data from the DHT-22 humidity and
temperature sensor was recorded using the I2C LCD
display and a potentiometer was used for contrast
adjustment. Arduino Uno, with DHT-22, is powered
by a 9V battery. The other Arduino Nano card is
powered by a USB connection. The mini water pump
is also connected to an analog input as shown in the
system set-up.

4. Conclusion
Intelligent home and intelligent automobile projects,
various technological devices and robot technologies
have been studied with the use of micro-controller
and sensors in several studies. This study explains a
cheap and simple portable instrument which allows
humidity and temperature and the soil humidity
measurements. The irrigation system introduced in
this study is designed to provide healthy and efficient
plant growth. This method provides a cheap solution
as compared to more expensive commercial ones.
The use of this system is not limited to irrigation
purposes, as it can be used in chemical fertilization
and spraying as well.
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indentations by a QNESS Q10A+ hardness test
machine under a load of 500 g. with dwelling time 10
seconds for all samples.
Compression tests were completed with 0.02
mm/min using Zwick Roell 600 kN Test Device.

Abstract
In this study, fullerene (C60) reinforced AZ91
magnesium matrix composite was fabricated via
semi powder metallurgy technique which consists of
ultrasonication, vacuum distillation and magnetic
stirrer. Microstructure, hardness and compression
strength of unreinforced and C60 reinforced
composites were evaluated. Results show that there
is a significant increase about hardness and
compression strength with the addition of
carbonaceous reinforcement.

3. Results
3.1. SEM Microstructure of fabricated composites
Sem and EDX images of fullerene reinforced
composite is shown in Fig.1. Mg17Al12 intermetallic
phases which are produced by the reaction between
magnesium and aluminum can be seen clearly from
the images. Microstructures are free of cracks or
macro-porosities. C60 particle cannot be recognized
from the microstructure. So, EDX analysis was
performed. There is a peak belonging to the carbon
according to the line EDX. During the line, carbon
peak is about being constant and mapping images
were taken to investigate the distribution of C, Al and
Zn. Homogenously distribution of carbon atoms is
detected from the figure.

Keywords: AZ91, C60, SEM, Compression

1. Introduction
Magnesium and its alloys have big potential for being
lightweight structural materials for automotive and
aerospace applications [1]. However, the usage of
magnesium-based materials was limited by virtue of
their low modulus [2], poor corrosion performance [3]
and losing mechanical performances at elevated
temperatures [4]. Thus, researchers have made
effort to solve problems of magnesium alloy. One of
these attempts can be explained using nano-size
particles as reinforcement for magnesium matrix
composites [5] – [7]. Scientists generally use carbonbased nanoparticles such as carbon nanotube and
graphene in order to develop mechanical
performance of magnesium. However, there are
limited studies about fullerene (C60) which is an
allotrope of carbon compared to graphene and
carbon nanotube. This study aims to investigate the
effect of C60 on mechanical and microstructure of
AZ91 magnesium alloy (generally used in practical
applications) matrix.

2. Materials And Methods
AZ91 magnesium alloy was chosen as a matrix
material in this study. It has 99.7% purity and 100 µm
size ranges. Fullerene was purchased by Nanografi
and that was used as a reinforcement with the weight
fraction of 0.25 wt.%.
Matrix and reinforcement powders were mixed in
ethanol solution using magnetic stirrer. Vacuum
distillation system was integrated to magnetic stirrer.
After two hours, powders were mixed successfully,
and ethanol was removed from the powder.
Powders were put into the graphite mold than
pressed in hot-press system. The temperature was
set 500 C during the 1.5 hours. The dimensions of
15x20 mm samples were fabricated.
Microstructure of specimens was investigated by
SEM. Vickers micro hardness values of the
composites were calculated using five successive

Figure 1. SEM and EDX images of AZ91-0.25 wt. %
C60 (B)
3.2. Hardness Results of Samples
Fullerene nanoparticle leads to improve hardness
behavior obviously of magnesium alloy. This can be
explained by incorporating harder reinforcement into
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the
magnesium
matrix.
Because
harder
reinforcements might prevent dislocation movements
so hardness behavior of AZ91 increases. Table 1
presents the hardness values of samples.
Table 1. Hardness results of specimens
Materials

Hardness (HV)
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3.3. Compression Test Results
0.2% Compression Yield Strength (CYS), Ultimate
Compression Strength (UCS) and Compression
Fracture Strain (CFS) results are presented in Figure
2. This improvement can be explained by uniform
distribution and nano size reinforcements embedded
in matrix. Also, dislocations can occur at interfaces
between matrix and reinforcement because of
mismatch between the coefficient of thermal
expansion (CTE) and the elastic modulus (E) [7], [8].
These mismatches lead to formation of thermal
residual stress so strength of materials can be
increased
[9].
However,
surface
area
of
reinforcements effects the dislocation density. High
dislocation density can be generated by nano size
particle and as a result, yield strength and ultimate
strength are improved with restriction of dislocation
movements [10].

Figure 2. Compression test results of specimens
CONCLUSIONS
Fullerene nanoparticle was added to magnesium
alloy matrix successfully via solution-based
technique. Carbon atoms were uniform embedded in
matrix according to the mapping images. Hardness
performance of AZ91 was improved considerably
when C60 was reinforced. Compression Yield
Strength and Ultimate Compression Strength were
increased while Compression Fracture Strain was
decreased due to the enhanced dislocation density.
As a result, even 0.25 wt.% C60 addition to matrix
play important role to determine the mechanical
performance of magnesium alloy.
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Özet
Bu çalışmada DP1000 çift fazlı çeliğinin mikroyapısında
çekme gerilmesine bağlı oluşan gerilme ve
deformasyon dağılımları sonlu elemanlar yöntemi
kullanılarak belirlenmiştir. Optik mikroskopta elde edilen
mikroyapı görüntülerinden çift fazlı çeliklerinin
mikroyapısında bulunan martenzit ve ferrit fazları
ayrıştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve tek
eksenli çekme deformasyonu altında mikro yapı
incelenmiştir. Gerilmenin martenzit fazında biriktiği,
martenzit fazı arasında sıkışan ferrit fazı bölgelerinde
ise muhtemel çatlak oluşum bölgeleri oluşmuştur.
Anahtar kelimeler: mikroyapı modellenmesi, çift faz,
DP1000

Abstract
In this study, stress and deformation distributions due
to tensile stress in microstructure of DP1000 dual
phase steel material were determined by using finite
element method. The microstructure images obtained
from the optical microscope, the martensite and ferrite
phases in the microstructure of the DP1000 steels were
separated and transferred to the computer environment
and the microstructure was investigated under uniaxial
tensile deformation. Possible crack formation zones are
formed in the ferrite phase regions trapped between the
martensite phase and the stressally accumulated
martensite phase.

Son yıllarda gelişen bilgisayar destekli analiz yazılımları
kullanılarak mikroyapı özelliklerine göre çeliklerin
göstereceği mekanik davranışlar tahmin edilmeye
çalışılmaktadır. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda
farklı çift fazlı çeliklerin mikroyapıları bilgisayar
ortamında
modellenerek
bilgisayar
ortamında
deformasyon davranışı belirlenmiştir [4-8].
Bu çalışmada DP1000 çift fazlı çeliğinin gerçek
mikroyapı görüntüleri 2D olarak modellenmiş ve
mikroyapısında oluşan deformasyon sonlu elemanlar
yöntemi ile incelenerek gerilme ve deformasyon
dağılımları belirlenmiştir.

2. Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada DP1000 çift fazlı çelik kullanılmıştır.
DP1000 çeliğinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1 DP1000 çeliğinin kimyasal bileşimi
Çelik
DP1000
Si
0,53

C
0,14
P
<0,01

Mn
1,40
S
<0,01

Ni
0,03
Cu
0,02

Cr
<0,02
Al
0,03

Çeliğin metalografik incelenmesi için nital solüsyon
kullanılarak dağlama işlemi uygulanmıştır. Daha sonra
optik
mikroskop
kullanılarak
malzemenin
mikroyapısana ait görüntüler elde edilmiştir. Yapılan
dağlama işleminde ferrit fazı açık renkte, martenzit fazı
Keywords: microstructure modelling, dual phase, ise koyu renkte görülmektedir. LAS V4.5 yazılımı
kullanılarak çeliğin faz hacim oranları belirlenmiştir.
DP1000
DP1000 çeliğinin martenzit hacim oranının % 47,03,
ferrit
hazim oranının % 52,97 olduğu anlaşılmıştır.
1. Giriş
Günümüzde geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelikleri
otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Çift
fazlı çelikler ise yüksek mukavemetli çelikler arasında
farklı mukavemet değerlerinde üretilmektedir [1-2].
Mikroyapısındaki farklı oranlarda ferrit ve martenzit fazı
bulunması nedeniyle mukavemet değeri ve süneklik
miktarı değişmektedir. Martenzit fazının hacim oranının
artışı çeliğin akma ve çekme dayanımını arttırmaktadır
[3].

Mikroyapıda
meydana
gelen
gerilme
ve
deformasyonların
analiz
yazılımı
kullanılarak
belirlenmesi için elde edilen optik mikroskop
görüntülerini referans alınarak, fazların tane sınırları
yazılıma aktarılmıştır.
Ferrit ve martenzit fazına ait tane sınırları yazılıma
aktarılmasının ardından fazlara ait mekanik özelliklerin
tanıtılmıştır. Ferrit ve martenzit fazlarının ait akma
eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. Mikroyapıya tek eksenli
çekme işlemi uygulanarak mikroyapı üzerindeki gerilme
ve deformasyon analiz işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Optik Mikroskop

Model

DP1000

Çelik

Şekil 1. Optik mikroskop ve 2D temsili mikroyapı görüntüsü

Şekil 4. 0,9 µm deformasyon miktarında gerilme
dağılımı

Şekil 2 Fazların ait akma eğrileri

3. Sonuçlar ve Tartışma
DP1000 çift falzı çeliğimim milro yapısanma tek
eksenli
çekme
uygulanmasının
ardından
mikroyapıdaki ferrit ve martenzit fazlarındaki gerilme
miktarı belirlenmiştir. Martenzit fazında oluşan
gerilme miktarı 1700 MPa ile 2000 MPa aralığında
oluşmuştur.. Ferrit fazında ise gerilme miktarı 700
MPa ile 800 MPa aralığında oluşmuştur. Martenzit
fazının
daha
yüksek
pekleşme
gösterdiği
görülmektedir. Şekil 3 - 6’da fazlar üzerinde oluşan
gerilmeler gösterilmiştir. Oluşan renk ölçeğinden de
anlaşılacağı gibi martenzit fazlarının yüksek
gerilmeden dolayı kırmızı rengi aldığı ferrit fazlarının
bulunduğu alanların ise açık mavi renk tonların
buulunduğu görülmektedir.

Şekil 5. 1,8 µm deformasyon miktarında gerilme
dağılımı

Şekil 3. 0,5 µm deformasyon miktarında gerilme
dağılımı
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Şekil 6. 2,56 µm deformasyon miktarında gerilme
dağılımı

Şekil 9. 1,8 µm deformasyon miktarında plastik
deformasyon dağılımı

Şekil 7 - 10 incelendiğinde martenzit fazında son
derece sınırlı miktarda oluştuğu görülmüştür. Ancak,
ferrit fazında meydana gelen plastik deformasyonun
martenzite göre çok yüksek miktarda olduğunu
söylemek mümkündür. Bu durum ferrit fazının
martenzite göre son derece yumuşak olmasından
dolayı gerçekleşmektedir. Bu durumun artan
deformasyon miktarı sonucunda çatlak oluşumunun
da ferrit fazında gerçekleşeceğinin bir göstergesi
olarak düşünülmüştür. Martenzit fazlarında plastik
deformasyonun düşük miktarda olduğundan dolayı,
renkler genellikle mavi tonlarda oluşmuştur. Ferrit
fazında ise kırmızı renkli alanlar artan plastik
deformasyon sonunda oluşmuştur. Muhtemel çatlak
bölgelerinde plastik deformasyonun yoğunlaştığı
anlaşılmıştır.

Şekil 10. 2,56 µm deformasyon miktarında plastik
deformasyon dağılımı

3. Sonuçlar

Mikroyapı görüntüleri kullanılarak sonlu elemanlar
yöntemiyle mikroyapıda meydana gelen deformason
incelenmiştir.
• Martenzif fazında ferrit fazına göre daha
yüksük
oluşan
pekleşme
nedeniyle
gerilmelerin
martenzit
fazı
üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir.
• Martenzif fazı arasında kalan ferrit
tanelrinde deformasyonun yoğunlaştığı
görülmüştür. Muhtelel çatlak olulşum
bölgerinin bu alanlar olduğu belirlenmiştir.

Şekil 7. 0,5 µm deformasyon miktarında plastik
deformasyon dağılımı
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Şekil 8. 0,9 µm deformasyon miktarında plastik
deformasyon dağılımı
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Abstract
This study investigated the influence of heat treatment
(Silvapro Wood method) on the color and glossiness of
alep
(Desbordesia
glaucescens),
guatambu
(Balfourodendron riedelianum), awoura (Julbernardia
pellegriniana), mersawa (Anisoptera spp.), bubinga
(Guibourtia tessmannii), andiroba (Carapa guianensis),
Lime European (Tilia x europaea), nyatoh (Palaquium
spp.), punah (Tetramerista glabra), timborana
(Pseudopiptadenia suaveolens) wood types. heat
o
treatment was subjected at 200 C for 3 hours (Silvapro
Wood method). The color and glossiness of samples
were determined using portable spectrophotometer (XRite SP64) and glossmeter (X-Rite Acu gloss).
According to the results of the research, factor (A),
factor (B) and interactions (AB) were found significantly.
a*, L*, b* and glossiness values decreased after heat
treatment. The highest ΔE* found to timborana (41.44)
followed by punah (25.97), nyatoh (28.33), mersawa
(29.80), lime european (36.82), guatambu (38.22),
bubinga (24.16), awoura (29.89), andiroba (39.92) and
alep (31.26).
Keywords:
Andiroba

Alep,

Guatambu,

Mersawa,

Bubinga,

1. Introduction
Wood heat-treated with Silvapro® method is the ideal
material for outdoor use, for example for interior
furniture, the production of furniture, verandas, wooden,
fencing and roofing buildings garden furniture, flooring,
front linings, saunas and bathrooms for production [1].
Colour and gloss of wood material change after heat
treatment. These changes depend on the type of wood,
the temperature and duration of the heat treatment.
Studies have been carried out regarding the change of

Wood type
Alep
Awoura
Bubinga
Andiroba
Guatambu
Lime European

color and brightness values after heat treatment [2-6].
Salca et al. [7] explained that decrease L* was related
to the degradation of hemicelluloses during heat
treatment. The reduction of a* is related volatilizing of
some chemical compounds such as phenolic
extractives, which confer red color to wood, when the
reduction of b* is related chromophores in lignin and
extractives, as well as organometallic compounds in
extractives that are degraded by increasing of
temperature [8]. The change in the color of wood is
mainly based to degradation of hemicelluloses and
oxidation of phenolic compounds [9, 28].
Lime European, alep, guatambu, mersawa, bubinga,
andiroba, awoura, nyatoh, punah are timborana tree
species have use in important areas. These tree
species have not been subjected to heat treatment
before. In this study, color and brightness changes of
these tree species were investigated after heat
treatment.

2. Material and Method
2.1. Material
The dimensions of alep (Desbordesia glaucescens),
guatambu (Balfourodendron riedelianum), awoura
(Julbernardia pellegriniana), mersawa (Anisoptera
spp.), bubinga (Guibourtia tessmannii), andiroba
(Carapa guianensis), Lime European (Tilia x europaea),
nyatoh (Palaquium spp.), punah (Tetramerista glabra),
timborana (Pseudopiptadenia suaveolens) samples
used for colour and glossiness measurements were
150 mm by 70 mm by 10 mm. wood materials were
taken from various forest products companies. Table 1
gives
the
usage
areas
of
wood
types.

Table 1. Areas of Use of Wood Species
Areas
Exterior general, piers, beams, joists, bridges, containers, truck bodies, poles,
crossarms, rails, crossties, housing general, boards, frames, truck flooring
Sliced veneer, layout and furnishings, industrial floors, wooden floors, interior
panelling, furniture and cabinetmaking, vehicle, wagon and container bottom
Veneer, turnings, inlays, cabinetry, fine furniture and other specialty items.
Veneer, interior trim, plywood, cabinetry, flooring, furniture, and turned objects.
Naval construction, furniture and cabinets, tools, agricultural tools, tool handles.
Plywood, carvings, veneer, cutting boards, musical instruments and turned objects.
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[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Mersawa
Nyatoh
Punah
Timborana

Flooring, veneer and plywood, furniture components, joinery, light construction.
Plywood, furniture, and interior joinery.
Furniture and cabinets, frames, poles, naval construction agricultural tools, packing,
containers, truck bodies, truck flooring, exterior general, joists, boards, flooring
Furniture, heavy construction, interior millwork, flooring material

[16]
[17]
[18]
[19]

2.2. Method
2.2.1. Heat Treatment
Alep, awoura, bubinga, andiroba, guatambu, lime
European, mersawa, nyatoh, punah, timborana wood
samples were heat-treated using the Silvapro Wood
process at University of Ljubljana, Biotechnical Faculty,
Department of Wood Science and Technology Lab.,
o
Slovenija. Wood samples were heat-treated at 200 C
for 3 hours (Figure 1 and Figure 2). the oven is
controlled by a computer. The process took 24 hours
[20]. Heat-treated and untreated samples were
conditioned to 12% MC (moisture content) in a special
room at 20°C (±2) and 65% (±5) relative humidity [21].

Figure 1. Heat treatment machine

Figure 2. Course of treatment process according to Silvapro Wood method
2.2.2. Tests
2.2.2.1. Color Measurements
Measurements of the colour parameters were
performed with X-Rite SP64 Portable Sphere
Spectrophotometer (wave length 10 nm, light source
D65) [ASTM D 2244-3 [22] (Figure 3). a*, L* and b*
parameters of heat-treated and untreated (control)
samples were used for calculate of ΔL*, Δb* ΔE* and
Δa* values.
ΔE* = [(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²]
ΔL* = L* heat treated - L* untreated
Δb* = b* heat treated - b* untreated
Δa* = a* heat treated - a* untreated

1/2

(1)
(2)
(3)
(4)

Figure 3. Portable spectrophotometer X-Rite SP64
series
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Figure 4. Color Space [23]
2.2.2. Glossiness Measurements
X-rite Acu Gloss meter was used to measure (parallel
to the grain at 20°, 60° and 85° angles) [ISO 2813 [24]
(Figure 5).

Figure 5. Glossmeter X-rite Acu gloss model
2.2.3. Statistical Analysis
SPSS 17 program (Sun Microsystems, Inc., Santa
Clara, CA, USA) was used. Variance analyzes and
duncan tests were determined. In total, 1200
measurements were taken in this research (10
measurements × 2 heat treatment × 10 wood types × 6
test (20°, 60°, 85°, a*, L*, b*).

Figure 6. Colours of woods before and after heat
treatment

The results of the variance analysis of L* parameter for
heat-treated and untreated wood from lime european,
timborana, mersawa, alep, bubinga, nyatoh, punah,
awoura, gutambu and andiroba are given in Table 2.
3.1. Changes in Colour
Factor wood type = A and factor heat treatment B, and
o
Color changes of wood samples heat-treated at 200 C interactions = AB were found to be significant
(according to α ≤ 0.05) (Table 2).
for 3 hours and untreated are shown in Figure 6.

3. Results and Discussion

Factors
Wood type (A)
Treatment (B)
Interaction (AB)
Error
Total

Table 2. Results of the variance analysis of L* parameter
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
F Number
5849.887
9
649.987
676.308
38595.866
1
38595.866
40158.760
2047.556
9
227.506
236.719
172.995
180
0.961
470501.342
200
*Significant at 95% confidence level.

Table 3 gives highest value, homogeneity groups,
maximum and minimum values, lowest value, standard
deviations and averages for L* parameter of heattreated and untreated samples. When the highest
lightness (L*) value was determined in guatambu

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

control wood type, the lowest lightness (L*) value was
o
obtained alep heat-treated at 200 C for 3 hours (Table
3). L* parameters decreased in all wood types after
heat treatment.
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Table 3. L* after heat treatment of all wood types
Wood type
Heat treatment
N
Minimum
X
HG
SS
Alep
Control
10 53.17
F
0.89
52.27
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10 29.34
N** 0.28
28.99
Awoura
Control
10 59.95
E
1.74
56.54
o
(Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours 10 33.26
K
0.12
32.95
Bubinga
Control
10 48.30
H
0.35
47.84
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10 30.01
MN
0.34
29.48
Andiroba
Control
10 64.18
D
0.28
63.83
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 30.35
LM
0.24
30.16
Guatambu
Control
10 73.82
A*
0.17
73.61
o
(Balfourodendron riedelianum)
200 C for 3 hours 10 38.79
I
0.20
38.56
Lime European
Control
10 71.50
B
0.09
71.31
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10 36.04
J
0.48
35.09
Mersawa
Control
10 53.10
F
0.31
52.69
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10 29.61
MN
0.48
29.10
Nyatoh
Control
10 60.04
E
0.21
59.62
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10 33.21
K
0.45
32.35
Punah
Control
10 49.98
G
0.18
49.72
o
(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 31.00
L
0.11
30.82
Timborana
Control
10 65.21
C
3.72
60.01
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10 29.83
MN
0.44
29.44
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value

Maximum
55.30
29.83
61.61
33.39
48.88
30.70
64.73
30.97
74.03
39.11
71.64
36.73
53.62
30.71
60.32
33.84
50.41
31.19
70.29
30.67

The results of the variance analysis of a* parameter for Factor wood type = A and factor heat treatment B, and
heat-treated and untreated wood from lime european, interactions = AB were found to be significant
timborana, mersawa, alep, bubinga, nyatoh, punah, (according to α ≤ 0.05) (Table 4).
awoura, gutambu and andiroba are given in Table 4.

Factors
Wood type (A)
Treatment (B)
Interaction (AB)
Error
Total

Table 4. Results of the variance analysis of a* parameter
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
F Number
283.800
9
31.533
119.589
1275.075
1
1275.075
4835.680
743.902
9
82.656
313.470
47.462
180
0.264
18240.514
200
*Significant at 95% confidence level.

Table 5 gives maximum and minimum values, highest
value, lowest value, homogeneity groups, standard
deviations and averages for a* parameter of heattreated and untreated samples. While the highest red
colour (a*) tone value was obtained in bubinga control

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

wood type, the lowest red colour (a*) tone value was
o
found in alep heat-treated at 200 C for 3 hours (Table
5). When only a* parameter of guatambu wood type
increased, a* parameter of other wood samples
decreased.

Table 5. SPSS results of a* parameter of heat-treated and untreated samples
Wood type
Heat treatment
N
X
HG
SS Minimum Maximum
Alep
Control
10 9.67
E
0.19
9.21
9.82
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10 4.20
L** 0.19
3.86
4.49
Awoura
Control
10 9.20
FG
0.17
8.97
9.38
(Julbernardia pellegriniana) 200oC for 3 hours 10 7.22
I
0.04
7.16
7.29
Bubinga
Control
10 17.34
A*
0.05
17.27
17.43
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10 6.09
J
0.21
5.87
6.63
Andiroba
Control
10 12.75
C
0.09
12.61
12.91
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 5.03
K
0.04
4.96
5.10
Guatambu
Control
10 7.69
HI
0.08
7.54
7.80
(Balfourodendron riedelianum) 200oC for 3 hours 10 9.46
EFG
0.06
9.39
9.58
Lime European
Control
10 9.01
G
0.14
8.85
9.19
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10 7.74
H
0.28
7.23
8.18
Mersawa
Control
10 12.80
C
0.22
12.54
13.10
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10 4.39
L
0.30
4.07
5.06
Nyatoh
Control
10 9.76
E
0.38
9.38
10.51
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10 7.21
I
0.21
6.82
7.50
Punah
Control
10 14.27
B
0.06
14.19
14.34
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o

(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 5.34
K
0.07
5.26
Timborana
Control
10 11.92
D
1.98
9.19
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10 7.22
I
0.86
6.80
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value

5.47
14.80
9.64

The results of the variance analysis of b* parameter for Factor wood type = A and factor heat treatment B, and
heat-treated and untreated wood from lime european, interactions = AB were found to be significant
timborana, mersawa, punah, alep, bubinga, nyatoh, (according to α ≤ 0.05) (Table 6).
awoura, gutambu and andiroba are given in Table 6.

Factors
Wood type (A)
Treatment (B)
Interaction (AB)
Error
Total

Table 6. Results of the variance analysis of b* parameter
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
F Number
2166.317
9
240.702
2120.101
11245.800
1
11245.800
99052.948
827.205
9
91.912
809.558
20.436
180
0.114
66582.001
200
*Significant at 95% confidence level.

Table 7 gives standard deviations, averages, maximum
and minimum values, highest value, lowest value and
homogeneity groups for b* parameter of heat-treated
and untreated samples. While the highest yellow colour
(b*) tone value was obtained in timborana control wood

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

type, the lowest yellow colour (b*) tone value was found
o
in alep heat-treated at 200 C for 3 hours (Table 7). b*
parameters decreased in all wood types by heat
treatment.

Table 7. SPSS results of b* parameter of heat-treated and untreated samples
Wood type
Heat treatment
N
Minimum
X
HG
SS
Alep
Control
10 22.91
E
0.17
22.71
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10 3.43
P** 0.22
3.09
Awoura
Control
10 22.70
E
0.96
21.01
o
(Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours 10 9.39
L
0.17
9.16
Bubinga
Control
10 18.00
I
0.08
17.90
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10 6.93
M
0.10
6.73
Andiroba
Control
10 25.96
C
0.24
25.50
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 6.23
N
0.09
6.09
Guatambu
Control
10 30.19
B
0.38
29.55
(Balfourodendron riedelianum) 200oC for 3 hours 10 15.01
J
0.12
14.91
Lime European
Control
10 24.57
D
0.19
24.31
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10 14.75
J
0.54
13.81
Mersawa
Control
10 21.84
F
0.27
21.51
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10 5.55
O
0.45
4.95
Nyatoh
Control
10 18.63
H
0.19
18.38
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10 9.91
K
0.36
9.24
Punah
Control
10 21.26
G
0.07
21.11
o
(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 5.95
N
0.13
5.79
Timborana
Control
10 30.67
A*
0.44
29.95
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10 9.62
KL
0.18
9.38
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
Values of ΔL*, Δa*, Δb* and ΔE* are given in Table 8
and ΔE* values are shown in Figure 7. When highest
total color difference (ΔE*) found timborana
(Pseudopiptadenia suaveolens) wood type, lowest ΔE*
value obtained bubinga (Guibourtia tessmannii) wood
type (Table 8). ΔE* value was similar for Awoura
(Julbernardia
pellegriniana)
(29.89),
Mersawa
(Anisoptera spp.) (29.80) and Nyatoh (Palaquium spp.)
(28.33). It is seen that these parameters changed in
other studies [25-28]
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Maximum
23.31
3.87
23.53
9.80
18.14
7.10
26.18
6.42
30.74
15.27
24.82
15.65
22.15
6.47
18.98
10.44
21.35
6.18
31.31
9.88

Figure 7. ΔE* values of wood samples
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Table 8. ΔL*, Δa*, Δb* and ΔE* values
Wood type
Heat treatment
ΔL*
o
Alep (Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours
-23.83
o
Awoura (Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours
-26.69
o
Bubinga (Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours
-18.29
o
Andiroba (Carapa guianensis)
200 C for 3 hours
-33.83
o
Guatambu (Balfourodendron riedelianum)
200 C for 3 hours
-35.03
o
Lime european (Tilia x europaea)
200 C for 3 hours
-35.46
o
Mersawa (Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours
-23.49
o
Nyatoh (Palaquium spp.)
200 C for 3 hours
-26.83
o
Punah (Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours
-18.98
o
Timborana (Pseudopiptadenia suaveolens)
200 C for 3 hours
-35.38

Δa*
-5.47
-1.98
-11.25
-7.72
1.77
-1.27
-8.41
-2.55
-8.93
-4.70

Δb*
-19.48
-13.31
-11.07
-19.73
-15.18
-9.82
-16.29
-8.72
-15.31
-21.05

ΔE*
31.26
29.89
24.16
39.92
38.22
36.82
29.80
28.33
25.97
41.44

3.2. Changes in Glossiness

awoura, gutambu, andiroba, punah and timborana are
given in Table 9. Factor wood type = A and factor heat
The results of the variance analysis of parallel (//) treatment B, and interactions = AB were found to be
glossiness at 20° for heat-treated and untreated wood significant (according to α ≤ 0.05) (Table 9).
from lime european, mersawa, alep, bubinga, nyatoh,

Factors
Wood type (A)
Treatment (B)
Interaction (AB)
Error
Total

Table 9. Results of the variance analysis of parallel (//) glossiness at 20°
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
F Number
1.519
9
0.169
68.272
11.472
1
11.472
4640.380
1.253
9
0.139
56.335
0.445
180
0.002
64.390
200
*Significant at 95% confidence level.

Table 10 gives highest value, standard deviations,
averages, maximum and minimum, lowest value and
homogeneity groups for parallel (//) glossiness at 20° of
heat-treated and untreated samples. While the highest
parallel (//) glossiness at 20° was found in guatambu

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

control wood type, the lowest parallel (//) glossiness at
o
20° was found in timborana heat-treated at 200 C for 3
hours (Table 10). Parallel (//) glossiness at 20° values
decreased in all wood types after heat treatment.

Table 10. SPSS results of parallel (//) glossiness at 20° of heat-treated and untreated samples
Wood type
Heat treatment
N
Minimum Maximum
X
HG SS
Alep
Control
10 0.60 F
0.00
0.60
0.60
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10 0.30 G 0.00
0.30
0.30
Awoura
Control
10 0.69 D
0.10
0.60
0.80
o
(Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours 10 0.25 H
0.05
0.20
0.30
Bubinga
Control
10 0.60 F
0.11
0.50
0.70
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10 0.20
I
0.00
0.20
0.20
Andiroba
Control
10 0.90 B
0.00
0.90
0.90
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 0.30 G 0.00
0.30
0.30
Guatambu
Control
10 1.05 A* 0.05
1.00
1.10
(Balfourodendron riedelianum) 200oC for 3 hours 10 0.30 G 0.00
0.30
0.30
Lime European
Control
10 0.94 B
0.05
0.90
1.00
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10 0.20
I
0.00
0.20
0.20
Mersawa
Control
10 0.61 EF 0.07
0.50
0.70
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10 0.23 HI 0.05
0.20
0.30
Nyatoh
Control
10 0.76 C
0.05
0.70
0.80
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10 0.31 G 0.03
0.30
0.40
Punah
Control
10 0.58 F
0.04
0.50
0.60
o
(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 0.31 G 0.03
0.30
0.40
Timborana
Control
10 0.65 DE 0.07
0.50
0.70
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10 0.19 I** 0.03
0.10
0.20
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
The results of the variance analysis of parallel (//) are given in Table 11. Factor wood type = A and factor
glossiness at 60° for heat-treated and untreated wood heat treatment B, and interactions = AB were found to
from mersawa, gutambu, alep, awoura, andiroba, be significant (according to α ≤ 0.05) (Table 11).
bubinga, lime european, nyatoh, punah and timborana
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Table 11. Results of the variance analysis of parallel (//) glossiness at 60
Factors
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
Wood type (A)
61.377
9
6.820
Treatment (B)
167.994
1
167.994
Interaction (AB)
34.817
9
3.869
Error
25.911
180
0.144
Total
2120.830
200
*Significant at 95% confidence level.
Table 12 gives maximum and minimum, highest value,
averages, standard deviations, lowest value and
homogeneity groups for parallel (//) glossiness at 60° of
heat-treated and untreated samples. While the highest
parallel (//) glossiness at 60° was found in guatambu

F Number
47.376
1167.033
26.874

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

control wood type, the lowest parallel (//) glossiness at
o
60° was found in timborana heat-treated at 200 C for 3
hours (Table 12). Parallel (//) glossiness at 60° values
decreased for all wood types after heat treatment.

Table 12. SPSS results of parallel (//) glossiness at 60° of heat-treated and untreated samples
Wood type
Heat treatment
N
Minimum Maximum
X
HG
SS
Alep
Control
10 3.25
C
0.11
3.10
3.40
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10 2.19
GH
0.18
1.90
2.50
Awoura
Control
10 3.15
C
0.58
2.50
4.00
o
(Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours 10 1.97
H
0.30
1.60
2.50
Bubinga
Control
10 4.84
A
1.05
3.40
6.00
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10 1.30
I
0.11
1.10
1.40
Andiroba
Control
10 4.67
A
0.14
4.40
4.80
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 2.91
CD
0.45
2.40
3.70
Guatambu
Control
10 5.01
A*
0.13
4.80
5.10
(Balfourodendron riedelianum) 200oC for 3 hours 10 2.36
EFG
0.05
2.30
2.40
Lime European
Control
10 3.89
B
0.27
3.60
4.20
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10 1.26
I
0.08
1.20
1.40
Mersawa
Control
10 4.10
B
0.49
3.60
4.90
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10 2.23
FGH 0.40
1.80
3.00
Nyatoh
Control
10 4.10
B
0.35
3.70
4.50
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10 2.58
DEF
0.30
2.20
3.00
Punah
Control
10 3.74
B
0.28
3.50
4.20
o
(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 3.14
C
0.51
2.50
3.90
Timborana
Control
10 2.67
DE
0.07
2.50
2.70
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10 1.15
I** 0.05
1.10
1.20
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
The results of the variance analysis of parallel (//)
glossiness at 85° for heat-treated and untreated wood
from gutambu, alep, awoura, bubinga, nyatoh,
andiroba, lime european, mersawa, timborana and

punah are given in Table 13. Factor wood type = A and
factor heat treatment B, and interactions = AB were
found to be significant (according to α ≤ 0.05) (Table
13).

Table 13. Results of the variance analysis of parallel (//) glossiness at 85°
Factors
Sum of Squares Degree of Freedom Mean Square
F Number
Wood type (A)
2278.643
9
253.183
92.999
Treatment (B)
904.826
1
904.826
332.359
Interaction (AB)
910.284
9
101.143
37.152
Error
490.038
180
2.722
Total
21926.460
200
*Significant at 95% confidence level.
Table 14 gives averages, standard deviations,
maximum and minimum, highest value, lowest value
and homogeneity groups for parallel (//) glossiness at
85° of heat-treated and untreated samples. While the
highest parallel (//) glossiness at 85° was found in

P ≤ 0.05
0.000*
0.000*
0.000*

bubinga control wood type, the lowest parallel (//)
glossiness at 85° was found in Lime European heato
treated at 200 C for 3 hours (Table 14). Parallel (//)
glossiness at 85° values decreased for all wood types
after heat treatment.
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Table 14. SPSS results of parallel (//) glossiness at 85° of heat-treated and untreated samples
Wood type
Heat treatment
N
X
HG
SS Minimum Maximum
Alep
Control
10
8.62
FG
3.15
5.20
11.80
o
(Desbordesia glaucescens)
200 C for 3 hours 10
8.19
G
2.63
5.30
12.10
Awoura
Control
10
7.41
GH
2.61
4.60
11.80
o
(Julbernardia pellegriniana)
200 C for 3 hours 10
6.53
H
1.35
4.40
8.70
Bubinga
Control
10 19.06
A*
2.88
14.60
23.20
o
(Guibourtia tessmannii)
200 C for 3 hours 10
3.88
IJ
0.80
2.20
4.60
Andiroba
Control
10 16.88
B
1.11
15.50
19.00
o
(Carapa guianensis)
200 C for 3 hours 10 14.36
C
1.49
12.80
17.20
Guatambu
Control
10 12.83
D
0.68
11.80
13.50
(Balfourodendron riedelianum) 200oC for 3 hours 10
6.35
H
0.47
5.60
7.00
Lime European
Control
10
4.12
I
1.18
3.00
5.50
o
(Tilia x europaea)
200 C for 3 hours 10
2.44
J**
0.17
2.10
2.70
Mersawa
Control
10 15.49
BC
2.66
12.20
19.20
o
(Anisoptera spp.)
200 C for 3 hours 10
8.39
FG
2.08
5.70
11.90
Nyatoh
Control
10
9.82
EF
0.70
8.60
10.70
o
(Palaquium spp.)
200 C for 3 hours 10
8.53
FG
0.94
7.30
9.40
Punah
Control
10 12.36
D
0.86
10.80
13.60
o
(Tetramerista glabra)
200 C for 3 hours 10 10.29
E
0.97
8.60
11.90
Timborana
Control
10
7.80
GH
0.17
7.60
8.00
(Pseudopiptadenia suaveolens) 200oC for 3 hours 10
2.89
IJ
0.10
2.70
3.00
HG: Homogeneity group, N: Number of measurements, SS: Standard deviation,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
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Wooden Material Research Journal, vol 1, no 1, pp.
11-20, 2018.
[4] Ayata, U., Gurleyen, L., and Esteves, B., Effect of
heat treatment on the surface of selected exotic
wood species, Drewno, vol 60, no 199, pp. 105-116,
2017.
[5] Aytin, A., Korkut, S., and Cakicier, N., Effect of
heat treatment with ThermoWood method on some
surface characteristic of wild cherry wood, III.
International Furniture Congress (UMK-2015), 10-12
April 2015, Konya, Turkey, pp. 539-554, 2015.
[6] Zanuncio, A.J.V., Motta, J.P., Silveira, T.A.,
Farias, E.D.S., and Trugilho, P.F., Physical and
colorimetric changes in Eucalyptus grandis wood
after heat treatment, BioResources, vol 9, no 1, pp.
293-302, 2014.
[7] Salca, E.A., Kobori, H., Inagaki, T., Kojima, Y.,
Suzuki, S., Effect of heat treatment on colour
changes of black alder and beech veneers, Journal
of Wood Science, vol 62, no 4, pp. 297-304, 2016.
[8] Pincelli, A.L.P.S.M., de Moura, L.F., and Brito,
J.O., Effect of thermal rectification on colors of
Eucalyptus saligna and Pinus caribaea woods,
Maderas. Ciencia y tecnología, vol 14, no 2, pp. 239248, 2012.
[9] Hon, D.N-S., Minemura, N., Colour and
discolouration, In:Wood and Cellulosic Chemistry;
Hon, D.N-S.; Shiraishi, N., Eds.; Marcel Dekker: New
York, 385-442, 2001.
[10] Alep (Desbordesia glaucescens) wood type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/alepdesbordesia-glaucescens/, (17.07.2018)
[11] Awoura (Julbernardia pellegriniana) wood type,
https://www.mytropicaltimber.org/en/c/3/products/11/
awoura, (17.07.2018)
[12] Bubinga (Guibourtia tessmannii) wood type,
https://www.wood-database.com/bubinga/,
(17.07.2018)

4. Conclusions
1. Timborana (Pseudopiptadenia suaveolens)
presented the highest total color difference (ΔE*)
than the other species (41.44), followed by andiroba
(Carapa
guianensis)
(39.92),
guatambu
(Balfourodendron
riedelianum)
(38.22),
lime
European (Tilia x europaea) (36.82), alep
(Desbordesia
glaucescens)
(31.26),
awoura
(Julbernardia pellegriniana) (29.89), mersawa
(Anisoptera spp.) (29.80), nyatoh (Palaquium spp.)
(28.33), punah (Tetramerista glabra) (25.97) and
bubinga (Guibourtia tessmannii) (24.16).
2. Glossiness values and colour (L*, a* and b*)
parameters of wood samples were reduced by the
heat treatment.
3. Varyance analysis results of wood type (A), heat
treatment (B) and interactions (AB) were found to be
significantly for color (L*, a* and b*) parameters and
parallel (//) glossiness at 20°, 60° and 85° values.
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Abstract
Chemical composition of
Mg2Al4Si5O18. [15]
cordierite is 13.7 wt% MgO, 34.9 wt% Al2O3 and 51.4
wt% SiO2. Stoichiometric cordierite ceramics can be
produced via high costs chemical grade precursors,
whereas
non−stoichiometric
cordierite
based
ceramics are commonly synthesized by using natural
raw materials such as talc, sepiolite, oxides and
clays for many decades. [3, 16−33]

In the current study utilization of cost−effective
starting materials such as clay, quartz and magnesite
for the fabrication of porous cordierite ceramics at
relatively
low
sintering
temperatures
was
successfully achieved. Wheat starch was used as
pore former in the designed system. Two different
“starch : ceramic powder” weight ratio, 1:3 (C1) and
1:6 (C2), were used in the study. Sintering studies
were carried out at 1000−1300°C for 1 hour. XRD
results revealed that cordierite formation was took
place at ≥1200°C. When the sintering temperature
was increased density of the samples were also
increased. Depending on the used starch amount
and sintering temperature achieved bulk density
values of the porous cordierite ceramics were
changing between 1.5−1.7 and 1.7−1.9 for C1 and
C2 compositions, respectively. With the increased
sintering temperature from 1200° to 1300°C, porosity
of the samples were decreased significantly. Porosity
amount of the sintered porous cordierite ceramics
depending on the sintering temperature were
changing between 35−44 % and 20−32 % for C1 and
C2 compositions, respectively.

Porous cordierite ceramics can be synthesized via
various solid−state reactions and wet chemical
methods. In this study solid−state sintering was used
to
synthesize
cordierite
ceramics.
Starch
consolidation casting [34, 35], sol−gel [36−39],
polymeric sponge [36, 40−43], and dry pressing [33]
methods are some of the commonly used shaping
techniques for the production of porous ceramics.
Due to being a simple, cost−effective and
reproducible method dry pressing was selected in
this study to shape the cordierite bodies. As a pore
former starch was used in this study. Starch is a low
cost and environmentally friendly pore former agent
which provides simple processing conditions, easy
handling, commercial availability, and low burnout
temperature without generation of toxic materials.
[44]

Keywords: Cordierite, clay, magnesite, quartz,
starch, porous ceramics.

The main objective of the
of cost−effective starting
quartz and magnesite for
cordierite ceramics at
temperatures.

1. Introduction
Porous cordierite ceramics have unique properties
such as low thermal conductivity, low thermal
expansion coefficient (1–4x10−6/°C) [1], high thermal
shock resistance (ΔT=325°C) [2], satisfactory
mechanical properties (flexural strength, >100 MPa
[3] and high Young modulus, >100 GPa [4]), high
12
specific resistivity (ρ > 10 Ωcm) [5], chemical
stability and corrosion resistance, low dielectric
constant (ε = 5–6) [5] and dielectric loss factor, ability
to retain high mechanical strength at high
temperatures. [6] Due to these attractive properties
porous and dense cordierite ceramics become
important candidates for a wide range of industrial
applications such as heat exchanger for gas
turbines, radomes for missiles or vehicles travelling
at high speed (Mach > 2) to protect their radar
antennas from the environment, high temperature
filtering applications, refractory ceramics for electric
heaters,
high−frequency
electronics,
thermal
shock−resistant tableware, and kiln furniture. [5,
7−11] Cordierite is also one of the most popular
ceramic material used in exhaust aftertreatment
systems. [12−14]
Monolithic cordierite has
with
2MgO:2Al2O3:5SiO2

a molar
chemical

current study is utilization
materials such as clay,
the fabrication of porous
relatively low sintering

2. Experimental Studies
Clay (68.8 wt.%), quartz (8.5 wt.%) and magnesite
(22.7 wt.%) were used to synthesize cordierite
ceramics. Wheat starch was used as a pore former.
Dry mixing of ceramic raw materials and starch was
carried out via ball milling. Dry mixing method was
selected in this study to prevent swelling of starch
particles. Two different “starch : ceramic powder”
weight ratio, 1:3 (C1) and 1:6 (C2), were used in the
study. Uniaxial dry pressing was applied to shape the
prepared “ceramic powders + starch” mixtures.
Sintering studies were done at 1000−1300°C for 1
hour in air atmosphere. Densities of the sintered
porous ceramics were calculated by Archimedes’
displacement method. Crystalline phases of the
samples were determined by X−ray diffraction
(Rigaku Rint 2200), using monochromatic Cu−K
radiation (λ = 1.5406 nm). Microstructure
investigations were carried out by scanning electron
microscope (Zeiss Supra 50 VP).

ratio of
formula
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3. Results and Discussions
Scanning electron microscope micrographs of used
wheat starch is given in Fig. 1. Wheat starch has a
wide particle size distribution mainly in the range of
∼1–20 µm (Fig. 1).

Figure 2. Bulk density of sintered C1 and C2
specimens.
Achieved bulk densities are very low at low sintering
temperatures both for C1 and C2 samples. Density
of C2 samples are slightly higher than C1 samples at
all sintering temperatures. Starch content of C2
samples are significantly lower than C1 samples thus
densification of C2 samples are easier than C1
samples. With the increasing sintering temperature a
remarkable increase in density values were
achieved.
Open porosity values of C1 and C2 specimens
sintered at various temperatures are given in Fig. 3.
With the increasing sintering temperature a
remarkable decrease in open porosity values were
observed for both C1 and C2 samples. Open
porosity values for C1 samples are higher than C2
samples in all sintering temperatures due to
significantly higher starch content. Approximately
10−15% difference in open porosity content exist
between C1 and C2 samples at all sintering
temperatures.

Figure 1. SEM micrograph of the wheat starch.
Sintering studies of the prepared samples were
carried out at 1000−1300°C for 1 hour in air
atmosphere. Bulk density and open porosity of the
sintered C1 and C2 specimens are given in Fig. 2
and 3, respectively. Depending on the sintering
temperature and starch amount significant changes
in density and open porosity contents were
observed.
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• XRD results revealed that cordierite phase
formation was obtained at sintering temperatures
≥1200°C.
• Depending on the used starch amount density and
open porosity values of the sintered ceramics were
significantly changed.
• Bulk density values of the porous C1 cordierite
ceramics sintered at 1200° and 1300°C are
approximately 1.5 and 1.7 g/cm3, respectively.
Achieved bulk density values of the porous C2
cordierite ceramics sintered at 1200° and 1300°C are
3
approximately 1.7 and 1.9 g/cm , respectively.
• With the increased sintering temperature from
1200° to 1300°C, porosity of the samples were
decreased significantly. Porosity amount of the
sintered porous cordierite ceramics depending on the
sintering temperature were changing between 35−44
% and 20−32 % for C1 and C2 compositions,
respectively.
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INVESTIGATION OF MACHINING PARAMETERS AFFECTING
SURFACE ROUGHNESS IN THE MILLING OF CARBON FIBER
REINFORCED POLYMER (CFRP) MATERIALS WITH TIN COATED
CARBIDE CUTTING TOOLS
KARBON FİBER TAKVİYELİ POLİMER (CFRP) MALZEMENİN TİN
KAPLAMALI KARBÜR KESİCİ TAKIMLARLA FREZELENMESİ
İŞLEMİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİ EDEN İŞLEME
PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI
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roughness of the work-piece was investigated. The
minimum average surface roughness 1.81 µm was
obtained with 100 m/min cutting speed and 0.25
mm/tooth feed rate. The maximum average surface
roughness 5.37 µm was obtained with 100 m/min
cutting speed and 0.25 mm/tooth feed rate.

Özet
Bu çalışmada, havacılık, askeri, otomotiv gibi birçok
alanda sıklıkla kullanılan karbon fiber takviyeli
polimer
(CFRP)
kompozit
malzemelerin
frezelenmesi, PVD metoduyla kaplanmış TiN
kaplamalı sementit karbür takımla işlenmesinde farklı
kesme hızı ve ilerleme oranlarının ortalama yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. İş
parçası olarak çok yönlü ve 26 tabakadan oluşan 6
mm kalınlığındaki CFRP kompozit malzeme
kullanılmıştır. Deneyler CNC dik işleme tezgâhında;
100, 200 ve 300 m/dak kesme hızlarında, 0.05, 0.15
ve 0.25 mm/diş ilerleme oranlarında ve 1 mm sabit
kesme genişliğinde kuru kesme koşullarında
gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonrasında, iş parçası
yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir. En düşük ortalama
yüzey pürüzlülüğü 100 m/dak kesme hızı ve 0.05
mm/diş ilerleme oranında 1.81 µm elde edilmiştir. En
yüksek ortalama yüzey pürüzlülüğü 100 m/min
kesme hızı ve 0.25 mm/diş ilerleme oranında 5.37
µm elde edilmiştir.

Keywords: Carbon fiber reinforced polymer, CFRP,
Milling, Cutting force, Surface roughness

1. Giriş
Günümüz endüstrisinde yeni malzemelere olan
taleplerin artması nedeniyle yüksek mukavemet ve
hafiflik istenen uygulamalarda metal malzemelere
kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle son
yıllarda, yakıt tasarrufuna dönük çalışmalar, hafif ve
ekonomik araçların üretimini gündeme getirmiş ve
karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit
malzemeler endüstride öncelikli olarak tercih edilen
malzemeler
olmuştur.
CFRP
kompozit
malzemelerden üretilen parçaların yüksek mekanik
ve fiziksel özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Yüksek mukavemet, yüksek sertlik, düşük ağırlık ile
birlikte sağlamlık ve korozyon direncine sahip olan
CFRP kompozit malzemeler birçok sanayi alanında
tercih edilmektedir [1]. Mükemmel dayanım/ağırlık
oranlarından dolayı CFRP kompozit malzemeler
uzay-havacılık, otomotiv, askeri ve savunma gibi
endüstri kollarında sıklıkla kullanılmaktadır [2-4].

Anahtar kelimeler: Karbon fiber takviyeli polimer,
CFRP, frezeleme, yüzey pürüzlülüğü

Abstract
In the present research, the milling of carbon fiber
reinforced polymer (CFRPs) composites materials
which are frequently used in many areas such as
aerospace, military, automotive, along with the
effects of different cutting speeds and feed rates on
the surface roughness were investigated using the
carbide cutting tools TiN coated with PVD method. A
multi-directional CFRP composite with 6 mm
thickness and 24 layers was used as the work-piece.
The tests were performed on a CNC vertical
processing center with 100, 200 and 300 m/min
cutting speeds, 0.05-0.15 and 0.25 mm/tooth feed
rates and 1 mm constant cutting width under dry
conditions. Following the tests, the surface

Bu çalışmada, TiN kaplamalı karbür kesici takımlarla
işleme parametresi olarak üç farklı kesme hızı, üç
farklı ilerleme oranı ve 1 mm sabit kesme genişliği
kullanılarak CFRP kompozit plakadan talaş
kaldırılmıştır. İşleme parametrelerinden kesme hızı
ve ilerleme oranının talaş kaldırma esnasında iş
parçası ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki
etkileri araştırılmıştır.
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Talaş kaldırma işlemleri için 3 eksenli 10 kW gücüne
sahip olan Falco VMC 850-B CNC dik işleme
tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deneyde kullanılan
işleme parametreleri ve deney koşulları tablo 2’de
verilmiştir.

2. Materyal ve Metot
2.1 Deney Numunesi
2

Frezeleme deneylerinde 2x2 twill dokuma, 200 gr/m
kumaş ağırlığı, 3K demet sayısı ve (0°/45°/90°/-45°)s
fiber oryantasyon açılarına sahip CFRP kompozit
malzeme 140×100×6 mm ölçülerinde hazırlanarak
deney numunesi olarak kullanılmıştır.

Tablo 2. Frezeleme deneyinde kullanılan işleme
parametreleri ve deney koşulları.
Deney numarası
1-4-7
2-5-8 3-6-9
Kesme hızı (Vc),
100
200
300
[m/dak]
İlerleme oranı (fz), 0.05-0.15- 0.05-0.15- 0.05-0.15[mm/diş]
0.25
0.25
0.25
Eksenel
kesme
6
6
6
derinliği (ap),[mm]
Radyal
kesme
1
1
1
derinliği (ae), [mm]
İş parçası
çok yönlü CFRP plaka
Soğutma sıvısı
kuru kesme

2.2. Kesici takım ve Takım tutucu
CFRP kompozit malzemenin çevresel frezelenmesi
için Sandvik coromant firmasından temin edilen
kesme derinliği (ap) maksimum 10 mm olan TiN
kaplamalı kesici takımlar kullanılmıştır. Değiştirilebilir
kesici takımlar ISO 1832’ye uygun olarak
belirlenmiştir. Seçilen kesici takımların freze iş miline
bağlanmasında, iki ağızlı Sandvik coromant firması
tarafından üretilmiş olan R390-025A25-11L kodlu
takım tutucu kullanılmıştır. Kesme çapı 25 mm olan
takım tutucu biçimi ise ISO 5608 referans alınarak
seçilmiştir. Sabit kesme şartlarının sağlanabilmesi
amacı ile deneyler takım tutucu üzerinde sadece bir
kesici takım varken gerçekleştirilmiştir. Frezeleme
işleminde kullanılan kesici takımlar ve özellikleri
Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan deneysel çalışmada,
her bir deney için yeni bir kesici takım kullanılarak
deneyler
9
kesme
performansı
işleminde
gerçekleştirilmiştir.

Frezeleme
işleminde
kaldırılan
140
mm
uzunluğundaki CFRP kompozit malzeme kesme
işleminden sonra Mitutoyo Surftest SJ-310 uçlu tip
yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı kullanılmasıyla
pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. İşlenmiş malzeme
yüzeyinden farklı beş noktadan alınan pürüzlülük
değerlerinin ortalaması kaydedilmiştir.

3. Bulgular

Tablo 1. Kesici takımın teknik özellikleri.
Kaplama
Kaplama
ISO kodu Derece
metodu
malzemesi
PVD

R390-11 NL
T304E H13A

3.1. Yüzey Pürüzlülüğündeki Değişim
CFRP kompozit malzemenin belirlenmiş işleme
parametrelerine bağlı olarak, TiN kaplamalı kesici
takımla çevresel frezelenmesi sonucu elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri Şekil 2 ve Şekil
3’de verilmiştir. Bu çalışmada, uzay ve havacılık
oranı olan ortalama yüzey pürüzlülük (Ra = 3,2 µm)
değerinin kaldırılan talaş miktarına bağlı olarak arttığı
gözlenmiştir. Bu nedenle, deneylerde kullanılan 140
mm (1 paso) uzunluğundaki iş parçasından 2800 mm
(20 paso) talaş kaldırılmasına karar verilmiştir.

TiN

2.3. Kesme Parametreleri ve deney tasarımı
Testlerde kullanılacak olan işleme parametreleri ISO
3685’de önerildiği gibi imalatçı firmaların kesici takım
kaliteleri için önerdiği kesme hızı aralıkları dikkate
alınarak belirlenmiştir. 100 m/dak, 200 m/dak ve 300
m/dak olacak şekilde üç farklı kesme hızı ile 0.15
mm/diş, 0.15 mm/diş ve 0.25 mm/diş ilerleme oranı
değerleri ve 1 mm radyal kesme derinliği seçilerek
talaş kaldırılmıştır.

Şekil 2. CFRP kompozit malzemenin TiN kaplamalı
kesici takımla işlenmesinde 2800 mm talaş
kaldırıldıktan sonra ilerleme oranına bağlı olarak elde
edilen ortalama yüzey pürüzlülük değerleri.
Şekil 1. Deney düzeneği.
Kesme işlemi olarak sürekli kesme yapılmıştır ve
kesme işlemlerinde soğutma sıvısı kullanılmamıştır.
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daha düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip yüzeyler elde
etmek oldukça önemlidir [11]. Deneysel çalışmada
kullanılan
TiN
kaplamalı
kesici
takımla
gerçekleştirilen CFRP kompozit malzemenin çevresel
frezelenmesi işleminde elde edilen ortalama yüzey
pürüzlülüğü değerleri ilerleme oranın artışına bağlı
olarak artış göstermiştir. TiN kaplamalı kesici takımla
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri 0,05 mm/diş
ilerleme oranı % 200 arttırıldığında yüzey
pürüzlülüğü değerleri % 12,5 artış göstermiş ve 0,15
mm/diş ilerleme oranı % 67 arttırıldığında yüzey
pürüzlülüğü değerleri % 100,5 artış göstermiştir.
Böylelikle, CFRP kompozit malzemenin işlenmesinde
artan ilerleme oranına bağlı olarak yüzey pürüzlüğü
değerleri artmıştır. Yüksek ilerleme oranında (0,25
mm/diş) bu durum her iki kesici takımda daha da
belirginleşerek değerleri yükseltmiştir [12].

Şekil 3. CFRP kompozit malzemenin TiN kaplamalı
kesici takımla işlenmesinde 2800 mm talaş
kaldırıldıktan sonra kesme hızına bağlı olarak elde
edilen ortalama yüzey pürüzlülük değerleri.
TiN kaplamalı kesici takımla yapılan talaş kaldırma
işlemi sonrasında elde edilen en düşük ortalama
yüzey pürüzlülüğü 1,81 µm elde edilmiştir. Talaş
kaldırma sırasında elde edilen en yüksek ortalama
yüzey pürüzlülüğü 5,37 µm olmuştur. CFRP
kompozit malzemenin TiN kaplamalı kesici takımla
frezelenmesi esnasında artan ilerleme oranına bağlı
olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri artış
göstermiştir (Şekil 2). İlerleme oranın artması
ortalama yüzey pürüzlülüğünü olumsuz etkileyerek
0.25 mm/diş işleme parametresinde havacılık
uygulamaları için tavsiye edilen değerin üstünde
tespit edilmiştir. CFRP kompozit malzemenin
aşındırıcı ve homojen olmayan yapısı kesici takımda
ısıyı ve takım/iş parçası arasındaki temastan dolayı
sürtünmeyi artırmıştır. Böylece paso sayısının
artması ile ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin
artış göstermesinin nedeni; artan kesme uzunluğu
kesici takımların kenar yarıçapı radyusunun artırması
sonucu meydana gelen yanak aşınmasından
kaynaklanmaktadır
[5,
6].
CFRP
kompozit
malzemenin TiN kaplamalı kesici takımlarla
frezelenmesi esnasında elde edilen ortalama yüzey
pürüzlülüğü değerleri kesme hızının artışına bağlı
olarak düşüş göstermiştir (Şekil 3). Kesme hızı ile
ortalama yüzey pürüzlülüğü arasında ters orantılı bir
ilişki vardır. Kesme hızındaki artışa bağlı olarak,
ortalama yüzey pürüzlülüğündeki iyileşme, beklenen
bir özellik olup yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmek için
kesme hızının arttırılması, literatürdeki en yaygın
yöntemdir. Çünkü artan kesme hızı talaşı kolay
kaldırmakta, titreşimleri azalmakta bunlara bağlı
olarak da ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri
düşüş göstermektedir [7-10]. Yüksek ilerleme oranı
(0.25 mm/diş) ve yüksek kesme hızında (300 m/min)
her iki kaplama kesici takımla elde edilen ortalama
yüzey pürüzlülüğü değerleri havacılık uygulamaları
için tavsiye edilen değerin altında olduğu
gözlenmiştir.
Bu
nedenle,
CFRP
kompozit
malzemelerin işlenmesinde kesme hızının artırılması
yüzey kalitesini arttırarak fiberlerin daha kolay
kesilmesini sağlamaktadır.

İşleme parametrelerinden kesme hızı işlenebilirlik
özelliklerine etki eden diğer önemli bir parametredir.
Özellikle CFRP kompozit malzemelerin işlenmesinde
kullanılan düşük kesme hızlarında fiber takviyeleri
tam kesilmeyip kusurlara sebep olmaktadır. Yapılan
bu deneysel çalışmada elde edilen ortalama yüzey
pürüzlük değerlerinde en yüksek ortalama yüzey
pürüzlük verileri düşük kesme hızlarında elde
edilmiştir. 100 m/min kesme hızında TiN kesici
takımla en yüksek ortalama yüzey pürüzlülük
değerleri ölçülmüştür (Şekil 3). Düşük kesme hızında
işlenen CFRP kompozit malzemenin uzay ve
havacılık oranı olan ortalama yüzey pürüzlülük (Ra =
3,2 µm) değerinin üstünde tespit edilmiştir. Kesme
hızının artışına bağlı olarak ortalama yüzey
pürüzlülük değerleri azalmıştır.

5. Sonuçlar
Bu çalışmada, PVD kaplamalı TiN kesici takımın
frezelenmesinde
kullanılan
CFRP
kompozit
malzemenin işlenebilirliğine etkisi değerlendirilmiştir.
Bu amaçla, kaplamalı kesici takımla CFRP kompozit
malzemenin çevresel frezelenmesinde en ideal
kesme hızı ve ilerleme oranı elde edilmeye
çalışılmıştır. Çevresel frezeleme işlemleri sonucunda
elde edilen iş parçası malzeme yüzeyinde özellikle
uzay ve havacılık endüstrisi için önemli bir parametre
olan ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlendirilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular
aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
- En düşük ortalama yüzey pürüzlülüğü 1,81 µm elde
edilmiştir. Talaş kaldırma sırasında elde edilen en
yüksek ortalama yüzey pürüzlülüğü 5,37 µm
bulunmuştur.
- CFRP kompozit malzemenin TiN kesici takımla
frezelenmesi esnasında artan ilerleme oranına bağlı
olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri artış
göstermiştir.

4. Tartışma

- CFRP kompozit malzemenin TiN kesici takımla
frezelenmesi esnasında elde edilen ortalama yüzey
pürüzlülüğü değerleri kesme hızının artışına bağlı
olarak düşüş göstermiştir. Kesme hızı ile ortalama
yüzey pürüzlülüğü arasında ters orantılı bir ilişki
vardır.

Kompozit malzemelerin talaşlı imalat yöntemleriyle
işlemesi
farklı
yüzey
hasarlarına
neden
olabilmektedir. Oluşan bu hasarlar iş parçası
özeliklerinde olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, iş
parçalarının ölçü tamlığını sağlamak bakımından
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behaviors can be improved for dry cutting processes
of cutting tools using modern tool coatings. Cutting
tool coatings improve the contact characteristics and
wearing behavior of the cutting tool by replacing the
cooling fluid. Carbide materials can be coated with a
hard coating using CVD (Chemical Vapor
Deposition) and PVD (Physical Vapor Deposition)
methods which are applied to increase cutting
performance and the service life of cutting tools.
Such studies aim to yield satisfactory results in terms
of cutting tool life by use of multi-layered or nanolayered coatings consisting of single layer
conventional coatings such as TiN, TiAlN, TiCN and
their sequential combinations. In this study, the
studies on thin film coatings are examined and the
obtained developments are presented. Characteristic
features, types and production methods of coatings
used intensively in machining are compiled.

Özet
Talaş kaldırma işlemlerinde meydana gelen ısı
kesme bölgesinde yükselerek işleme verimliliğini
azaltmaktadır. Bu sorun talaş kaldırma yöntemlerinde
önemli bir faktör olup, işlenen malzemenin kalitesinin
düşmesine,
kesici
takımın
performansının
azalmasına ve zaman kaybına neden olmaktadır.
Araştırmacılar bu tür istenmeyen hasarların önüne
geçmek için farklı çalışmalar ve uygulamalar
yapmaktadır. Kaplama teknolojisi bu çalışmalardan
biridir. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte
kaplama teknikleri ilerlemekte ve bu yöntemler takım
ömrünün artması için tercih edilmektedir. Modern
takım kaplamaları kullanılarak kesici takımların kuru
kesme prosesleri için tribolojik
davranışları
geliştirilebilmektedir. Kesici takım kaplamaları,
soğutma sıvısı yerine kullanılarak kesici takımın
temas karakteristiklerini ve aşınma davranışını
geliştirmektedirler. Karbür kesici takımların kesme
performansını ve ömrünü artırmak için uygulanan
CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme) ve PVD (Fiziksel
Buhar Biriktirme) metotları kullanılarak sert bir
kaplama ile kaplanabilmektedir. TiN, TiAlN, TiCN vb.
gibi tek tabakalı konvansiyonel kaplamalar ve
bunların sıralı kombinasyonlarından oluşan çok
tabakalı veya nano tabakalı kaplamalar sayesinde,
kesici takım ömrü açısından tatmin edici sonuçların
elde edilmeye çalışılması hedeflenmektedir. Bu
çalışmada, ince film kaplamalar üzerine yapılan
çalışmalar incelenerek, elde edilen gelişmeler
sunulmuştur. Talaşlı imalatta yoğun olarak kullanılan
kaplamaların karakteristik özellikleri, çeşitleri ve
üretim metotları derlenmiştir.

Keywords: Thin film coating, CVD (Chemical Vapour
Decomposition),
PVD
(Physical
Vapour
Decomposition), Characterization.

1. Giriş
Malzemeleri farklı uygulama alanlarında kullanmak,
alternatif özellikler kazandırmak amacıyla malzeme
yüzeylerine
çeşitli
kalınlıkta
ve
özelliklerde
kaplamaların uygulanması geçmişten günümüze
kadar birçok araştırmacı tarafından devamlı olarak
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kaplamalı sert metaller
1969 yılından bu yana verimlilik açısından ciddi bir
gelişme göstermiş ve bu tarihten itibaren kaplamalar
yüksek hız çeliği ve özellikle HSS matkaplara
uygulanmıştır. İşleme sırasında oluşan talaş ile
kesilen malzeme arasındaki etkileşimi önlediğinden
dolayı
kaplamalarda
difüzyon
engelleri
bulunmaktadır. Kaplamaları oluşturan bileşikler ise
son derece sert ve aşınmaya dayanıklıdırlar. TiC
(Titanyum karbür), TiN (Titanyum nitrür), TiCN
(Titanyum Karbonitrür) ve Al2O3 (Alüminyum oksit)
gibi kaplamalar, sementit karbür takımlarda aşınma,
korozyon ve oksidasyon etkilerine karşı uygun
koruyucu kaplamalar olarak kullanılmaktadır. Tüm bu
kaplama bileşikleri, demirde son derece düşük bir
çözünürlüğe sahip olmakta ve sert metallerle
kaplanmamış kesici takımlardan daha çok yüksek
hızlarda kesme işlemi yapmak için olanak
sağlamaktadır [1]. 1970’lerde Sandvik Coromant
firması tarafından talaşlı imalatta önemli bir devrim
gerçekleşerek Gama kaplama (GC-Gamma Coating)
işlemi bulunmuştur. Bu işlem sinterlenmiş karbür
takım üzerine çok ince bir tabaka saf ve çok ince

Anahtar kelimeler: İnce film kaplamalar, PVD
(Fiziksel Buhar Biriktirme), CVD (Kimyasal Buhar
Biriktirme), Karakterizasyon.

Abstract
The heat that occurs during the chip removal process
rises in the cutting zone, reducing the processing
efficiency. This problem is an important factor in the
machining methods, as it results in degradation of
the treated material, a reduction in cutting tool
performance, thus causing waste of time.
Researchers are working to develop different
applications to avoid such unwanted damage.
Coating technology is one of these works. With the
development of production technology, coating
techniques are advancing and these methods are
preferred for increasing tool life. Tribological
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taneli TiC kaplanarak yüksek aşınma direnci ile
yüksek tokluğun bir arada kullanılması sağlanmıştır.
Kesici takım yüksek tokluğun yanı sıra yüksek
aşınma direncine de sahip olmakta ve takım
üreticilerinin kullanımlarını daha da arttırmaktadır.
GC tabakası CVD metoduyla sadece birkaç mikron
kalınlığında olacak şekilde kaplanabilmektedir (Şekil
1). Bu tabakanın sadece birkaç mikron kalınlığında
olmasına rağmen kesme işlemine son derece büyük
katkı sağlamakta ve kesici takımın GC kalitesinde
iyileştirilmesiyle kesme hızı yaklaşık % 50
oranlarında artmaktadır. Bunun sonucunda ise
kullanılan kesici takım performanslarında takım ömrü
hemen hemen iki katına çıkmaktadır [2]. Ayrıca
kaplamalı kesici takımlar kaplamasız kesici takımlara
göre çok daha yüksek kesme hızları sağlamakta ve
çok daha yüksek takım ömrü elde edilmektedir [3].

uygulanan tekniklerden olan CVD kaplamada, çeşitli
kimyasal reaksiyonlar ve kaplamalar sayesinde kesici
takımlar üzerine ince filmler geleneksel CVD tekniği
kullanılarak biriktirilmektedir. Genelde CVD kaplama
çok yönlü bir biriktirme tekniği olmakta ve tek kristal,
polikristal ince filmler gibi ana işlem metotlarından
birini oluşturmaktadır. CVD kaplama karmaşık şekilli
parçaların düzgün ve dengeli olarak kaplanmasında
PVD kaplama tekniğine göre üstünlük sağlamaktadır.
PVD kaplama tekniğinde ise; fiziksel teknikler,
özellikle püskürtme ve buharlaşma yoluyla kesici
takımlar üzerine ince filmlerin kaplanmasıyla
yapılmaktadır. TiN, TiAlN ve CrN gibi PVD
kaplamalar aşınma koruyucu kaplamalar üzerine
altlık olarak kullanılmasıyla herhangi bir yağlama
maddesi olmadan da kullanımlarını arttırmaktadır [9].
CVD kaplamaların üretim maliyetleri diğer kaplama
tekniklerine göre yüksek olmaktadır. Bu nedenle,
günümüz üretim teknolojisinde PVD kaplama gibi
düşük sıcaklıkta (<500 ˚C) uygulanan daha ucuz
kaplama yöntemleri tercih edilmektedir. PVD
kaplamalar keskin kenarlara uygulanabilmektedir.
Başlangıçta TiN kaplamalarla sınırlı olan PVD
kaplamalar şimdilerde TiCN ve TiAlN kaplamalar ile
yüksek hızda daha iyi performans ve abrasif aşınma
direncini artırmak için kullanılmaktadırlar. Son
zamanlarda ise süpersert kaplama alanlarında
kullanılan, kaplama yapışmaları ile biriktirme
proseslerini iyileştirmek için elmas kaplamalı karbür
takımlar
paslanmaz
ve
metalik
olmayan
malzemelerin
işlenmesinde
önemli
bir
rol
oynamaktadır [10-12].

Şekil 1. CVD yöntemi ile geliştirilmiş TiC tabakasının
görüntüsü [2].
Genellikle sert kaplama terimi; mekanik açıdan
yüksek sertlik özelliğine sahip olan iyi bir tribolojik
özellik olarak ifade edilmektedir [4]. İnce film
kaplamalar olarak bilinen bu kaplamalar takım
ömrünün ve kesme hızının arttırılması açısından
etkili
olmaktadır.
Takımların
ömrünü
ve
performansını arttırmak için modern imalat sanayinde
talep edilmekte ve takımların ısıl dirençlerini artırarak
işlenebilirliklerini iyileştirdiklerinden dolayı tercih
edilmektedir. Farklı geçiş nitrür katmanlardan oluşan
çok katmanlı kaplamalar, sertlik, yapışma, aşınma
direnci ve yüksek sıcaklık oksidasyon direnci gibi
mükemmel mekanik özellikler göstermekte ve tek
katlı kaplamalar ile karşılaştırıldığında özel bir
arayüzeye sahip olmaktadırlar. Yüksek sertlik ile
birlikte, sert kaplamalar yüksek sıcaklıklarda ağır
çalışma koşullarına dayanacak şekilde mükemmel
tribolojik özellikleri, yüksek oksidasyon ve korozyon
direnci ile birlikte faz kararlılığı da sergilemektedirler
[5-7]. 1980’lerin başından bu yana PVD kaplamalı
matkap, rayba, pafta ve freze takımları gibi
geometrileri karmaşık takımların büyük ölçekli
endüstriyel kaplamalar için kullanılmaktadır. Sert
kaplama bu takımların performansı açısından büyük
bir ilerleme göstermektedir. Kaplamalı kesici
takımların modern tasarımı belirtilen malzemeler
üzerinde öyle yüksek talepler oluşturmaktadır ki bu
talepler sadece bu özel uygulamalar için sıklıkla
kompozit
malzemeleri
değiştirerek
karşılanabilmektedir [8].

Sert kaplamaların kullanılması kesici takımlarda ve
makine parçalarında verimliği arttırmak, kesici takım
ömrünü uzatmak, çevreye zarar veren yağ ve
soğutma sıvıları tüketimini azaltmak, işleme
performanslarını iyileştirmek, zamandan tasarruf
etmek ve yeni malzemelerin kullanılmasına katkı
sağlayacaktır. Bu kaplamaların kullanım alanlarının
giderek
artmasından
dolayı
modern
imalat
sanayisinin ayrılmaz bir parçacısı olmakta ve işleme
maliyetlerini en aza indirdiği için de teknolojik
araştırmaların gelişmesinde faydalı olmaktadır.

2. Sert Tabakalı İnce Film Kaplamalar
Yüksek sertlik özelliklerine sahip olan sert kaplamalar
istenilen sonucu vermesi için kaplanmış kesici
takımların sertlik, elastikiyet, kimyasal kararlılık, iyi
oksidasyon direnci, kesme dayanımı, kırılma tokluğu,
ısıl genleşme ve yapışma gibi özelliklere sahip
olması gerekmektedir [13]. Kaplamada kullanılacak
olan
malzemelerin
aşınma
özelliklerini
iyileştirmesinden ve ömürlerini uzatmasından dolayı
kesici takım malzemelerinde kullanılmaktadır.
Kaplama uygulamasının, kesici takımların ömrünü
uzatmak için en uygun yöntem olması ile birlikte
günümüzde imalatçı firmalar üretim maliyetlerini
düşürmek ve işleme zamanlarını artırmak için tüm
işleme operasyonlarının yaklaşık % 80’ini kaplamalı
kesici takımlar ile işlemektedir [14, 15].

Günümüzde kullanılan kesici takımların çoğu CVD
veya PVD metotlarıyla kaplanmaktadır. Bu
kaplamaların yüksek sertlikleri, aşınma dirençleri ve
kimyasal kararlılıkları takım ömrü ve işleme
performansları açısından fayda sağlamaktadır. İlk

Kaplama işlemlerinin; malzeme yüzeyinin aşınma
direncini yükseltilmesi ve sürtünme davranışını en
aza indirmesi olarak iki hedefi bulunmaktadır.
Kaplamalar, kesici takımlar üzerine biriktirildiğinden

115

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

dolayı işleme esnasında kaplamanın yüzeyden
kopma ihtimali yüksek olmakta ve özellikle kaplama
malzemesinin kimyasal özelliği zor malzemelerin
kesme işleminde kesilen malzeme ile birleşerek
yüzeyden daha kolay ayrılmaktadır. Bu nedenle farklı
işlemler için farklı kaplama türleri bulunmaktadır [13].
Bunlar:
•
•
•
•
•

özelliklerinin istenen şekilde değiştirilmesine ve
yüksek kaliteli kaplamaların elde edilmesini
sağlamaktadır.
Şekil
3’de
yüzey
kaplama
yöntemlerinin
sınıflandırılması
gösterilmektedir.
Kaplamalar bu sınıflandırmada, gaz hali, çözelti hali
ve sıvı ya da yarı-sıvı halli yöntemler olmak üzere üç
ana gruptan meydana gelmektedir. Bu yöntemlerden
gaz fazdan biriktirme yöntemleri aşınma etkilerine
karşı kullanımlarda çok önemlidir. Gaz fazdan
biriktirme işlemleri arasında, özellikle kesici
takımların kaplanmasında en çok kullanılan
yöntemler PVD ve CVD metotlarıdır. Sert kaplama
malzemeleri olarak genellikle PVD kaplamalarda TiN,
TiAlN, CrAlN ve karbon esaslı kaplamalar, CVD
kaplama kompozisyonlarında ise TiC, TiCN, TiN ve
Al2O3 şeklindedir [18]. Kaplaması çok zor olan
karmaşık parçalar CVD yöntemi ile başarılı bir
biçimde
yapılmakta
ve
genellikle
atmosfer
basıncında ısıtılmış malzeme yüzeyi ile hafif
vakumdaki gazlar arasındaki kimyasal etkileşimlerin
bir sonucu olarak meydana gelmektedir. CVD
kaplamalarda malzeme yüzeyinin sıcaklığı 1000 °C
üstünde olmaktadır. PVD yönteminde ise, en yüksek
kalitedeki yüzey koruyucu tabakaları hassas bir işlem
sistemiyle elde edilmektedir. Katı veya sıvı kaynaktan
buharlaştırılan malzemenin atom veya moleküllerinin
vakum ya da düşük basınçlı gaz ortamında buhar
fazında taşınarak bir ana malzeme üzerine
yoğunlaştığı biriktirme uygulamasıdır [19].

tek tabakalı kaplamalar,
gradyan bileşimli kaplamalar,
çok tabakalı kaplamalar,
nano-tabakalı kaplamalar ve
nano-kompozit kaplamalardır (Şekil 2).

Şekil 2. Tasarımlarına göre sert kaplama biçimlerinin
gösterimi: a) Tek, b) Gradyan, c) Çok tabakalı, d)
Nanotabakalı, e) Nanokompozit kaplamaların
görünümü [13].
Bu kaplamaların içinde en basit yapıya sahip olan
kaplamalar tek tabakalı kaplamalardır (3-5 μm
kalınlığında TiN gibi) (Şekil 2a). Kaplama derinliğinin
değişmesiyle bileşimdeki terim Şekil 2b’deki gradyan
kaplama olmaktadır (karbon ve nitrojen atomları
arasındaki oranın biriktirme sırasında değiştiği
Ti(C,N) kaplama gibi). Diğer kaplama biçimi ise Şekil
2c’deki çok tabakalı kaplama olan iki ya da daha
fazla
malzemenin
birleşiminin
sıralı
olarak
tekrarlandığı kaplama tipi olmakta ve bu kaplamanın
kalınlığı çoğu zaman 0.1 ve 1 μm aralığında
olmaktadır (TiN ve TiAlN gibi). Özel sınıf
kaplamalarından olan nano yapılı kaplamalar ise
geleneksel
kaplamalar
ile
karşılaştırıldığında
çoğunlukla daha yüksek sertliğe sahip olmaktadır.
Nano yapılı kaplamalar; nanotabakalı kaplamalar
(Şekil 2d) ve nanokompozit kaplamalar (Şekil 2e)
olarak
ikiye
ayrılmaktadırlar.
Nanotabakalı
kaplamalar, birkaç nanometre kalınlığında ayrı
tabakalardan oluşan iki ya da daha fazla malzemenin
üst üste biriktirilmesiyle oluşmaktadır (TiN/NbN gibi).
Nanotabakalı kaplamalarda her bir tabakanın
kalınlığı genellikle 10 nm’nin altında olmakta, çok
tabakalı kaplamalarda ise mikrometre seviyesinde
olup her bir tabaka kalınlığı 100 nm’den daha fazla
olmaktadır.
Nanokompozit
kaplamalar
ise
termodinamik
olarak
oluşan
spinodal
faz
ayrışmasından dolayı kendiliğinden oluşan iki fazdan
olan izotropik malzemeler olmaktadır (Şekil 2e).
Nano kompozit kaplamalar tane boyutunun
nanometre mertebesinde olan ve ilk fazı diğer fazdan
tane sınırıyla ayrışan kaplama tipi sınıfındandır
(amorf SiNx içine gömülmüş TiN gibi) [13].
Nanokompozit sert kaplamalar aşınma direnci ile
düşük sürtünme katsayısı uygulamaları olan ve hala
araştırmaları devam eden potansiyel bir malzemedir.
Aynı zamanda nanokompozit sert kaplamalar
arasında, Ti-Si-B-C sistemi, sertlik, modül ve
sürtünme katsayısı açısından son derece iyi
performans sergilemektedir [7, 16, 17].
Kaplama metotlarındaki
kaplamaların yapısının,

Malzeme çeşitliliğinin çok olması, teknolojik
yeniliklerin gelişimi sayesinde büyük ve değişken
yüklere maruz kalan yüzey tabakalarının daha uzun
süre korunması sadece özel geliştirilen tabakalarla
mümkün
olabilmektedir.
Yüzey
mühendisliği
tekniklerinin genel proseslerinde her biri kendi içinde
farklı biriktirme tekniklerine ayrılmaktadır. Burada gaz
hali metodu; CVD, iyon implantasyonu/iyon demeti
(IBAD) ve PVD olarak üç temel bölüme ayrılmaktadır.
Çözelti hali metodu, kimyasal çözelti biriktirme,
elektrokimyasal biriktirme ve sol-jel teknikleri olarak
ayrılmaktadır. Sıvı ya da yarı sıvı hali metotları ise
lazer, termal sprey ve kaynak tekniklerinden
meydana gelmektedir.

Şekil 3. Yüzey kaplama yöntemlerinin
sınıflandırılmasının gösterimi [20, 21].
Şekil 4’de kaplama metotlarındaki iki ana parametre
ile elde edilebilen kaplama kalınlığı ve kaplama
biriktirme sıcaklıkları gösterilmektedir. İki temel gaz
hali biriktirme işleminden ilki olan CVD kaplama,
biriktirilecek malzemenin gaz halinde reaksiyon
odasına gönderilmesi ve 800-1200 °C biriktirme
sıcaklığında kaplama oluşturmak üzere altlık

teknolojik çalışmalar,
kompozisyonunun ve
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üzerinde yoğunlaşması esasına dayanan kimyasal
bir işlem olmaktadır. PVD ise katı bir malzeme
sıçratılmakta ve kaplama oluşturmak üzere altlık
üzerinde biriktirme işlemidir. Buharlaştırma işleminin
malzemesi, dirençli ısıtma, indüksiyon ısıtma,
elektron ışın kaynağı, katodik ark ya da lazer ışını
yöntemlerinden biri ile ısıtılarak buharlaştırılmaktadır.
Sıçratma işleminde ise, hedef malzemesi, argon gibi
asal gaz iyonları tarafından bombardıman edilerek
buharlaştırılmaktadır. Genel sıçratma yöntemleri,
diyot, elektron tüpü, magnetron ve iyon ışını
olmaktadır [22].

boyunca altlıkların döndüğü biriktirme sisteminin
görüntüsü [13].
Şekil 5a’da hedefler arasında sıralı anahtarlama
uygulama işlemi, bir mekanik kapak kullanılarak ya
da hedefler arasında gücü açıp kapatarak sırayla
birikmektedir. Fakat geniş altlıklar üzerinde film
kalınlığı düzgün olmamaktadır ve deneysel biriktirme
sistemlerinde kullanılan bir yöntem olmaktadır.
Endüstriyel kaplamaların biriktirilmesi için altlıkların
farklı hedefler boyunca döndürülmesi yöntemi
kullanılmaktadır. İki hedef tarafından uygulanan
biriktirme işlemi ise Şekil 5b’de gösterilmektedir.
Endüstriyel biriktirme sistemleri genellikle hedeflerin
bir
dikdörtgenin
köşelerine
yerleştirilmesiyle
meydana gelmektedir. Altlık malzemeler hedeflerin
çapraz olarak birbirlerini etkilememesi için geniş
yapılan döner tablanın üzerine konulmaktadır.
Endüstriyel biriktirme sistemlerinde çoğu zaman altlık
malzemeler iki ya da üç eksen etrafında gezegensel
bir yörünge çizmektedirler. Kesici takımlar gibi karışık
geometriye sahip altlıklar üzerinde düzenli bir kalınlık
sağlamak
için
uygulanmaktadır.
Gezegensel
dönüşün
sonucunda
tabakaların
kalınlığı
değişmektedir [13].

Şekil 4. a) Yüzey modifikasyon derinliği ve kaplama
kalınlıklarının gösterimi, b) Kaplama teknolojisi
işleme sıcaklıklarının gösterimi [22].

4. Çok Tabakalı
Kaplamalar

3. İnce Film Sert Tabakalı Kaplamaların
Biriktirilmesi

İnce

Film

Sert

yıllarda
kesici
takımlardaki
ilerlemeler
Son
tasarımcılar ve kullanıcılar için çok önemli bir faktör
olmaktadır. Bu nedenle üretim verimliği ve işleme
durumlarındaki maliyet koşullarının en aza indirilmesi
talaşlı işlem uygulamalarında çok tabakalı sert
kaplama takımlarının kullanım alanını arttırmaktadır
[24]. Çok tabakalı kaplama sistemleri üzerine temel
araştırmalar 1980'lerin ikinci yarısında yapılmış ve o
zamandan beri TiN dayalı birkaç çok tabakalı
sistemler önerilmiştir. Çok tabakalı sert kaplamalar,
yüksek sertlik, yapışma, iyi oksidasyon direnci,
termal ve mekanik kararlılık özelliklerini iyileştirmek
için gerekli olmaktadır [25, 26]. Şekil 6’da çok
tabakalı CVD kaplamanın karbür altlığa uygulanan
mikroyapısı görülmektedir.

İlk tek tabakalı TiN kaplama sementit karbüre
uygulandığında, 1985 yılında CVD kaplama
işleminden kaynaklanan eksiklikler neticesinde
fiziksel buhar biriktirme işlemi kullanılmaya
başlanmıştır. İlk olarak, PVD kaplamalar CVD
kaplamalara göre daha düşük sıcaklıklarda (250 ile
750 °C) uygulanmakta ve ikinci olarak PVD, CVD
kaplamaya göre daha homojen bir kaplama
sağlamasına rağmen PVD kaplama daha kalın
olmaktadır. CVD kaplama işleminde keskin köşelerde
meydana gelen çekme gerilmeleri PVD kaplamada
basma gerilmesi olarak meydana gelmektedir. Son
olarak, PVD kaplama işlemi daha temiz bir işlem
olmaktadır. Reaktif sıçratma, reaktif iyon kaplama ve
ark buharlaştırma gibi farklı PVD kaplama yöntemleri
ile Ti ya da TiN, TiC kaplamalar kesici takım üzerine
biriktirilmektedir. PVD kaplama üretim yöntemlerinin
hepsinde vakum gerekli olmakta ve genellikle CVD
kaplama işlemine göre daha ince kaplamalar (< 1 ile
3 μm) yapılmaktadır. Böylelikle çok katmanlı ya da
nano kompozit kaplama işlemleri uygulanmaktadır
[23].

Şekil 6. Karbür altlığı, TiC, Al2O3 ve TiN tabakadan
oluşan CVD kaplamalı çok tabakalı kesici takımın
SEM görüntüsü [27].
Çok tabakalı bir yapıda, farklı tribolojik fonksiyonları
olan
malzemeleri
birleştirmek
mümkündür.
Birbirinden ayrı tabakaların kalınlığıyla her bir
malzeme miktarının değişimindeki özellikler geniş bir

Şekil 5. Tabakalı kaplamaların biriktirilmesi: a)
Hedefler arasında sıralı anahtarlama için kullanılan
mekanik kapaklı biriktirme sistemi, b) Hedefler
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ölçüde değiştirilmektedir. Çok tabakalı yapıda
kaplanacak malzemenin özellikleri kolay bir şekilde
elde edilmektedir. Tabakaların düzenlenmesi, sertlik,
pürüzlülük, oksidasyon direnci, gerilim ve yıpranma
özelliklerine dikkat edildiği için uygun hale
gelmektedir [13]. Çok tabakalı tasarımlar sadece
tribolojik uygulamalarda değil optik, manyetik,
elektronik
ve
diğer
uygulamalarda
da
kullanılmamaktadır. Tabakalar arası ara yüzeylerin
çok
tabakalı
kaplamalarda
mikroskobik
ve
makroskobik özellikler üzerine de olumlu etkileri
olmaktadır. Kaplamanın özellikleri ara yüzeylerin
miktarına göre ayarlanmaktadır. Ara yüzeyler enerji
dağılımında ve gerilim gevşemesinde önemli bir rol
oynamaktadır [28]. Çok tabakalı bir yüzeyin mekanik
yüke maruz kaldığı zaman ise enerji yayılımı
tabakaların içinde veya tabakalar arasındaki ara
yüzlerde tane sınırları oluşturabilmekte ve çatlaklar
meydana gelmesine neden olmaktadır. Çatlakların
oluşması durumunda ise, çatlağın enerjisi, çatlağın
saptırılması veya dallanma ile azaltılmakta ve ince
taneli mikro yapı ile yüksek miktardaki ara yüzeylerde
çatlaklara karşı dayanıklılık ve direnç artmaktadır

kayma modülüne sahip tabaka içerisine dislokasyonu
hareket ettirmek için ilave bir gerilme gerekmektedir
[25]. Bu durumda ise dislokasyonlar, daha düşük
kayma modülü ile tabaka içerisinde kalmayı tercih
etmektedirler. Büyük kayma modülüne sahip
tabakanın
içerisinde
dislokasyonun
hareket
ettirilebilmesi için ek bir gerilme gerekmektedir. HallPetch etkisi aslında yığın polikristalin metallerde,
sertliği arttırarak tane boyutunu azaltmaktadır. Ancak
nanotabakalı kaplamalarda sertlik gelişmelerini
açıklamak için kullanılmaktadır [13, 32].

Şekil 7. Nanotabakalı sert kaplamanın görüntüsü

[33].

[13].

Şekil 7’de nc-CrAlN/a-Si3N4 (Tripple Alwin) tipi olan
bazı takımların kaplaması görülmektedir ve bu tip
kaplamalar bir nanokristal formunda olmaktadır.
Ayrıca, yüksek sertlik derecesi gösteren nanometre
boyutundaki (10 µm) tek kristallerden oluşmaktadır.
CFRP/Al sandviç yapılı işleminde kaplamasız
takımlar ile nanotabakalı kaplamalı takımlar
karşılaştırıldığında, nanotabakalı kaplamaya sahip
takımların kullanılmalarıyla yüzey pürüzlülüğünde ve
itme kuvvetlerinde önemli derecede azalma olduğu
tespit edilmektedir [33].

4.1. Nano Tabakalı İnce Film Sert Kaplamalar
Nanoyapılı kaplamalar son yıllarda fiziksel ve
kimyasal
özelliklere
sahip
malzemelerin
üretilebilmesini mümkün kılmaktadır. Nanoyapılı
kaplamalar üstün özellikleri sayesinde optik
uygulamalar, yüksek hızlı işleme uygulamaları ve
manyetik depolama aygıtları için oldukça uygun
performans özelliklerine sahiptirler. Nanoyapılı
kaplamalar tasarım modellerine göre nanokompozit
kaplamalar, nanotabakalı kaplamalar, nano nitelikli
[29].
kaplamalar
olarak
sayılabilmektedir
Nanotabakalı kaplamaların üstün mekanik özellikleri;
yüksek sertlik ve iyi aşınma direnci sayesinde sert
malzemelerin işlenebilirliğini arttırmak için kesici
takımların korunmasını nano yapılı PVD sert
kaplama yöntemleri ile sağlanmaktadır. Çevresel ve
ekonomik koşullar açısından ele alındığında kuru
işleme koşulları altında işlenen kesici takım olarak,
oda sıcaklığında düşük bir sürtünme katsayısı ve
yüksek sertlik sağlamak amacıyla nanotabakalı
kaplamalar kullanılmaktadır [30, 31].

5. Sonuçlar
İnce film kaplamalar, biriktirildikleri yüzeylere
kazandırdıkları üstün mekanik, tribolojik ve kimyasal
vb. özelliklerinden dolayı birçok farklı endüstriyel
alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle
uygulamada karbür kesici
takımlar üzerine
kaplanarak, tribolojik davranışları üst düzeyde
geliştirilebilmektedir. Karbür kesici takımların kesme
performansını ve ömrünü artırmak için uygulanan en
genel yöntemler; bu takımların PVD ve CVD gibi
teknikler kullanılarak sert bir kaplama ile
kaplanmasıdır. Günümüzdeki en son yaklaşım
kaplamaların tane boyutlarının çok düşük seviyelere
indirildiği nano yapılı kaplama teknolojisidir. Bu
çalışmada,
kaplama
teknolojileri,
ince
film
kaplamalar, tabakalı/çok tabakalı/nano tabakalı sert
kaplamalar
ve
ilgili
üretim
prosesleri
ile
karakterizasyonları
üzerine
güncel
literatür
çalışmaları derlenerek sunulmuştur.

Nanotabakalı kaplama özelliklerinde görülen süper
sertlik değerleri, kaplamayı oluşturan malzemelerin
ortalama sertliği ile aynı olmadığından dolayı diğer
kaplamalardan farklıdır. Çok tabakalı kaplamalarda
bu durum kaplamayı oluşturan malzemelerin
ortalama sertliği olarak ifade edilmektedir. Süper
sertlik durumları çoğu zaman, tabaka kalınlıklarının
yaklaşık 3-10 nm olduğu durumda görülmektedir.
Tabaka kalınlığı 100 nm’den daha küçük olan
kaplamalar nanotabakalı, 100 nm’den daha büyük
olan kaplamalar ise çok tabakalı kaplamalar olarak
tanımlanmaktadır.
Nanotabakalı
kaplamaların
özelliklerinde ara yüzeyler
önemli
bir
rol
üstlenmektedir. Ara yüzey etkileri baskın ve güçlü
sertliklerin yükselmesine yol açmaktadır. Sertliğin
yükselmesiyle dislokasyon engellenmesi meydana
gelmektedir. Bu yüzden daha düşük kayma modülü
olan tabaka içerisinde kalmaktadır. Daha büyük
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THE EFFECTS OF THE WELDING PARAMETERS ON TENSILE
SHEAR PROPERTIES OF RSW JUNCTIONS OF DP600 STEEL
DP600 ÇELİĞİNİN NDK BİRLEŞİMLERİNİN ÇEKME MAKASLAMA
ÖZELLİKLERİNE KAYNAK PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ
a
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Özet
Bu çalışmada ticari DP600 sac çeliklerinin nokta direnç
kaynaklı (NDK) birleştirmelerinin çekme makaslama
dayanımı üzerine farklı kaynak parametrelerinin etkisi
incelenmiştir. Deneylerde sabit kaynak süresinde 5
farklı basma kuvveti (2-6 bar) ve 2 farklı kaynak akımı
(5-7 kA) kullanılmıştır. Malzemenin çekme makaslama
dayanımına etki eden faktörler irdelenmiştir. Sonuç
olarak, 7 kA kaynak akımında en iyi çekme makaslama
gerilmesi değeri 5 bar elektrot basıncında; 5 kA kaynak
akımında ise 6 bar elektrot basıncında elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: DP600, NDK, gerilme.

Abstract
In this study, the effect of different welding parameters
on tensile shear strength of resistance spot welded
(RSW) joints of commercial DP600 sheet steel was
investigated. 5 different compressive forces (2-6 bars)
and 2 different welding currents (5-7 kA) were used
with constant welding time in the experiments. Factors
affecting the tensile shear strength of the material were
discussed. Consequently, the maximum tensile shear
stress values were obtained at 7 kA-5 bar and 5 kA-6
bar welding parameters.
Keywords: DP600, RSW, stress.

1. Giriş
Malzeme seçimi, araç tasarımında kilit aşamalardan
biridir. Emniyet, yakıt verimliliği, çevrecilik, üretilebilirlik,
sağlamlık, kalite, maliyet gibi çeşitli faktörler otomotiv
uygulamaları için malzeme seçimini belirlemektedir.
Araçların ağırlığını azaltma isteği, araç üreticilerini
malzeme seçiminde verimliliği maksimize etmek için
araştırmaya itmiştir. Bu sonuçları araç gövdesinde elde
edebilmek için, araç üreticileri alternatif malzemelere
yönelmiştir. Düşünülen malzemeler ise plastikler,
alüminyum ve AHSS çelikleridir [1-4].

önemli faktörlerden biridir [5]. Araç parçaları (kızak,
kapılar vb.) ince metal saclardan yapılmakta ve nokta
kaynaklı birleşimler ile birleştirilmektedir. NDK, otomotiv
üretimi için önemli birleştirme prosesidir [6]. Gaz
tungsten ark kaynağı, lazer nokta kaynağı ve sürtünme
karıştırma nokta kaynağı prosesleri gibi birçok ileri
nokta kaynak teknolojileri mevcut olmasına rağmen,
geleneksel nokta direnç kaynağı özellikle otomotiv
endüstrisinde sac metal birleşimlerinde kullanılan
baskın prosestir [7]. Yüksek operasyon hızları ve
otomasyon veya robotik uygulamalar için uyumlu
olması NDK prosesinin en önemli özellikleridir.
Modern bir araçta, yaklaşık 2000-5000 nokta kaynağı
bulunmaktadır. Otomotiv yapısal montajlarında, kaza
esnasında yükü yapı boyunca aktarabildiği için nokta
kaynak grupları kullanılmaktadır. Buna ek olarak, nokta
kaynakları darbe enerjisini yönetmek için kıvrılma
(bükülme) başlangıç yerleri gibi hareket edebilir [8].
Kaza durumunda yolcuların yaralanmalarına karşı
yeterli korumayı sağlamakta araç yapısının kabiliyeti
olarak tanımlanan araç çarpışma dayanımı, nokta
kaynaklarının büyük ölçüde bütünlük ve mekanik
performansına bağlıdır [9,10]. İlaveten, NDK birleşim
hataları gibi birleşim kusurları, araç çarpışmalarında
anahtar hata tiplerinden biri olarak belirlenmiştir [11].
Nokta kaynak kusuru, aracın rijitlik ve gürültü, titreşim
ve sertlik performansını önemli ölçüde etkileyebilir [6].
Bu yüzden nokta direnç kaynaklarının kalite,
performans ve kusur karakteristikleri, araçların
tasarımında sağlamlık ve emniyetin belirlenmesi için
önemlidir. Bu nedenle NDK işleminde; tasarım, izleme
ve kontrol sistemleri konusunda çok fazla dikkat
edilmektedir [12-17].

NDK’lı geleneksel çeliklerin fiziksel ve mekanik
metalürjisinin detaylı anlaşılması için geçmişte önemli
çaba sarf edilmesine rağmen, daha karmaşık
tasarlanmış AHSS çeliklerinin NDK’sı için proses-yapıözellik ilişkileri ile ilgili mevcut anlayış sınırlıdır. AHSS
çeliklerinin otomotiv uygulamalarında başarılı bir
şekilde entegrasyonu için mikroyapısal karakteristikleri
ve mekanik özellikleri açısından bilginin geliştirilmesi
önceliklidir. Bu bakımdan AHSS çelikleri ile ilgili
AHSS çeliklerinin ilk jenerasyonunda öncelikli olarak konulara odaklanılarak metalürjik karakteristikleri,
ferrit esaslı mikro yapılar bulunmaktadır. Bu mekanik özellikleri gibi otomotiv çeliklerinin NDK
jenerasyon; çift faz (DP), TRIP, CP ve martensitik prosesinin birkaç önemli yönleri detaylı araştırılmalıdır.
çeliklerden oluşmaktadır. Günümüzde, ilk jenerasyon
AHSS çelikleri otomotiv endüstrisinde sıklıkla Özetle, mükemmel dayanım ve şekillendirilebilirlik
kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada otomotiv kombinasyonu sayesinde AHSS çelikleri fazla ağırlık
endüstrisinde en sık kullanıma sahip olan DP takviyesi olmadan araç çarpışma performansında
çeliklerinin nokta direnç kaynak edilebilirliklerine iyileşme potansiyeli sunmaktadır. Fakat, daha yüksek
odaklanılmıştır. Bir malzemenin kaynak edilebilirliği, alaşım içeriği bu çeliklerde kaynak edilebilirliği
otomotiv endüstrisindeki uygulamasına yol gösteren en sınırlandırmakta ve kaynak prosesi termal çevrimi
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dikkatlice tasarlanmış olan mikroyapıyı yok etmektedir.
Dolayısıyla kaynağın mekanik özelliklerini bozmaktadır.
AHSS çeliklerinin ticari uygulanabilirliğini geliştirmek
için kaynak ve kaynak sonrası termal çevrimlerin
kaynak bölgesi ve ITAB mikroyapıları üzerindeki
metalürjik etkileri vurgulanarak kaynak davranışları
anlaşılıp kaynak edilebilirliklerini geliştirmek zorunludur
[18,19]. Bu doğrultuda bu çalışmada farklı kaynak
parametrelerinde gerçekleştirilen NDK’lı DP600 çelikleri
çekme makaslama dayanımları açısından kıyaslanmış
ve en iyi çekme makaslama gerilmesinin elde edildiği
parametreler belirlenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
2.1. Malzeme
DP600 çeliği, 250*250 mm ebatlarında 1 mm
kalınlığında sac tabakalar halinde temin edilmiştir.
DP600 çelik malzemenin kimyasal bileşimini belirlemek
için 230 VAC ısı girdisi, 50 Hz. frekans ve 2500 VA güç
kapasiteli SPECTROLAB model LAVFA18A tip cihaz
kullanılarak spektral analiz gerçekleştirilmiştir. DP600
çeliğinin kimyasal bileşimi Çizelge 1’de gösterilmiştir.

gerilmesinin, nugget çapı dolayısıyla gerilmeye maruz
kalan alan ile kuvvetli ilişkisi de detaylı olarak
çalışılmıştır [23]. Bu çalışmada deneysel olarak elde
edilen çekme makaslama deneyi sonuçları 7kA NDK ile
birleştirilmiş numuneler için Çizelge 3’te ve 5kA NDK ile
birleştirilmiş numuneler için Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Yerdeğiştirme (Displacement) değerlerinin yanında,
nugget ve yeni bir yaklaşım ile çekme taşıma
kapasitesinin nugget yanal yüzey alanına bölünmesi ile
hesaplanan çekme makaslama gerilmesi değerleri de
verilmiştir. Çekme makaslama gerilmesi yaklaşımı,
kuvvet uygulaması dikkate alındığında çenelere yakın
yan yüzeylerde yoğunlaşmasından dolayı oluşan
gerilmeyi tam olarak ifade etmemekle birlikte önemli bir
veri olarak kullanılabilir. Literatürde genelde bu konu
ihmal edilmiştir. Halbuki gerilme oluşumu ve gerilmenin
oluştuğu alan oldukça önemlidir. Araştırmacıların ortak
bir noktası olarak bu tür yaklaşımlar faydalı olabilir.
Çekme makaslama gerilmesinin hesaplanmasında
kullanılan Eşitlik (1) aşağıda gösterilmiştir. Fmax,
maksimum kuvveti; D, nugget çapını; σ, elde edilen
çekme makaslama gerilmesini ifade etmektedir.

(1)

Çizelge 1. DP600 çeliğinin kimyasal bileşimi (%)
Malzeme
DP600

C

Si

Mn

S

Cr

Ni

0.077

0.253

1.86

0.006

0.177

0.012

Al

Ti

V

Sn

Fe

0.127

0.002

0.004

0.006

97.472

Çizelge 3. 7 kA kaynak akımında NDK’lı numunelerin
çekme makaslama deneyi sonuçları
Elektrot
Basıncı,
bar

Düğme
Çapı,
mm

Maksimum
Kuvvet,
kN

2.2. Nokta Direnç Kaynağı

2

7,49

13,1687

Çekme
Makaslama
Gerilmesi,
MPa
298,8749

Numuneler, NDK işlemi için EN ISO 14273
standartlarına göre 100 mm uzunluğunda, 30 mm
genişliğinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada; numunelere
5 ve 7 kA kaynak akımlarında, 2-6 bar elektrot
basınçlarında 8 mm düz konik uçlu bakır elektrotlar
kullanılarak NDK işlemi uygulanmıştır [20]. Çalışmada
kullanılan NDK parametreleri Çizelge 2’de gösterilmiştir
[21,22]. Zaman birimi çevrim cinsindendir (1
çevrim=0,02 s).

3

7,62

13,8750

304,2518

6,877

4

7,89

13,9156

284,6152

6,818

5

7,22

13,4875

329,4331

7,434

6

7,06

12,2219

312,2047

4,430

Elektrot
Basıncı,
bar

Düğme
Çapı,
mm

Maksimum
Kuvvet,
kN

2

7,4

13,5594

Çekme
Makaslama
Gerilmesi,
MPa
315,2733

3

7,6

13,6938

301,8609

7,96750

4

7,7

13,1734

282,8958

7,13550

5

7,9

13,8359

282,2691

7,95250

6

7,15

13,5609

337,7431

8,09700

2.3. Çekme Makaslama Testi
Farklı kaynak parametrelerinde elde edilen NDK’lı
numunelere çekme makaslama testleri uygulanmıştır.
Her parametre için 3 adet numuneye çekme
makaslama testi uygulanmış ve ortalaması alınmıştır.
NDK’lı numunelerin kalınlığı 1 mm, genişliği 30 mm ve
gösterge uzunluğu 110 mm’dir. Çekme makaslama
testi için kullanılan çene hızı değeri 2 mm/dk’dır [20].

3. Deneysel Sonuçlar

Maksimum
Uzama,
mm
5,382

Maksimum
Uzama, mm
7,97900

Çizelge 4. 5 kA kaynak akımında NDK’lı numunelerin
çekme makaslama deneyi sonuçları

3.1. Çekme Makaslama Gerilmesi
Bu
çalışmada
NDK
bağlantılarında
kaynak
parametrelerine bağlı olarak çekirdek çapı değişimi
incelenmiştir.
Maksimum
çekme
makaslama
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Çizelge 2. NDK proses parametreleri
Elektrot
basıncı
(bar)

Kaynak
akımı
(kA)

Elektrot
çapı
(mm)

İnme
zamanı
(cycle)

Sıkıştırma
zamanı
(cycle)

Kaynak
zamanı
(cycle)

Tutma
zamanı
(cycle)

Ayrılma
zamanı
(cycle)

2-6

5-7

8

15

35

20

10

15

Şekil 1. Farklı kaynak parametrelerinde elde edilen çekme makaslama gerilmesi değerleri
Çizelge 3’teki veriler; elektrot basıncına göre
değerlendirildiğinde NDK numunelerinin maksimum
çekme makaslama gerilmesi 7 kA 5 bar
parametrelerinde elde edilmiştir. 5 kA kaynak
akımında ise maksimum çekme makaslama
gerilmesi 6 bar elektrot basıncında elde edilmiştir
(Çizelge 4). Daha hassas değerler için korelasyon
denemeler ayrıca araştırılabilir. Bu çalışmada bu
hassas değerler grafik (Şekil 1) ve kaynak üzerinden
alınmıştır. Önceden bahsedildiği gibi yanal alan,
gerilme yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Yanal
alandaki azalma ve nugget kalınlığındaki azalma
birlikte meydana gelmektedir [23]. İdeal kaynak
işlemlerinde elektrot basma derinliği sac kalınlığının
maksimum %30’u olacak şekilde kabul edilmektedir
[24,25]. Her malzeme için bu değerlerin deneysel
olarak hesap edilmesi önemlidir. Nugget oluşumu,
kaynak parametreleri ile birlikte malzeme cinsine de
sıkı bir şekilde bağlıdır. Elektrotların NDK
numunelerine aşırı batması kaynak numuneleri ile
girintili-temas yüzeyinin aşırı artmasından dolayı
kaynak ısı girdisinin artmasına sebep olmaktadır.
Aşırı ısı girdisi ve güçlü elektrot teması ve elektrot
tutunması malzemenin elektrot tarafından geri
çekilmesi ile nugget geometrisini ve kaynak profilini
bozmaktadır. Ayrıca buradaki baskı, nugget
yüzeyinde ve yanal alan yüzeylerinde çatlamalara
sebep olabilmektedir. İlave olarak aşırı ısı girdisi,
ITAB ve kaynak metalinde tane büyümesine sebep
olmakta ve dayanımın düşmesine sebep olmaktadır
[23,26].

çeliği için kullanılabilmektedir (t: malzeme kalınlığı)
[31].
Bu sonuçlar; 5√t kuralı ile de açıklanabilmektedir. Bu
kural Japon JIS Z3140 [32] ve Alman DVS2923 [33]
standartlarına göre en uygun kural olarak tavsiye
edilmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar
değerlendirildiğinde maksimum çekme makaslama
gerilmesinin belirlenmesinde çekirdek (nugget)
çapının önemi ortaya çıkmaktadır.

Genel Sonuçlar
2 farklı kaynak akımı (5 kA ve 7 kA), 5 farklı elektrot
basıncı (2-6 bar) ve sabit kaynak süresinde
gerçekleştirilen NDK’lı DP600 çeliklerinin çekme
makaslama gerilimlerinin kıyaslandığı bu çalışmada;
en iyi çekme makaslama gerilim değerleri 7 kA
kaynak akımı için 5 bar elektrot basıncında, 5 kA
kaynak akımında ise 6 bar elektrot basıncında elde
edilmiştir.
Çekme
makaslama
gerilmesinin
belirlenmesinde
oluşan
maksimum
çekme
makaslama kuvveti ile birlikte çekirdek çapının da
belirleyici bir faktör olduğu görülmüştür.

Teşekkür
Bu çalışmamıza destek olan Karabük Üniversitesi
Rektörlüğü ve BAP proje koordinatörlüğüne teşekkür
ederiz.

Kaynaklar

İleri dayanımlı çelikler üzerine yapılan çalışmalar,
NDK boyutu ile çekme makaslama testi arasında
kuvvetli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir [26,27].
Literatürle paralel olarak, tüm numuneler için nokta
kaynak bölgesinin ortalama çapı yaklaşık olarak 7
mm olarak ölçülmüştür [28-30]. 4√t kuralı DP600
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Özet
Bu çalışmanın amacı, çok duvarlı karbon nanotüpler ile
birleştirilmiş
epoksi
yapıştırıcısının
yapışma
mukavemeti üzerine etkisini tespit etmektir. Bu amaçla,
% 1, % 1,5 ve % 2 oranında çok duvarlı karbon
nanopartikül katılması durumunda yapıştırıcının
yapışma dirençleri deneysel olarak incelenmiştir.
Deneysel çalışmalarda çift bileşenli yapıştırıcı, yüzeyi
pürüzlü Alüminyum plaka ve 9,5µm çapında çok duvarlı
nanopartikül kullanılmıştır. Yapışma mukavemetindeki
en fazla artış % 2 nanopartikül oranında, %30,2 olarak
elde edilmiştir

yayarak statik ve dinamik yüklerin düzgün dağılmasını
sağlar, gerilimin belli noktalarda yoğunlaşmasını
engeller [1]. Dolayısıyla yapıştırıcı ile gerçekleştirilmiş
bir bağlantı, bükülme ve titreşime, mekanik yöntemle
(örneğin perçin) yapılan bir bağlantıdan daha
dayanıklıdır. Bir yapıştırıcının fiziksel ve kimyasal
özellikleri, onun kohezyon (iç-yapışma) ve adhezyon
(yüzeylere tutunma) kuvvetini belirler. Yapıştırma
bağlantının dayanıklılığı da yapıştırıcının özelliklerine
bağlıdır. Farklı yapıştırıcı teknolojileri, kuvvet, yüzeye
tutunma özellikleri ve Young modülü (esneklik)
yönünden değişik alternatifler sağlar [1].

Lanlan ve ark. [2] farklı nano parçacıklarının epoksi
adhezyon yapıştırıcı içerisine farklı oranlarda karıştırılması ile
çelik plaka üzerinde oluşturulan bağlantının farklı yüzey
pürüzlülük değerlerindeki mukavemetini incelemişlerdir.
Çalışmalarında %2 Al2O3 nano parçacık içeren
karışımın 150 kumluk zımpara ile parlatılan yüzeylerde
Abstract
elde edilen mukavemet değerinin nano parçacık
kullanılmadığı durumlardakine oranla 5 kat daha fazla
The aim of this study is to determine the effects of çıktığını tespit etmişlerdir. Zhai ve ark. [3], %2 Al O
2 3
epoxy with multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) nano parçacık içeren epoksi yapıştırıcı ile oluşturulan
reinforced / unreinforced on the adhesion strength. For metal
bağlantılarının
mukavemet
değerlerini,
this purpose, adhesion strength of adhesive was morfolojisini ve kimyasal kompozisyonunu, SEM, TEM,
investigated experimentally when 1% 1.5% 2% EDX, XPS analizi ile incelemişlerdir. XPS analizleri
multiwalled carbon nanoparticles were incorporated into sonucunda çelik ve epoksi yapıştırıcı arasında nano
epoxy adhesive. Double-component adhesive, surface parçacıkların etkisi ile oluşan yeni karboksil yapısına
rough aluminum plate and multi-walled nanoparticle benzer bir kimyasal grubu tespit etmişlerdir. Nemeş ve
with a diameter of 9.5 µm were used in the Lachaud [4] tarafından son zamanlarda yapılan bir
experimental studies. The maximum increases in çalışmada çift bindirmeli yapıştırıcı ile birleştirilmiş
adhesion strength with 2% nanoparticle are 30.2%.
bağlantıların mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bindirme
mesafesinin artmasının yapıştırıcıda oluşan maksimum
Keywords: Epoxy adheseve, adhezion pull of test, kayma gerilmesinin şiddetine etkisi bulunmadığı,
multiwall carbon nanoparticle
bindirme mesafesinin ortasına yaklaştıkça kayma
gerilmesinin değeri azalmakta ardından tekrar artmaya
1. Giriş
başladığı ve bağlantının uç noktalarında kayma
gerilmesi maksimum değer aldığı tespit edilmiştir.
Yapıştırma; civata, perçin ve kaynak gibi geleneksel Tamblin ve ark.[5], TAST (Thick adherend shear test)
metodların yanında kabul gören bir birleştirme ile 0,4-3 mm yapıştırıcı kalınlığı aralığındaki kayma
tekniğidir. Yapıştırma; kaynak, lehim, perçin vs. sonuçlarını
sunmuştur.
Yapıştırılan
parçaların
yanında endüstriyel bir birleştirme yöntemi olarak kalınlığının artması ile kayma dayanımının azaldığını
kullanılmaya ilk başladığından beri, başarılı bir açıkça ifade etmiştir. Yapıştırıcı kalınlığının etkisinin
yapıştırma için en önemli parametreleri bulmak incelenmesi ilk olarak Bascom ve arkadaşları [6]
amacıyla birçok araştırma, geliştirme ve mühendislik tarafından yapılmıştır. Daha sonra birçok araştırmacı
çalışması yapılmıştır [1]. Yapıştırıcılar, aynı veya farklı kırılma mekaniği ve geleneksel gerilme analizine dayalı
malzemeden yapılmış yüzeyler arasında bir çeşit köprü çalışmalar yapmışlardır. Taib ve ark. [7] son
görevi
yapmaktadır.
Malzemelerin
yapıştırıcı zamanlarda yaptıkları çalışmada L kesitli yapıştırma
kullanılarak birleştirilmesi, mekanik bağlantı elemanları bağlantılarında 0,127-0,635-2,54 mm
yapıştırıcı
kullanılmasına kıyasla önemli avantajlar sağlar. kalınlıklarda hasar yükünün 8,27 kN’dan 3,9 kN’a
Yapıştırıcı yük ve gerilimi tüm birleşim yüzeyine
Anahtar kelimeler: Epoxy
testi,çok duvarlı nanopartikül

yapıştırıcı,
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düştüğünü benzer olarak yapıştırılan parça kalınlığının
artması ile de analizin düzlem gerilme halinden düzlem
şekil değiştirme haline dönüştüğünü kabul etmişlerdir.
Davies ve ark. [8] yapıştırıcı kalınlığının etkisi üzerine
bir çalışma yapmışlar ve epoksi yapıştırıcı kullanarak
alüminyum parça bağlantılarının özelliklerini çeşitli test
teknikleri ile incelemişlerdir. Mekanik analizleri
sonucunda yapıştırıcı kalınlığının artması ile önceki
çalışmalarda olduğu gibi kopma mukavemetinin
azaldığını ve ideal kalınlığın 0,8 mm ve aşağısında
olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Nemeş ve Lachaud [9] çift bindirmeli bağlantıda
yapıştırıcı kalınlığını 0,05-0,1-0,3-0,5-1 mm seçerek
yapıştırıcı
kalınlığının
etkisini
araştırmışlardır.
Yapıştırıcı kalınlığı arttığında yapıştırıcıdaki maksimum
gerilmenin azaldığını, kayma ve soyulma gerilmelerinin
uç noktalar hariç tutulmak üzere üniform olarak tüm
bindirme mesafesi üzerine dağıldığını ifade etmişlerdir.
Yapıştırıcı kalınlığı 1 mm iken kayma gerilmesinin
minimum seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Davies ve
ark. [10] yapıştırıcı kalınlığının etkisi üzerine bir çalışma
yapmışlar ve epoksi yapıştırıcı kullanarak alüminyum
parça bağlantılarının özelliklerini çeşitli test teknikleri ile
incelemişlerdir. Mekanik analizleri sonucunda yapıştırıcı
kalınlığının artması ile önceki çalışmalarda olduğu gibi
kopma mukavemetinin azaldığını ve ideal kalınlığın 0,8
mm ve aşağısında olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Kawashita ve ark. [11], epoksi yapıştırıcılar ile
birleştirilmiş alüminyum parçalarda 0,1-0,25 ve 0,4 mm
yapıştırıcı kalınlıklarda elde ettikleri sonuçları
sunmuşlardır. Yapıştırıcı kalınlığının artmasıyla elde
edilen tokluk artışını, lineer elastik kırılma mekaniği
analizi ve deney sonuçlar ile uyumlu bulmuşlardır.
Bu çalışmada metal bağlantıların yapıştırılmasında
yaygın olarak kullanılan epoksi E-300 yapıştırıcısının
içerisine 9,5 µm çapında çok duvarlı karbon
nanopartiküllerin % 1, %1,5 % 2 oranında katılması
durumunda
yapıştırma
direncine
olan
etkileri
incelenmiştir.

2. Malzeme ve Yöntem
2.1 Malzemeler
Akfix E300 suya dayanıklı plastik bir epoksi yapıştırıcı
(sertlik 85 ± 5 Shore A) olup, metal yüzeylerin
yapıştırılmasında, alüminyum, cam, porselen, seramik
vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde, her türlü
onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde
kullanılan çift bileşenli bir yapıştırıcıdır.

Şekil 1. Alüminyum plaka ve dolly malzemesi
2.2 Deneysel Çalışma
Şekil 1’de gösterilen Alüminyum levha ve dolly için
yapıştırma işleminden önce yüzey hazırlık ve
temizleme işlemleri uygulanmıştır. Bu işlemlerde ilk
olarak Al levha yüzeyi C-180 kumlu silikon karpit kalın
zımpara ile pürüzlendirilmiştir. Bu işlemin ardından
deney numuneleri, üzerinde bulunan kir, yağ ve toz vs.
gibi yabancı maddelerin temizlenmesi için aseton ile
yıkama ve durulama yapılmıştır. En son işlem olarak
etüv içerisinde 50 °C de 30 dakika kurutma işlemi
yapılarak levhalar yapıştırma işlemine hazır hale
gelmiştir.
Nanopartikül katkılı yapıştırıcıların hazırlanması için;
temiz beher içerisine epoksi ve ağırlıkça (%1, %1,5 ve
%2) oranında nanopartikül ve epoksi miktarının iki katı
kadar aseton eklenerek ultrasonik karıştırıcıda 30 KHz
frekansta 10 dakika karıştırma yapılmıştır. Karışım
içindeki asetonun buharlaşması için 30°C etüv
içerisinde bekletilmiştir. Son işlem olarak epoksi+
nanopartikül karışımı üzerine epoksi sertleştirici
eklenerek mekanik karıştırıcıda 5 dakika düşük devirde
karıştırma işlemi yapılmıştır.
Yapıştırma direnci, ASTM D 4541 ve ISO 4624
standartlarına göre Positest (Delfasko) Pull off
adhezyon cihazı (Şekil 2) ile adhezyon testlerinin
yapılmasıyla ölçülmüştür. Ortalama bir değer elde
edebilmek için her koşul için 5 numune teste tabi
tutulmuştur.

Seyreltik asitksi su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
Elektrik geçirmeyen ve sertleşme esnasında renk
değişimi, çatlama, büzülme yapmayan bir yapıştırıcıdır.
Yapıştırılan malzeme olarak ise, hafifliği, işlenebilirliği,
fiziksel ve mekanik özellikleri ve yüksek korozyon
dayanımından
dolayı
havacılık
ve
otomotiv
endüstrilerinde sıklıkla tercih edilen AA2024-T3
alüminyum alaşım malzemesi (Şekil 1) kullanılmıştır.
Kullanılan Eloksallık Alüminyum levha çekme dayanımı
145-185 N/mm², akma dayanımı 110 N/mm olan 5005
alaşımında, H14/H24 sertliğinde ve 40 mm x 40mm x
3mm boyutlarındadır. Kullanılan çok duvarlı karbon
nanotüpler 9,5µm çapında olup Nanografi (Türkiye)
firmasından temin edilmiştir.
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3. Bulgular Ve Tartışma
Şekil 3’de Adhezyon test cihazı ile yapılan deney
sonuçlarının SEM görüntüleri görülmektedir. Test
sonrası dolly üzerindeki yapışma yüzeylerinde
kohezyon hasarının meydana geldiği görülmektedir.
Yapıştırma yüzeyinde hasar meydana gelmemesi,
yapıştırma bağlantısının dayanımından daha güçlü
olması ile açıklanabilir.

görülmektedir. Nanopartiküller, yapıştırıcının fiziksel ve
kimyasal özellikleri değiştirmesiyle pürüzlü yüzeyler
üzerinde hem daha etkin tutunabilmekte hem de
alüminyum yüzey ve yapıştırıcı arasında yeni oluşan
kimyasal bağlardan dolayı daha güçlü yapışma özelliği
kazanabilmektedirler.
Burada
nanopartiküllerin
yüzeysel atomlar veya epoksi yapıştırıcı moleküllerini
kapsayacak şekilde köprüler oluşturduğu muhtemel
görülmektedir.

Nano partikül miktarı artırıldığında dolly üzerinde kalan Çizelge 1. Nanopartikül oranları ve yapışma
yapıştırıcı kütle miktarının arttığı görülmekte ve mukavemet değerleri
dolayısıyla bağlantının mukavemetinin artmasındaki
Yüzde
sebep ortaya çıkmaktadır. Dolly üzerindeki yapıştırıcı
Yapışma Mukavemeti (Mpa)
oranlar
kopma yüzeylerinden alınan detay görüntülerde
partiküller yapıştırıcıya beton içerisindeki demir gibi
mukavemet kazandırdığı görülmektedir.
%0
1,49

%1

1,77

%1,5

1,83

%2

1,94

b)

a)

c)
Şekil 3. Farklı katkı oranlarındaki yapıştırıcının dolly
üzerindeki SEM görüntüleri a) %1 b)%1,5 c)%2
Katkısız ve nanopartikül katkılı yapıştırılmış dolly ve Al
levhalar ile yapılan adhesyon testlerinin sonucunda
elde edilen değerler Çizelge 1 ve Şekil 4’de
gösterilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi karbon
nanotüp partikül oranının %1’den %2’ye kadar 3 farklı
oranda artırılmasıyla yapışma mukavemeti artmaktadır.
Dolly ile levha katkısız epoksi ile yapıştırıldığında,
yapışma mukavemeti 1,49MPa iken bu değer %1
nanopartikül ilaveli yapıştırıcı olduğunda 1,77MPa, %2
nanopartikül ilaveli yapıştırıcı olduğunda ise 1,94 MPa’a
kadar artmaktadır (Şekil 4). %2 nano partikül katılması
ile yapışma mukavemeti % 30,2 artış sağlanmıştır.

Şekil 4. Nanopartikül oranına bağlı olarak yapışma
mukavemetinin değişimi

4. Sonuçlar

Yapılan çalışmada, yüzeyi pürüzlendirilmiş alüminyum
levha ve dolly malzemleri hem nanopartikülsüz hem de
9,5 µm çapındaki çok duvarlı karbon nanotüp ile
yapıştırılmıştır. Epoksi içerisine %1, %1,5 ve %2
oranlarında çok duvarlı karbon nanotüp eklenerek
yapışma dirençleri incelenmiştir. Yapılan deneyler
sonucunda, belirtilen nanoparçacık % oranlarının
artırılmasıyla yapışma direncinin arttığı, en yüksek
yapışma direncinin ise en fazla oranda nanoparçacık
katılmış (%2) yapıştırıcı için elde edildiği tespit
Şekil 5'de tüm oranlardaki nanopartikülün epoxy
edilmiştir.
yapıştırıcı içerisinde homojen olarak dağıldığı

127

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

a)

b)

c)
Şekil 5. Farklı katkı oranlarındaki yapıştırıcının dolly üzerindeki SEM görüntüleri a) %1 b) %1,5 c )%2
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Özet
Bu çalışmada ön alaşımlı AZ91 tozları sıcak presleme
o
yöntemiyle sabit sıcaklıkta (350 C) ve farklı presleme
basınçlarında (200, 250 ve 300 MPa) sıkıştırılarak toz
metal blok numuneler elde edilmiştir. Elde edilen blok
numunelerin yoğunlukları Arşimet prensibi ile
belirlendikten sonra sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sertlik
ölçümleri sonrası numuneler farklı yüklerde (5, 10, 15
N) pin-on disk aşınma testine tabi tutulmuştur. Yapılan
çalışma sonucunda presleme basıncının artmasıyla
yoğunluk ve sertlik değerlerinde artış tespit edilmiştir.
En yüksek yoğunluk ve sertlik değerlerine 300 MPa
basınçta ulaşılmıştır. Yapılan aşınma testleri sonucu en
düşük ağırlık kaybı 300 MPa presleme basıncı ile
üretilen numunelerde meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: AZ91 alaşımı, Sıcak Presleme,
Aşınma

Abstract
In this study, pre-alloyed AZ91 powders were
compressed at constant temperature (350°C) and
different pressing pressures (200, 250 and 300 MPa)
via hot pressing method in order to obtain powder metal
block samples. Densities of obtained block samples
were determined as Archimedes principle. Then,
hardness of these samples was measured. Wear test
was by pin-on-disc wear tester for different loads (5, 10,
15 N). As a result of the work, the raise in the density
and hardness values were detected depending on
increasing pressing pressure. Highest density and
hardness values were reached at a pressure of 300
MPa. The lowest weight loss was found in samples
produced with 300 MPa pressing press.

karakteristiği sayesinde otomotiv sektöründe sıkça
kullanılmaktadır [6,7]. AZ91 alaşımı, en yaygın
kullanılan magnezyum alaşımıdır. Al elementinin çok
miktarda yaşlandırma ile sertleştirilebilirliği göz önüne
alındığında, AZ91 alaşımının ısıl işleme maruz kalan
sıcak plastik şekillendirme yöntemleri ile güçlenmesinin
büyük bir potansiyeli vardır [8]. Alüminyum,
magnezyum, silisyum ve alaşımları metal matrisli
kompozit üretiminde, hafif ve sünek yapıda
olmalarından dolayı en çok kullanılan matris
malzemeleridir. İşleme kolaylığı, hafiflik, korozyon
direnci ve takviye edilebilirlik gibi özelliklere sahip olan
alüminyum, genel tercih sebebini oluşturmaktadır [9].
AZ91 alaşımları temel olarak Mg-Al-Zn elementlerinden
oluşmakta olup çoğunlukla otomobil parçalarının
dökümünde kullanılmaktadır. Bu alaşımlar diğer
magnezyum alaşımları ile karşılaştırıldığında daha iyi
döküm ve daha yüksek akma dayanımı özellikleri
sergilemektedir. AZ91 alaşımı yaklaşık olarak ağırlıkça
% 9 Al ve % 1 Zn içermektedir. Son zamanlarda toz
metaurjisi (TM) ile malzeme üretimi en hızlı gelişen
imalat yöntemlerinden birisi olmuştur. TM yöntemiyle
Alüminyum parça üretimi, maliyet etkin süreçleri ve
yüksek üretim hacminde net şekilli ürünleri imal etme
kabiliyeti nedeniyle umut verici metal şekillendirme
tekniği olarak görülüyor [10]. Sıcak presleme bu üretim
yöntemlerinden biridir. Sıcak presleme kısa işlem
süreleri ve tam yoğunlaştırma kapasitesi gibi avantajlar
sağlayan bir TM tekniğidir [11]. Yapılan çalışmada sabit
sıcaklık değerinde farklı basınçlarda AZ91 toz metal
parçalar
üretilmiştir.
Elde
edilen
numuneler,
makro/mikro incelemelerde sonra aşınma testine tabi
tutulmuştur.

2. Materyal ve Metot

Yapılan çalışmada sabit sıcaklıkta ve farklı presleme
basınçlarında AZ91 toz metal parçalar üretilmiştir.
Kullanılan AZ91 tozlarının kimyasal analizleri Çizelge
1'de verilmiştir. Kullanılan AZ91 magnezyum alaşımının
1. Giriş
toz boyutu 150 mikron altıdır. Ön alaşımlı AZ91 tozları
çelik kalıp içerisinde 350°C sabit sıcaklıkta 200, 250 ve
Mg ve alaşımları günümüzde konstrüksiyon malzemesi 300 MPa basınç değerlerinde 30 dakika süreyle sıcak
olarak kullanılan metalik malzemeler arasında en olarak preslenmiştir. Presleme sonrasında 60x10x10
hafiflerinden birisidir. Magnezyum (Mg) sıra dışı hafif bir mm boyutlarında blok numuneler elde edilmiştir.
3
metaldir. 1.74 g/cm yoğunluğu ile Alüminyumdan 1.6
kat, çelikten 4.5 kat daha az yoğunluğa sahiptir [1,2].
Düşük yoğunluk ve yüksek spesifik mukavemet gibi
özelliklerinden
dolayı
mikroelektronik,
telekominikasyon, uzay, biomedikal ve otomobil
endüstrisi
gibi
birçok
mühendislik
alanında
kullanılmaktadır [3-5]. Özellikle iyi sönümleme
Keywords: AZ91 alloy, Hot Pressing, Heat Treatment
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Çizelge 1. AZ91 Magnezyum alaşımının kimyasal
kompozisyonu
Element

Al

Mn

Si

Fe

Zn

Mg

Ağırlık (%)

9

0,38

0,43

0,05

1,21

Kalan

a

Sıcak preslenmiş toz metal malzemelerin yoğunlukları
Sartorius marka terazi ve yoğunluk kiti kullanılarak
Eşitlik 1’de verilen Arşimet prensibine göre
belirlenmiştir.
d:m/(Vy-Vs)

(Eş.1)

Eşitlik 1’ e göre;
3
d: Yoğunluk (g/cm )
m: Ağırlık (g)
Vy: Yaş ağırlık (g)
Vs: Su içerisindeki ağırlık (g)

b

Üretilen AZ91 numunelerin yaşlandırma ısıl işlemi
sonrası mikroyapıları SEM yardımı ile incelenmiştir.
Sertlik ölçümleri Emco test duravison 2000 marka
sertlik ölçüm cihazı kullanılarak Vickers olarak
ölçülmüştür. Vickers sertliğinin ölçümü, 15 saniye
boyunca yatay eksen boyunca farklı noktalardan
ortalama değer alınarak belirlenmiştir. Sertlik ölçümleri
yapılan numuneler sabit kayma mesafesinde (500 m)
ve 5, 10 ve 15 N yük altında aşınma testine tabi
tutumuştur. Aşınma testleri ASTM99 standartına göre
UTS Tribometer 10/20 cihazında Pin-on Disk
kullanılarak yapılmıştır.
Testteki parametreler;
Yük: 5,10,15 Newton.
Dönme Hızı: 400 rpm
Kayma Çapı: 44 mm
Kayma Mesafesi: 500 m
Kayma Hızı: 0,92 m/s
Test Süresi: 9,0 dakika olarak ayarlanmıştır.

c

3. Deneysel Sonuçlar
Şekil 1’de farklı presleme basınçlarında preslenmiş
numunelere ait SEM görüntüleri verilmiştir. AZ91 matris
yüzeyinde SEM görüntülerine göre bazı bölgelerde
kısmen gözenek kümelenmelerinin olduğu gözlenmiştir.
Toz metal blok numunelerin görüntüleri incelendiğinde
tane sınırı boyunca boşluklar olduğu gözlenmiştir. Tane
sınırlarında meydana gelen kısmi kümelenmelerin ve
parçacıklar etrafında bulunan boşlukların yoğunlukta
meydana
gelen
değişime
sebep
olduğu
düşünülmektedir. Artan presleme basıncı ile matris
yüzeyinde bulunan boşlukların, tane içerisinde var olan
mikro boşlukların kısmen kapandığı gözlenmiştir.
Presleme basıncının artışına bağlı olarak yoğunlukta ve
sertlikte artış meydana geldiği bilinmektedir [12].

Şekil 1. Farklı basınçlarda preslenmiş AZ91 esaslı toz
metal parçaların SEM görüntüleri a) 200 MPa b) 250
MPa c) 300 MPa
Sabit sıcaklıkta ve farklı basınçlarda (200, 250 ve 300
MPa) preslenmiş AZ91 esaslı numunelerin yoğunluk
değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Artan basınca bağlı
olarak yoğunluk değerinde artış olduğu gözlenmiştir. En
3
yüksek nispi yoğunluk değerine 98,6 g/cm ile 300 MPa
presleme
basıncında
üretilmiş
numunelerde
ulaşılmıştır. 250 MPa basınç değerlerinde elde edilen
3
yoğunluk değerlerinin 83,8 g/cm ve 200 MPa basınç
altında elde edilen numunelerin yoğunluğunun ise 72,6
3
g/cm olduğu görülmüştür. Artan basınç ile birlikte
yoğunlukta meydana gelen artışın sebebinin matris
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yapı
üzerinde
bulunan
gözeneklerin
kısmen
kapanmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

200 MPa

250 MPa

Şekil 2. AZ91 esaslı toz metal parçaların basınç
artışına bağlı olarak yoğunluk değişimi
Şekil 3’te farklı sıkıştırma basınçlarında preslenmiş
numunelerden
elde
edilen
sertlik
değerleri
gösterilmiştir. Presleme basıncındaki artışa bağlı olarak
sertlikte artış meydana gelmiştir. Presleme basıncına
bağlı olarak yoğunluk artışındaki durum sertlik artışını
destekler niteliktedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde,
AZ91 Mg alaşımının sertlik değerinin 77 HV olduğu
bildirilmiştir [13]. Numunelerde 57 HV ile en düşük
sertlik değeri 200 MPa basınçta preslenmiş
numunelerde en yüksek sertlik değeri ise 60 HV ile 300
MPa basınçta preslenmiş numunelerde tespit edilmiştir.
Kullanılan presleme basıncının AZ91 toz metal
parçaların sertliğine direk etki ettiği gözlenmiştir.

300 MPa

Şekil 5. 15 N yük altında aşınma testine tabi tutulan
numunelerin aşınma sonrası mikroyapı resimleri.
Sabit kayma mesafesinde ve 5, 10 ve 15 N’luk yük
altında oluşturulan sürtünme katsayısı değişimini
gösteren grafikler Şekil 6'da verilmiştir. 5 N yük altında
yapılan aşınma testlerinde meydana gelen sürtünme
katsayıları yakın değerlerdedir. 10 N’luk yük altında
yapılan aşınma testlerinden elde edilen grafikler
Şekil 4. AZ91 esaslı toz metal parçaların basınç incelendiğinde sürtünme katsayısının genel olarak 0.5
artışına bağlı olarak sertlik değişimi
ve yakın değerlerinde olduğu görülmektedir. 15 N’luk
yük altında yapılan aşınma testlerinde ise sürtünme
Farklı presleme basınçlarında ve 15 N yük altında katsayısı
grafiklerde
0.5
değerinin
altında
aşınma testine tabi tutulan numunelerin aşınma sonrası seyretmektedir.
mikroyapı resimleri Şekil 5'te verilmiştir. Presleme
basıncının artışına başlı olarak aşınma çizgilerinin
derinliklerinde ve genişliklerinde azalma meydana
geldiği tespit edilmiştir. Artan presleme basıncıyla
numunelerde meydana gelen gözenekliliğin azalması
ve sertlik değerindeki artışın aşınma çizgilerinin
derinliğinin ve genişliğinin azalmasına neden olmuştur.
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250 MPa

300 MPa

15 N

10 N

5N

200 MPa

Şekil 6. Sürtünme katsayısı değişimi grafikleri
5 N’ luk yükte yapılan aşınma deneylerinde presleme
basıncı en düşük olan numunede en fazla ağırlık
kaybı meydana gelmiştir. 10N’ luk yükte yapılan
aşınma deneylerinde de presleme basıncının artışına
bağlı olarak belirgin bir azalma görülmektedir. 200
MPa altında preslenmiş malzemede ağırlık kaybı çok
fazla iken 250 MPa'da bu değer azalmıştır. 15N’ luk
yükte yapılan aşınma deneylerinde ise presleme
basıncındaki artışa bağlı olarak ağırlık kaybında
kısmi bir azalma vardır (Şekil 7).

Şekil 7. Presleme basıncına bağlı olarak ağırlık
kayıplarında meydana gelen değişim.
4. Sonuçlar
Deneysel çalışmalar sonucunda değişen presleme
basıncına bağlı olarak numuneler karakterize
edilmiştir. AZ91 esaslı toz metal blok numunelerde
artan presleme basıncı ile yoğunlukta artış tespit
edilmiştir. Presleme basıncı ile artan yoğunluğa
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paralel olarak numunelerin sertliğinde de artış
gözlenmiştir. Artan presleme basıncıyla aşınma
esnasında meydana gelen ağırlık kaybı azalmıştır.
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BINDER REMOVAL FROM INCONEL 718 SUPERALLOY FEED
STOCKS
SÜPERALAŞIM INCONEL 718 BESLEME STOKLARINDAN
BAĞLAYICI GİDERİLMESİ
Uğur Gökmen
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: ugurgokmen@gazi.edu.tr

Özet

Keywords:
Debinding

Yapılan çalışmada, polimer esaslı bağlayıcı sisteleri
ve Inconel 718 süperalaşım tozları ile hazırlanan
besleme stoklarının reolojileri ve bağlayıcı giderme
davranışları rapor edilmiştir. Çalışmalarda gaz
atomize Inconel 718 süperalaşım tozu kullanılmıştır.
Toz yükleme oranı %65 olarak belirlenmiştir. Heptan
içerisinde çözünebilen parafin wax (PW) esaslı ve su
içerisinde çözünebilen polietilenglikol (PEG) esaslı iki
farklı bağlayıcı sistemi hazırlanmıştır. Her iki
bağlayıcı sistemi içerisinde iskelet bağlayıcı olarak
polipropilen (PP) ve yağlayıcı olarak stearik asit (SA)
kullanılmıştır. Hazırlanan besleme stoklarının reolojik
özellikleri kılcal reometre yardımıyla karakterize
edilmiştir. Reoloji çalışmalarında kullanılan kılcal
o
reometrenin sıcaklıkları 140-180 C arasında, basınç
değerleri
ise
0,298-2,069
MPa
arasında
değiştirilmiştir. Artan sıcaklık ve basınç ile
viskozitede azalma tespit edilmiştir.
Bağlayıcı
çıkarma işlemi çözücü içerisinde ve ısıl olmak üzere
iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Isıl bağlayıcı giderme
işlemi adım adım gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar
sonucunda görülmüştür ki, besleme stokları
içerisinden PW 300 dakikada, PEG 10000 420
dakikada çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Süperalaşım
Reoloji, Bağlayıcı Giderme

Inconel

Superalloy

Inconel

718,

Rheology,

1. Giriş
enjeksiyon kalıplama
(TEK),
karmaşık
Toz
geometriye sahip parçaların düşük maliyette ve
yüksek miktarlarda üretilebilmesi için geliştirilmiş olan
bir tekniktir. TEK yöntemi seramik ve metal kompozit
parçaların üretimi için günümüzde yaygın olarak
kullanılmaktadır. TEK işlemi metal tozları ve
bağlayıcının karıştırılması, enjeksiyon kalıplama,
bağlayıcı ayrıştırma ve tam yoğunluk için sinterleme
aşamalarını içermektedir [1-3]. TEK teknolojisi,
aslında önceden bilinen toz metalurjisi ve plastik
enjeksiyon teknolojilerinin birlikte gerçekleştirilmesidir
[4-6]. TEK işlemi genel olarak dört temel adımda
tanımlanmıştır. İlk adım da toz tanecikleri ve polimer
esaslı bağlayıcı sistemleri karıştırılarak besleme
stokları oluşturulur. İkinci adımda besleme stoku,
enjeksiyon kalıplama makinesinde kalıp içerisine
enjekte edilir. Üçüncü adımda üretilen numunelerden
bağlayıcılar
uzaklaştırılır.
Sinterleme
ve
yoğunlaştırma işlemleri ile TEK işlemi tamamlanır [7,
8]. Başarılı bir TEK işlemi için besleme stoklarının
akış davranışlarını belirlemenin en önemli işlem
adımlarından birisidir.

718,

Bağlayıcı giderme, TEK yöntemi içerisinde kritik bir
problemdir. Bağlayıcı giderme işleminde temel amaç,
kalıplanmış parçadan en az etki ile en hızlı şekilde
bağlayıcıyı uçurmak şeklinde ifade edilebilir. Dikkat
edilmesi gereken en kritik nokta ise bağlayıcı
giderildikten sonra, sinterleme aşamasına kadar
parçanın orijinal şeklini muhafaza edebilmesidir.
Bağlayıcı giderme döngüsü düzgün ayarlanmaz ise
kalıplanmış
ham
yoğunluğa sahip parçada
çarpılmalar ve çatlamalar meydana gelebilir.
Besleme stoğu ısıtıldığı zaman içerisinde ki
bağlayıcıda ısınacaktır, sıcaklık değişimleri veya
dâhili gözenek keseciklerinin etkisiyle yerçekiminden
kaynaklanan gerilime numune dayanamayacak ve
şekil değişimi başlayacaktır. Kalıplanmış parçayı
deforme etmeden ve yüzeysel bozulmalara fırsat
vermeden bağlayıcı yapıdan uzaklaştırılmalıdır.
Kalıplanmış besleme stokları içerisinden bağlayıcı
gidermenin en basit ve düzgün yolunun çok bileşenli
bağlayıcı kullanmak olduğu bildirilmiştir [9, 10].
Bağlayıcı giderme işlemleri endüstride birkaç farklı
yöntem ve isimle tanımlansa da en genel anlamda
çözgen ve ısıl ayrıştırma olarak ikiye ayrılabilir.

Abstract
In this study reports the results of preparation of
Inconel 718 superalloy polymer based feed stock,
rheology of feedstock and debinding. In the current
experiments gas atomized Inconel 718 superalloy
powders were used. Powder loading rates 65 %vol.
were determined. Two types of binders, one of
which is mainly paraffin wax can be dissolved in
heptane and the other Polietilenglikol (PEG) based
and can be dissolved in water, were used.
Polypropylene was used as binder and steric acid
was used as lubricant for both binder systems as
skeleton binder. Capillary rheometer was used to
characterize the rheological properties of feed stocks
o
at 140-180 C and a pressures of 0.298-2.069 MPa.
With rising temperature and pressure, the decrease
in viscosity was determined. The binder extraction
was carried out in two steps: by solvent and thermal
techniques. The thermal debinding process was
carried out step by step. The results showed that the
PW and PEG 10000 were completely extracted from
the feedstocks after 300 and 420 min, respectvely..
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Yapılan çalışmada suda çözünen PEG 10000 esaslı
ve heptan içerisinde çözünen PW esaslı iki farklı
bağlayıcı sistemli ile Inconel 718 besleme stokları
hazırlanmıştır. Hazırlanan besleme stoklarının,
değişen sıcaklığa ve basınca bağlı olarak reolojik
özellikleri karakterize edilmiştir. Akabinde numuneler
çözücü içerisinde ve ısıl olmak üzere bağlayıcı
giderme işlemine tabi tutulmuştur. PW esaslı
bağlayıcı sisteminde bağlayıcı giderme işleminin
daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.

2. Materyal ve Metot
Besleme stoklarının hazırlanmasında kullanılan
Inconel 718 tozu Sandvik Osprey Limited firması
tarafından sağlanmıştır. Inconel 718 tozlarının
3
piknometre yoğunluğu 8,20 g/cm ’tür. Süperalaşım
Inconel 718’in kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de,
toz parçacık şekli Şekil 1’de gösterilmiştir. Malvern
Mastersizer marka lazer saçınım boyut ölçme cihazı
kullanılarak ortalama toz boyutu belirlenmiştir.
Kullanılan süperalaşım Inconel 718 tozunun ortalama
parçacık boyutu 24,92 μm’dir ve gaz atomize küresel
şekilli bir tozdur.
Çizelge 1. Süperalaşım
kimyasal bileşimi

Inconel

718

Şekil 2. Inconel 718’e ait SEM resmi
Çizelge 2. Inconel 718 tozunun ortalama parçacık
boyut dağılımı

tozunun

D (10) μm

D (50) μm

D(90) μm

9.68

24.92

50.68

Çizelge 3. PEG esaslı bağlayıcı sistemi (Bağlayıcı 1 (B1))

Inconel 718 (wt%)
Ni
52
Cr
18
Mo
3.1
Nb
5.2
Fe
21.5
Cu
0.3
Mn
0.12
Si
0.22
Al
0.5
Ti
1.2
C
0.5
B
0.006

Bağlayıcı
bileşenleri

(%

Yoğunluk

Bağlayıcı

Ağırlıkça)

(g/cm3)

formülünün
yoğunluğu
(g/cm3)

Hatasız bir enjeksiyon kalıplama işlemi için doğru
bağlayıcı formülü belirlemek nihai ürün özelliklerini
etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Doğru bağlayıcı
formülü geliştirmek TEK yönteminin güncel araştırma
alanlarının başında gelmektedir. Birden fazla
bağlayıcı bileşeni içeren formüllerin kullanılması
durumunda
bağlayıcı
giderme
aşamasında
oluşabilecek hataların minimuma indirilebileceği
bilinmektedir.

PEG 10000

68

1.204

Polipropilen

27

0.85

Stearik asit

5

0.84

1.089

Çizelge 4. Parafin Wax esaslı bağlayıcı sistemi
(Bağlayıcı 2 (B2))
Bağlayıcı

(%

bileşenleri

Ağırlıkça)

Yoğunluk
3

(g/cm )

Bağlayıcı
formülünün
yoğunluğu

Özgün bir bağlayıcı formülü geliştirmek amacıyla
Polietilen Glikol (PEG 10000) esaslı ve Parafin wax
(PW) esaslı iki farklı bağlayıcı formülü hazırlanmıştır.
Hazırlanan bağlayıcı formülleri Çizelge 3 ve 4’te
sunulmuştur. Besleme stoğunda fazla toz, az
bağlayıcı kullanılması durumunda viskozitenin arttığı
ve kalıplanmada zorluklar yaşandığı bilinmektedir [5,
10]. Homojen bir besleme stoğu hazırlamak amacıyla
bağlayıcı sistemi ve Inconel 718 süperalaşım tozu
sıcak karıştırma sistemi ile 60 dakika süre ile
karıştırılmıştır. Besleme stokları içerisindeki toz
miktarı hacimce %65 olarak belirlenmiştir.

(g/cm3)
Parafin

67

0.90

12

0.97

Wax
Carnauba

0.890

Wax
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Polipropilen

20

0.85

Stearik asit

1

0.84
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Akış davranış özelliklerini belirlemek amacıyla testler
ASTM D 1238 standardına göre yapılmıştır.
Uygulanan basınç sonrasında oluşan hız ve hıza
bağlı olarak yer değiştirme miktarı ölçülmektedir.
Değişen kayma gerilmelerine ve kayma hızlarına
bağlı olarak viskoziteler belirlenmiştir. Besleme
stoklarının reolojik ölçümleri esnasında reometrenin
o
sıcaklığı 140-180 C arasında, basınç değerleri ise
0,298-2,069 MPa arasında değiştirilmiştir.

b

Bağlayıcı giderme, besleme stokuna kalıplama ile
istenilen
şekil
verildikten
sonra
parçadan
bağlayıcının çıkarılmasıdır. Bu işlemin genellikle
fazla zaman aldığı ve genel olarak bağlayıcının iki
farklı
şekilde
parça
içerisinden
giderildiği
bilinmektedir. Bağlayıcı bileşenlerinin ayrışma
sıcaklıklarını ve malzeme kaybının başlangıç
sıcaklığını tespit etmek amacıyla TG ve DTA
analizleri yapılmıştır. TG ve DTA analizleri Exstar
o
S11 7300 marka cihaz kullanılarak 10 C/dakika
o
ısıtma hızında 500 C sıcaklığa çıkılarak Ar
atmosferinde gerçekleşmiştir. TG ve DTA analizleri
referans alınarak bağlayıcı giderme işlemleri
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. Isıl bağlayıcı giderme döngüsü a) B1 b) B2

3. Deneysel Sonuçlar
Besleme stoğu, toz ve bağlayıcı karışımlarından
oluşmaktadır. Besleme stokları içerisinde bulunan
toz ve bağlayıcı miktarı akış davranış özelliklerini
doğrudan
etkilemektedir.
Kullanılan
bağlayıcı
formülünün toz parçacıklarının sarması ve tozu kalıp
içerisine hatasız şekilde taşımalıdır [11, 12]. Yapılan
çalışmada B1 ve B2 bağlayıcı sistemleri Inconel 718
tozu ile ayrı ayrı karıştırılarak hacimce %65 toz
yükleme oranın sahip besleme stokları elde
edilmiştir. Hazırlanan besleme stokları kılcal
reometre yardımıyla sıcaklık ve basınca bağlı olarak
karakterize edilmiş ve viskozite belirlenmiştir. Şekil 3
ve 4’te B1 ve B2 bağlayıcı sistemleri ile hazırlanmış
Inconel 718 besleme stoklarının kayma hızı –
viskozite eğrileri verilmiştir.

Yapılan deneysel çalışmalarda bağlayıcı bileşenleri
iki aşamada uzaklaştırılmıştır. İlk aşamada ham
yoğunluğa sahip numuneler bir çözücü (heptan ve
su) dolu beher içerisine uygun şekilde sıralanmıştır
ve fırın içerisine yerleştirilmiştir. Çözücüde bağlayıcı
giderme işlemi çok kritik bir süreçtir. Bu işlem,
gerekenden çok hızlı ve yüksek sıcaklıklarda
yapılırsa ve gereken bekleme süresinden fazla süre
beklenirse numunelerde çarpılma gözlenebilir. Bu
durum dikkate alınarak çözücü içerisinde bağlayıcı
giderme aşaması ile ilgili pilot deneyler yapılmıştır ve
bu çalışmalar sonucunda PEG 10000 esaslı
o
bağlayıcı sistemi su içerisinde 50 ve 80 C sıcaklıkta
8 saate kadar, PW esaslı bağlayıcı sistemi 40 ve
o
60 C sıcaklıkta 6 saate kadar tutulmuştur. Çözücü
içerisinde ayrıştırma işlemi sonrası numuneler aynı
o
fırın içerisinde 50 C sıcaklıkta 1 saat süre ile kurutma
işlemine tabi tutulmuşlardır. Kurutma işlemi sonrası
numuneler tartılarak ağırlıkça % malzeme kaybı
hesaplanmıştır. Çözgen içinde ayrıştırma işleminin
ardından
numuneler
ısıl
bağlayıcı
giderme
döngüsüne tabi tutulmuştur. Bağlayıcı sistemine
bağlı olarak hazırlanan döngüler Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil 3. B1 bağlayıcı sistemi ve %65 Inconel 718
tozu ile hazırlana besleme stoğunun viskozite-kayma
hızı eğrileri

a
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Şekil 4. B2 bağlayıcı sistemi ve %65 Inconel 718
tozu ile hazırlana besleme stoğunun viskozite-kayma
hızı eğrileri

Şekil 5. 50 ve 80 C sıcaklıkta PEG’in çıkarılması
o

Her iki besleme stoğunun da artan sıcaklığa ve
basınca bağlı olarak viskozitesinde azalma olduğu
tespit edilmiştir. 0.298 MPa basınç değerinde yapılan
denemelerde viskozitenin 1000 Pa.s’nin üstünde
olduğu gözlenmiştir. Uygun bir enjeksiyon kalıplama
işlemi için viskozite değerinin 1000 Pa.s'nin altında
olması gerektiği bilinmektedir [13].
Akış işlemleri sonrası numuneler bağlayıcı giderme
işlemine tabi tutulmuştur. Bağlayıcı giderme işlemleri
çözücü içerisinde ve ısıl olmak üzere iki aşama da
gerçekleştirilmiştir. Bağlayıcı formülleri içerisinde
bulunan bileşenler dikkate alınarak B1 bağlayıcı
formülü su içerisinde B2 bağlayıcı formülü heptan
içerisinde bekletilerek bağlayıcı giderme işleminin ilk
kısmı gerçekleştirilmiştir. Çözücü içerisinde bağlayıcı
giderme işlemleri sonucunda elde edilen değerler
Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. Bağlayıcı formülleri
içerisinde bulunan PP nin ergime sıcaklığı dikkate
alınarak sadece Wax ve PEG tipi bağlayıcı
elemanları uçurulmuştur. Çözgen ayrıştırma işlemi
o
sonrası numuneler aynı fırın içerisinde 50 C
sıcaklıkta 1 saat süre ile kurutulmuştur. Su içerisinde
o
yapılan bağlayıcı giderme işleminde 80 C sıcaklıkta
yaklaşık 8 saatte PEG 10000’in tamamının
çözündüğü, heptan içerisinde yapılan çözündürme
o
işlemlerinde 60 C sıcaklıkta Wax tipi bileşenlerin
tamamına yakının 5 saatte çözündüğü gözlenmiştir.

Şekil 6. 40 ve 60 C sıcaklıkta PW’ın çıkarılması
o

4. Sonuçlar
Yapılan çalışmada suda çözünen PEG 10000 esaslı
ve heptan içerisinde çözünen PW esaslı iki farklı
bağlayıcı sistemli ile Inconel 718 besleme stokları
hazırlanmıştır. Hazırlanan besleme stoklarının
reolojik özellikleri ve bağlayıcı giderme davranışları
incelenmiştir. Her iki bağlayıcı sistemi ile hazırlanan
besleme stoklarında da artan kayma hızı ile
viskozitenin azaldığı gözlenmiştir. Bu durum
kullanılan bağlayıcı sistemlerinin TEK işlemi
açısından
uygun
olduğunu
göstermektedir.
Hazırlanan besleme stoklarına değişen sıcaklıklarda
bağlayıcı giderme işlemi uygulanmıştır. B1 bağlayıcı
o
sistemi içerisinde bulunan PEG 10000’in 80 C
sıcaklıkta yaklaşık 8 saatte tamamının çözündüğü,
o
B2 bağlayıcı sistemi içerisinde bulunan PW’ın 60 C
sıcaklıkta tamamına yakının 5 saatte çözündüğü
tespit edilmiştir. Wax tipi bağlayıcı sistemleri ile
hazırlana Inconel 718 besleme stoklarında bağlayıcı
giderme
işleminin
daha
hızlı
olacağı
düşünülmektedir.

Bağlayıcı giderme işleminin ikinci aşamasında
numuneler ısıl bağlayıcı giderme işlemi için argon
atmosferinde koruma sağlayan tüp fırın içerisine
yerleştirilmiştir. Şekil 2’de verilen döngülere bağlı
olarak
ısıl
bağlayıcı
giderme
işlemi
gerçekleştirilmiştir. DTA ve TG eğrileri dikkate
o
alınarak 250, 350, 400 ve 500 C olmak üzere 4 farklı
sıcaklığa çıkılmıştır ve her kademe 1 saat
beklenilmiştir. Akabinde numuneler tartılarak ağırlık
kaybı belirlenmiştir. Isıl bağlayıcı giderme sonrası
bağlayıcı bileşenlerin tamamının yapıdan uzaklaştığı
tespit edilmiştir. Numunelerde kısmen ön sinterleme
işleminin başladığı gözlenmiştir.
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sıcaklığının 85 ° C'lik farkına yol açar [6].Bir şekil
hafızalı alaşımın özellikleri içyapısı ile yakından
ilgilidir. NiMnGa alaşımları beş tabakalı martensit (5
M) veya yedi katmanlı martensit (7 M) yapıları ile
martensitin en kısa kristalografik ekseni ile çakıştığı
yapıya sahiptir [10]. Tek kristalleri çok yüksek
mekanik dayanım sergilemekle birlikte, polikristalin
NiMnGa şekil hafızalı alaşımların son derece kırılgan
olduğu bilinmektedir. Tane küçültme işleminin
polikristalin NiMnGa ŞHA’ın mekanik ve şekil belleği
özelliklerini geliştirmek için etkili bir yöntemdir.
Bununla beraber alaşımının sünekliğini ve sıcak
işlenebilirliğini arttırmak için, Fe, Co, Cr, Al, Ti, Cu,
Nb, B veya nadir elementler gibi dördüncü element
eklemeye olan ilgi artmaktadır [5-7].

Özet
Bu çalışmada NiMn esaslı şekil hafızalı alaşımlara
farklı alaşım elementleri ilave edilerek vakumlu
ortamda indüksiyon fırınında ergitilmiş ve döküm
yöntemiyle farklı oranlarına sahip şekil hafızalı
alaşımlar elde edilmiştir. Homojen alaşımlar elde
edebilmek için ergitme işlemi üç kez tekrarlanmıştır.
Üretilen şekil hafızalı alaşımlarda mikroçatlak ve
mikrosertliğe, ilave edilen farklı alaşım elementlerinin
etkisi incelenmiştir. Bu amaçla ışık mikroskobu ile
mikroyapı; mikrosertlik cihazı ile sertlik analizleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile
karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şekil hafızalı alaşım, mikro
çatlak, NiMn.

Bu çalışmada NiMn esaslı şekil hafızalı alaşımlara
farklı alaşım elementleri ilave edilerek vakumlu
ortamda indüksiyon fırınında ergitilmiş ve döküm
yöntemiyle farklı oranlarına sahip şekil hafızalı
alaşımlar elde edilmiştir. Ağırlıkça Ni ve Mn
elementlerince zengin olan yapılara Ga, Co, Sb, ve
Mo elementleri belirli oranlarda ilave edilmiş ve
üretilen alaşımlarda mikroçatlak ve mikrosertliğe,
ilave edilen farklı alaşım elementlerinin etkisi
incelenmiştir. Bu amaçla ışık mikroskobu ile
mikroyapı; mikrosertlik cihazı ile sertlik analizleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile
karşılaştırılmıştır.

Abstract
In this study, different alloy elements are added to
NiMn based shape memory alloys and melted in
induction furnace in vacuum environment. Shape
memory alloys with different ratios have been
obtained by casting method. The melting process
was repeated three times in order to obtain
homogeneous alloys. The effect of different alloying
elements added to micro-crack and microhardness
was investigated. For this purpose, microstructure
analysis by light microscopy; Hardness analysis was
performed with microhardness device. The results
were compared with the literature.

2. Materyal ve Method
Çalışmada % 99.98 saflıkta Ni, % 99.7 saflıkta Mn, %
99.9 saflıkta Sn, %99.9 saflıkta Ga ve Mo kütlece
Tablo.1’de verilen miktarlarda vakumlu ortamda
indüksiyon fırınında ergitilmiş ve döküm yöntemiyle
farklı oranlarına sahip şekil hafızalı alaşımlar elde
edilmiştir. Havada soğutulan numuneler homojen
olarak elde edilmesi amacıyla indüksiyon fırınında
ergitme işlemi 3 kez tekrarlanmıştır. Ergitme işlemine
ilişkin fotoğraflar şekil 1’de gösterilmiştir.

Keywords: Shape memory alloy, micro crack, NiMn

1. Giriş
Son zamanlarda NiMnGa,FePd, CoNiAl and NiFeGa
gibi manyetik şekil hafızalı alaşımlar üzerine yapılan
çalışmalar artmıştır [1]. Özellikle NiMnGa şekil
hafızalı alaşımlar, Ullakko ve arkadaşları tarafından
1996'da keşfedildiklerinden beri büyük bir araştırma
ilgi alanı kazanmmaktadır [2]. Son 10 yılda NiMnGa
şekil
hafızalı
alaşımlar
nispeten
yüksek
sıcaklıklardaki şekil hafıza özellikleri ile dikkat
çekmektedir [3-5]. Aktüatör ve sensör olarak birçok
kullanım alanı bulan bu alaşımlar bileşimine bağlı
olarak geniş bir martensitik dönüşüm (MT) sıcaklık
aralığını göstermektedir [4,6,8]. Ayrıca Yüksek
sıcaklık dönüşümü gösteren şekil hafızalı alaşımlar
özellikle havacılık ve otomotiv sektörü için cazip hale
gelmiştir [9]. NiMnGa alaşımlarının faz dönüşüm
sıcaklıkları, bileşime bağımlıdır. Örneğin, Ga
içeriğinin % 1'lik değişimi, martensitik dönüşüm

Şekil 1. Ergitme sonrası elde edilen nihai alaşımlar.
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Tablo.1. Üretilen alaşımların ağırlıkça ve atomik
olarak % bileşimleri.
Alaşım 1
Alaşım 2
Kütlece
Atomik
Kütlece
Atomik
%
%
%
%
Ni
46,57
40,5
54,11
55,5
Mn
31,26
25,5
22,82
25
Sb
14,50
26,1
1
Co
1,07
0,95
Ga
6,63
6,95
21,43
18,5
Mo
1,59
1

(a)
(b)
Şekil.3. Ni55,5Mn25Ga18,5Mo1 alaşımının mikroyapı
görüntüsü (a:20x, b:50x büyütme).
Alaşım 1 ve alaşım 2’nin mikrosertlik analizleri
incelendiğinde alaşım 2’nin 1’e göre yaklaşık %40
oranında daha sert bir yapıya sahip olduğu
görülmektedir(tablo 3).

ve
Elde
edilen
Ni40,5Mn25,5Sb26,1Ga6,95Co0,95
Ni55,5Mn25Ga18,5Mo1 alaşımlarının e/a değerleri Tablo
2’de gösterilmiştir. e/a oranları birbirine yakın olacak
şekilde bileşimler belirlenmeye çalışılmıştır.

Tablo 3. Alaşım 1 ve alaşım 2’nin mikrosertlik
değerleri.
Alaşım 1
Alaşım 2
Mikrosertlik
486,03
343,53
(Hv)

Tablo.2. Üretilen alaşımların e/a oranları.
Alaşım 1
Alaşım 2
e/a
7,86
7,92
Ergitme işlemi sonrası havada soğutularak elde
edilen nihai ürünler ilave başka işleme tabi
tutulmaksızın hassas kesme cihazında numune
alınarak
kalıplanmıştır.
Sonrasında
zımpara
numarası 120, 400, 600, 800 ve 1200 olan
zımparalar kullanılarak ardından çuhada 1 mikronluk
elmas
süspansiyon
yardımıyla
parlatılmıştır.
Dağlama işlemi %6’lık taze hazırlanan Nital
çözeltisinde
yaklaşık
1
dakika
bekletilerek
gerçekleştirilmiştir.
Ardından
mikroyapı
ve
mikrosertlik incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada NiMn esaslı şekil hafızalı alaşımlara
farklı
alaşım
elementlerinin
mikrosertlik
ve
mikroçatlak sorunlarına etkileri araştırılmıştır.
-Mo ilave edilerek elde edilen alaşımda mikroçatlak
problemlerine rastlanmamış olup mikrosertlik değeri
alaşım 1 e göre daha düşüktür. Ancak alaşım 1’e
göre kırılganlığı daha azdır. Buna bağlı olarak Mo
elementinin sünekliği artırdığı düşünülmektedir.

3. Deneysel Bulgular

- Alaşım 1’de mikroçatlak oluşumunu Sb element
oranının
yüksek
olmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Elde edilen Ni40,5Mn25,5Sb26,1Ga6,95Co0,95 alaşımının
mikroyapı fotoğrafı şekil 2’de görülmektedir.
Fotoğraftan anlaşılacağı gibi alaşım 1 çatlaklar
içermektedir. Çatlak numune boyunca devam
etmektedir. Ayrıca numune oldukça kırılgan bir
yapıya sahiptir.
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Abstract
mechanical properties of Mg-Zn-Y-Zr and showed
that grain size was gradually refined the volume
fraction of second phases increased with increasing
additions of RE.
Although many studies have focused on the effects
of different RE additions on the microstructure and
mechanical properties of ZK60 magnesium alloys,
there is limited study in the literature investigating the
effect of 1 wt% Y additions on both corrosion and
wear resistances of extruded ZK60 magnesium
alloys. Thus, this study focuses on understanding the
effects of w 1 wt% Y addition on the microstructure,
corrosion and wear properties of extruded ZK60
magnesium alloy and clarifying their relationship.

The microstructure, corrosion and wear properties of
extruded Mg-Zn-Zr-La-Y alloys were investigated.
The alloys were produced by low pressure die
casting method. Microstructure investigations
revealed that 1 wt% Y addition gave rise to a
formation of Mg-Zn-Y phases which expressed as
three stable forms; I-phase (Mg3Zn6Y), W-phase
(Mg3Zn3Y2) and X-phase (Mg12ZnY). The coarse
Mg-Zn-La second phases in the Mg-Zn-La-Zr alloy
were replaced by semi-continuous net-like second
phase structure of Mg-Zn-Y ternary phases after 1
wt% Y addition. A significant refinement in the grain
size was observed after extrusion process due to the
dynamic recrystallization mechanism (DRX). Both the
corrosion and wear properties of the extruded MgZn-La-Zr alloy were improved by 1 wt% Y addition
due to the microstructural alterations.
Keywords: magnesium alloy; ZK60; extrusion;
microstructure; corrosion; wear

2. Experimental Procedure
The alloys with nominal compositions (wt%) of Mg6Zn-1La-0.5Zr, and Mg-6Zn-1La-1Y-0.5Zr were
produced by low pressure die casting. Pure Mg
ingots (99.9 wt%) were melted at 750 °C under a
argon gas flow. After that, pure Zn (99.9 wt%), Mg-30
wt% Y, Mg-30 wt% La and Mg-30 wt% Zr master
alloys were added into the crucible. The mixture was
held at this temperature for 30 min and stirred for 15
mi. After obtaining a compositional homogeneity, a
pressure of 2 bar was applied and the cylindrical
steel moulds that were preheated to 250 °C were
filled by a steel pipe. The chemical compositions of
the produced alloys were measured by wave-length
dispersion X-ray fluorescence (XRF-Rigaku ZSX
Primus II) and listed in Table 1. The homogenization
treatment was conducted at 400 °C for 24 h followed
by water quenching. The homogenized samples
were extruded at 300 °C with an extrusion ratio of
16:1 and a ram speed of 0.3 mm/s.
Microstructure images were taken by a Nikon optical
microscope (OM) and a Carl Zeiss Ultra Plus field
emission scanning electron microscope (SEM)
equipped with an energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDX). The alloys were ground,
polished and etched with a mixture of 6 g picric acid,
5 ml acetic acid, 10 ml distilled water and 100 ml
ethanol. The constituent phase analyses were
carried out by means of Rigaku Ultima IV X-ray
diffractometer (XRD) using a Cu target with a
scanning angle from 10 ° to 90 ° and a scanning
speed of 3 °/min.
The samples for immersion corrosion test (Φ 5 mm x
15 mm) were cut from the half radius of the alloys,
followed by grinding and polishing. Then, the
samples were immersed in 3.5 wt% NaCl solution at
room temperature for 72 h. The corrosion products
on the surface formed after 72 h immersion, were
removed by dipping the samples in a chromic acid

1. Introduction
In recent years, significant efforts have been made
for reducing weights in vehicles mainly in automotive
and aerospace industries since fuel savings and
reduced emissions are becoming more popular due
to its cost effective and environmentally friendly
benefits [1,2]. Regarding this, magnesium alloys
have become the focus of attention because they
possess uniquely high specific strength compared to
other structural metals such as aluminum and steel.
However, magnesium alloys have low corrosion and
wear resistance at room and elevated temperatures
which are considered as the major shortcomings and
restrict their widespread applications [2]. Different
alloying additions and processing conditions such as
hot forming, are typical ways to improve the
mechanical, corrosion and tribological properties by
reducing the grain size and forming second phase
particles [3].
ZK60 magnesium alloys (Mg-6Zn-0.5Zr wt%), have a
good combination of strength and ductility. Rare
earth (RE) additions to magnesium alloys have been
extensively made by numerous researchers and it
has been agreed that RE additions formed thermally
stable second phases and improved mechanical
properties [3–5] . Ma et al. [4] showed that Ce-rich
RE additions to ZK60 alloy up to 3 wt% improved the
mechanical properties by refining the microstructure
and increased extrusion texture. Zhou et al. showed
that Nd and Y additions resulted in an improvement
of strength of ZK60 alloy by significant grain refining
during dynamic recrystallization process. Fang et al.
[5] studied the influence of RE addition on
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solution for 10 min. The corroded surfaces were
investigated by OM
and SEM. The immersion tests were conducted on
three samples for each alloy. The electrochemical
corrosion tests of the alloys were also performed in
3.5 wt% NaCl solution at room temperature by a
Gamry model PC4/300 mA potentiostat/galvanostat
with DC105 corrosion analysis at a scan rate of 1
mVs-1, starting from -0.25 V (vs. Eoc ) to +0.25 V
(vs. Eoc ). The polarization curves were used to
obtain the corrosion current densities, icorr , by Tafel
extrapolation. A classical three-electrode cell with a
graphite rod as counter electrode, a saturated
calomel electrode (SCE) as reference electrode and
the
sample
as
working
electrode.
The
electrochemical corrosion tests were repeated at
least three times in order to ensure reproducibility of
the polarization curves. Both the immersion and
electrochemical corrosion tests were carried out at
20 °C.
Wear test were performed for both as cast and
extruded samples using reciprocating apparatus.
Sliding distance was determined as 1000 m in dry
sliding conditions. 20N load was applied with 100
mm/s
sliding speed. AISI 52100 steel ball was used as a
counterface material.

Figure 2 shows the optical and SEM microstructures
of the as-cast alloys. As it can be seen the ZK60-1La
alloy consisted of large a-Mg grains and coarse
second phase particles mostly located along grain
boundaries. After 1 wt% Y addition, the coarse
second phases were replaced by semi-continuous
net-like second phase particles throughout the
microstructure. These net-like structure coarsened
after further Y addition to 1 wt%. The volume fraction
of the second phases increased by 2.5 % after Y
additions of 1 wt% respectively. Y addition also
-Mg grains and resulted in a more
refined the 
uniform distribution of second phase particles. A
grain refinement of 38 % was achieved by 1 wt% Y
addition.

Table 1. Chemical compositions of the alloys.
Alloy
Zn
Zr
La
Y
Mg
ZK60-1La
6.22
0.55
1.12
Bal.
ZK60-1La1Y

6.29

0.52

1.14

1.1

Bal.
Figure 2. Optical (a-b) and SEM (c-d) micrographs of
as-cast (a,c) ZK60-1La and (b,d) ZK60-1La-1Y
alloys.

3. Results and Dicussion

Figure 3 shows the optical and SEM microstructures
after extrusion process. In comparison to as-cast
microstructures, extrusion process resulted in a
remarkable grain refinement due to the dynamic
recrystallization (DRX) and orientation of second
phase particles along the extrusion direction. The
extruded alloys showed a bimodal grain distribution
composed of very fine DRXed grains and coarse
elongated unDRXed grains. However, with the
addition of 1 wt% Y, the DRXed grain size showed a
decrease and the volume fraction of DRXed grains
increased. This is because the increased volume
fraction of second phases provided both pinning
effect and particle stimulated nucleation (PSN)
during recrystallization process, which led to
increased amount of DRX grains.

3.1. Microstructure
Figure 1 demonstrates the XRD results of the as-cast
alloys. It can be seen that the as-cast microstructure
of ZK60-1La alloy consisted of 
-Mg, Mg-Zn-La
ternary phase and Mg-Zn binary phases. Mg-Zn-RE
ternary phases cannot be distinguished based on the
XRD standards. But according to previous studies ,
the same peaks at ~25° and ~52° were detected and
suggested that the peaks corresponded to Mg-Zn-RE
ternary phases. 1 wt% Y addition led to a formation
of Mg-Zn-Y phases as it was expected in three
different forms as I-phase (Mg3Zn6Y), W-phase
(Mg3Zn3Y2) and X-phase (Mg12ZnY) [5,7]. The
fraction of these Mg-Zn-Y phases showed an
increase with increasing Y addition.

Figure 1. XRD patterns of the ZK60-1RE, ZK60-1RE0.5Y and ZK60-1RE-1Y alloys.
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3.3. Wear
Figure 5 illustrates the wear test results under 20 N
load with volume loss per sliding distance and friction
coefficient values of the alloys. It can be seen that
the highest value of volume loss/sliding distance was
obtained for the ZK60-1La alloy. The wear rate
exhibited a decrease with the addition of 1 wt% Y
increased, which also referred to improvement on
wear resistance This is primarily a result of the
presence of harder second phase particles in Ycontaining ZK60-1La alloys which can cause to
restriction of dislocation movement. It is known that
harder materials exhibit lower wear rate than softer
materials [10]. In Figure 6, worn surfaces showed
that abrasion, oxidation and partially adhesion were
the main wear mechanisms in both studied alloys.
Figure 3. Optical (a-b) and SEM (c-d) micrographs of
extruded (a,c) ZK60-1La and (b,d) ZK60-1La-1Y
alloys.
3.2. Corrosion
Table 1 presents the corrosion test results both from
immersion tests as the weight loss per unit area and
from electrochemical tests as corrosion current
densities and corrosion potentials. It is evident that
the corrosion rate and corrosion current density
showed a decrease and corrosion potential was
shifted to a less negative value by 1 wt% Y addition.
Both test results indicate that Y addition improved
the corrosion resistance of extruded ZK60-1La alloy.
The corrosion improvement lies on the improved
DRX grain size by Y addition as shown in Figure 3. It
has been reported that increased degree of DRX and
decreased grain size can improve the overall
corrosion in magnesium alloys due to the formation
of more stable protective oxide film on the surface [68]. Formation of Mg-Zn-Y ternary phases were also
reported to have a positive effect on the corrosion
resistance due to the stabilization of surface film [9].
SEM micrographs of the corroded surfaces in Figure
4 shows that after Y addition corrosion pits became
larger but more shallow than these observed in
ZK60-1La alloy, resulting in a lower corrosion rate.

Figure 5. Wear test results of the alloys.

Table 1. Immersion and electrochemical corrosion
test results of the alloys.
Alloy
Corrosion Properties
Immersion
Electrochemical
Corrosion
icorr
Ecorr
2
Rate
(µA/cm ) (V)
2
(mg/cm .h)
ZK60-1La
0.47
90.56
-1.56
ZK60-1La0.39
46.05
-1.55
1Y

Figure 6. SEM micrographs of the corroded surfaces
(a) ZK60-1La and (b) ZK60-1La-1Y alloys.
3.4. Conclusion
The following conclusions can be drawn:
1.
Y addition led to a formation of Mg-Zn-Y
phases as it was expressed as three different forms:
I-phase (Mg3Zn6Y), W-phase (Mg3Zn3Y2) and Xphase (Mg12ZnY).
2.
After Y addition, the coarse second phases
were replaced by semi-continuous net-like second
phase particles throughout the microstructure.
3.
Both immersion and electrochemical
corrosion tests showed that Y addition resulted in a
considerable increase in the corrosion resistance.
4.
Wear resistance was improved by 1 wt% Y
addition.

Figure 4. SEM micrographs of the corroded surfaces
(a) ZK60-1La and (b) ZK60-1La-1Y alloys.
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precipitates are occurred as the cryogenic treatment
time increases.

Özet
Bu çalışmada, sıcak dövme işlemi ile şekillendirilen
otomotiv sektörüne yönelik parçaların üretiminde
kullanılan dövme kalıplarında kriyojenik ısıl işlemin
endüstriyel üretim koşullarında kalıp performansına
etkisi incelenmiştir. Bu amaçla DIN 1.2367 çeliğinden
üretilen dövme kalıplarına geleneksel ısıl işlem
çevrimi içerisinde sıvı azot ortamında -150 °C’de 4
saat ve 8 saat süre ile kriyojenik ısıl işlem
uygulanmıştır. Kriyojenik işlem uygulanmamış kalıp
ve farklı sürelerde kriyojenik işlem uygulanmış
kalıplar ile endüstriyel koşullarda sıcak dövme
denemeleri yapılmış ve elde edilen basım adetleri
karşılaştırılmıştır. Kriyojenik işlemin ve kriyojenik
işlem parametrelerinin dövme kalıp performansı
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Kriyojenik işlem sırasında tutma süresi arttıkça kalıp
performansının da arttığı görülmüştür. Mikroyapı
incelemelerinde kriyojenik işlem süresi arttıkça daha
küçük boyutlu ve homojen dağılımlı karbür
çökeltilerinin oluştuğu gözlemlenmiştir.

Keywords: Hot forging, cryogenic treatment, die
performance, microstructural characterization

1. Giriş
Kriyojenik ısıl işlem soğuk iş ve yüksek hız takım
çelikleri gibi ısıl işlem sonrası yüksek miktarda kalıntı
östenitin oluştuğu malzemelerde bu kalıntı östenitin
ortadan kaldırılması amacıyla yaygın olarak
kullanılan bir ısıl işlem türüdür. Sıcak iş takım
çeliklerinde oluşabilecek kalıntı östenit oranları çok
düşük olmakla birlikte seçilecek uygun bir
temperleme sıcaklığı ile de neredeyse tamamen
giderilebilir. Ancak yüksek deformasyon hızları,
yüksek oksidasyon ve dövme şartları gereği daha
yüksek bir kalıp performansı elde edilememektedir.
Kalıp performansı bir yandan kalıp sertliğine bağlı
olmakla birlikte diğer yandan malzemenin tokluk
özelliklerine de bağlıdır. Performans arttırıcı etki
olarak daha yüksek sertliğe sahip malzeme kullanımı
olabilir, bu aşınma direncini arttırarak kalıbın daha
fazla parça üretmesini sağlayabilir, ancak zorlayıcı
dövme şartlarında kalıbın kırılmaya direncini de
gözönüne almak da gereklidir. Kalıp kırılmaları genel
olarak malzeme mikroyapısında bulunabilecek kalıntı
östenite bağlı olabildiği gibi temperleme sonrasında
oluşan iri çökeltilere de bağlıdır. Daha ince çökelti
oluşumunun sağlanması için temperleme öncesi bu
çökeltilerin çekirdekleneceği bölgelerin sayısını
arttırmak en uygun yoldur. Kriyojenik ısıl işlem ile
sıcak iş takım çeliklerinde daha yüksek martenzit
pekleşmesini sağlamak bu yolla daha fazla karbür
çekirdeklenme bölgesi meydana getirmek bu sayede
çökelti boyut ve dağılımlarını değiştirmek mümkündür
[1-6].

Anahtar kelimeler: Sıcak dövme, kriyojenik işlem,
kalıp performansı, mikroyapısal karakterizasyon

Abstract
In this study, the effect of cryogenic treatment on
forging die performance was investigated in industrial
production conditions. These forging dies are used
for the automotive industry parts formed by hot
forging process. For this purpose, cryogenic heat
treatment was applied to forging dies produced by
using DIN 1.2367 steel in liquid nitrogen medium at 150 °C for 4 hours and 8 hours. Hot forging tests
were performed to the die that was not applied
cryogenic treatment and the dies that were applied
cryogenic treatment for different times in industrial
conditions and obtained pressing values were
compared. It was seen that cryogenic treatment and
cryogenic treatment parameters have a significant
effect on forging die performance. Also it was
determined that die performance increases as the
holding time increases during cryogenic treatment. In
microstructural investigations, it was observed that
more fine and homogenous distributed carbide

Bu çalışmada; sıcak dövme kalıplarında kriyojenik
ısıl işlem ve koşullarının kalıp performansına etkisi
endüstriyel koşullarda incelenmiş olup, elde edilen
sonuçlar geleneksel ısıl işlem yöntemine tabi
tutularak kriyojenik işlem uygulanmamış kalıbın
performansı ile karşılaştırılmıştır. Bu sayede gerçek
üretim şartlarında en uygun kalıp performansı için
optimum kriyojenik ısıl işlem koşulları da
belirlenmiştir.
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2. Deneysel Çalışma

açısından
elde
edilen
basım
adetleri
karşılaştırılmıştır. Şekil 3’de verilen grafikte kriyojenik
ısıl işlemi ile kalıp performansının belirgin bir şekilde
arttığı görülmektedir. Kriyojenik işlem koşulları
açısından karşılaştırıldığında ise kriyojenik işlem
esnasında tutma süresinin artması ile dövme ile
üretilen parça sayısının da arttığı, kriyojenik işlem
uygulanmamış kalıp ile elde edilen değerlere göre
yaklaşık olarak iki kat daha fazla olduğu açıkça
görülmektedir.

Deneysel çalışmada dövme kalıp malzemesi olarak
kullanılan
DIN
1.2367
çeliğinin
kimyasal
kompozisyonu Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan DIN 1.2367 kalıp
çeliğinin kimyasal kompozisyonu (ağ.%)
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

0.35

0.2

0.5

5

2.3

0.6

Sıcak dövme prosesinde kullanılan kalıplarda
zamanla Şekil 1’de verilen SEM görüntüsünde
görüldüğü gibi aşınma izleri ve çatlak oluşumları
gözlemlenmektedir. Bu tür oluşumlar üretilen
parçanın kalitesini kötü yönde etkilemekte ve kalıp
ömrünün dolmasına neden olmaktadır.

Şekil 3. Kriyojenik ısıl işlemin endüstriyel koşullarda
dövme kalıp performansına etkisi
Bu çalışmada kriyojenik ısıl işlem ile meydana gelen
büzülme etkisinin martenzitik yapının pekleşmesine
ve bunun temper sonrası oluşan çökelti boyut ve
dağılımına etkisi de incelenmiştir. Bu amaçla
endüstriyel denemeler sonrası kalıplardan kesit
alınarak metalografik olarak hazırlanan numuneler
elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Şekil
4’te verilen SEM görüntülerinde her iki kriyojenik
işlem süresi sonrasında martenzitik bir yapının elde
edildiği ancak tutma süresinin artması ile
mikroyapıda gözlemlenen karbür çökeltilerinin daha
küçük boyutlu olduğu ve daha homojen bir dağılım
sergiledikleri görülmektedir.

Şekil 1. Aşınmış bir dövme kalıbının SEM görüntüsü
Çalışma kapsamında otomotiv motor parçası
şekillendirme işleminde kullanılan dövme kalıplarına
Şekil 2’de şematik olarak gösterildiği gibi geleneksel
ısıl işlem çevrimi içerisinde sıvı azot ortamında -150
°C’de 4 saat ve 8 saat süre ile kriyojenik ısıl işlem
uygulanmıştır.

Şekil 2. Deneysel çalışmada uygulanan ısıl işlem
koşullarının şematik gösterimi
Geleneksel ısıl işleme tabi tutulmuş, kriyojenik işlem
uygulanmamış kalıp ve farklı sürelerde kriyojenik
işlem uygulanmış kalıplar ile endüstriyel koşullarda
sıcak dövme denemeleri yapılmış ve performans

Şekil 4. a) Kriyojeniksiz, b) -150 °C/4saat ,
c) -150 °C/8saat kriyojenik işlem uygulanmış
kalıpların SEM görüntüleri
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3. Sonuçlar
Çalışma sonucunda kriyojenik işlemin ve kriyojenik
işlem süresinin dövme kalıp performansı üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Kriyojenik işlem sırasında tutma süresi arttıkça kalıp
performansının belirgin bir şekilde arttığı, kriyojenik
işlem uygulanmamış kalıba göre yaklaşık olarak iki
kat daha fazla basım sayısının elde edildiği
görülmüştür. Mikroyapı incelemelerinde kriyojenik
işlem süresi arttıkça beklenildiği gibi mikroyapıda
daha küçük boyutlu ve homojen dağılımlı karbür
çökeltilerinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre gerçek üretim şartlarında en yüksek
kalıp performansını sağlayan optimum kriyojenik ısıl
işlem koşulları
-150 °C’de 8 saat süre olarak
belirlenmiştir.
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Abstract
In the present study, the wear properties of 205 to believe that the most probable means of phase
manganese steels produced by a casting process with transformation is γ → ε → α′. It was found that the α′
different boron contents were investigated, using a pin- phase is formed almost exclusively at the intersection
on-disc tribometer under dry sliding conditions. The of twin faults or shear bands (bands of imperfect micro
friction coefficients of undoped 205 manganese steel, twins) and stacking faults[7].
0.002 and 0.02 wt.% boron-doped samples were 4
ppm, 23 ppm, 50 ppm, 76 ppm and 182 ppm High-manganese austenitic steel containing about 11respectively. The addition of boron into 205 19 % Mn is included in the group of materials resistant
manganese steel led to a decrease in the friction to wear under high dynamic loads, and as such is used
coefficient, due to the lubricating effect of boron. The in the industry for, among others, casting operating
wear test results also showed that the wear rate of the under harsh conditions of wear (hammers, beaters,
4 ppm, 76 ppm and 182 ppm boron-doped 205 lining of mills, elements of crushers for metal ores and
manganese sample decreased compared to the other minerals). Additionally, the paramagnetic
undoped 205 manganese steel, and then increased in properties of austenitic matrix present in this material
the 23 ppm and 50 ppm boron sample. Therefore, the extend the range of applications to other numerous
wear resistance of 205 manganese steel is increased sectors of industry, including power engineering and
with the addition of small amounts of boron.
defence [8, 9]. To improve the properties of this cast
Keywords: Dry sliding wear, 205 manganese steel, steel, including its wear resistance at low loads, some
boron, friction.

expensive alloying elements are introduced in the
following amounts:1.5-2.5 % Cr, 0,9-1,8 % Mo, up to 3-

1. Introduction

4 % Ni (according to EN 10349:2009) [10,12]. Addition
of

small

amounts

of

boron

can

increase

the

As a result of differing needs, many kinds of new alloys hardenability of low-carbon, low-alloy high-strength
have been produced in the technological world. The steels [13–18], and the hardenability of hardened and
alloys of the Fe–Mn system, and the related systems tempered steel can be enhanced by adding as little as
Fe–Mn–Si, Fe–Mn–Co, Fe–Mn–Co–Si–Ni, Fe–Mn–Si– 0.003 wt% boron [19]. Because such small quantities of
Cr–Ni and Fe–Mn–Al alloys, have been extensively boron can improve the hardenability of steel, boron
studied due to their interesting mechanical properties[1- addition is a desirable method for producing high
3]. Three types of phases can form in austenitic strength steel products without the use of expensive
stainless steels. The ε phase, which forms on close- materials. However, careful attention must be paid to
packed (111) planes in the austenite, has hexagonal the production process as the effect of boron on the
(hcp), and the α′ phase has body centered tetragonal final hardenability is quite sensitive to the form of the
(bct) crystal structures[4]. Martensitic transformations γ boron phase. It is widely accepted that solute boron
→ α′ and γ → ε induced by cold deformation are
observed in many austenitic alloys[5,6]. The results of
X-ray

diffraction,

magnetic

measurements

and

transmission electron microscopy led the researchers

segregates to austenite grain boundaries, which retards
the nucleation of allotriomorphic ferrite on austenite
grain boundaries and improves the hardenability [20–
23]. It has also been reported that boron can easily lose
its potency after precipitation [23, 24]. Excessive
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addition of boron leads to precipitation of borocarbides controlled sliding velocity and sliding distance. A high
and/or boron nitrides, making such boron treatment speed steel (HSS) pin was used as a counter material.
ineffective. Therefore, to control the impact of boron on Prior to wear tests, the surfaces of the test specimen
the hardenability, it is essential to understand the and pin were cleaned with methanol. The normal loads
behaviour of boron with regard to the change in the applied on the pin were 5, 10, and 15 N with a sliding
form and quantity on the austenite grain boundaries, as speed of 0.2 m/s, and the sliding distance was 500 m.
influenced

by

chemical

compositions

and

heat

treatment. In this study, the wear properties of 205

3. Results and Discussion

manganese steel produced by a casting process with Fig. 1, shows the friction coefficient curves of borondifferent boron contents were investigated using a pin- doped 205 manganese steels as a function of the
sliding time. All three curves show an ephemeral peak

on-disc tribometer under dry sliding conditions.

during the initial period, and then experience a ‘run-in’

2. Experimental Procedure

stage characterized by a reduced friction coefficient.

Studies were carried out on cast high-manganese The high initial friction coefficient is generally thought to
steel grades melted in industrial environments in an be caused by the interlocking effect between the micronon-vacuum

induction

furnace.

The

chemical asperities distributed on the contact interface, which

composition of the cast steel used for tests is shown makes relative sliding difficult between the two
in Table 1.

counterparts [25, 26].

Table 1. Chemical composition of the examined cast steels
(wt. %).

Fig. 1. The friction coefficients of boron-added 205
205 manganese steels with different boron contents
(produced by casting) were cut into pieces, 10 mm in

manganese steel samples (4 ppm, 23 ppm, 50 ppm,
76 ppm, 182 ppm)

diameter and 10 mm in height, for use in the wear
experiments. Prior to testing, the samples were The

friction

coefficients

of

boron-added

205

polished using 120, 240, 400, and 600 grit SiC papers. manganese steel samples are presented in Fig. 2. The
X-ray diffraction (XRD) measurements of the samples addition of 23 ppm and 50 ppm boron into 205
were performed to identify the crystalline phases manganese steel (when sliding against a HSS pin) can
present, using a Rigaku D max 2000 with Cu Kα reduce the friction coefficient from 76 ppm to 182 ppm
radiation and the “Jade” software, between 2 values of boron-doped 205 manganese steel. Boron addition into
2 and 90° with a scan speed of 2 °/s.

205 manganese steel led to a decrease in friction
coefficient due to the lubricant effect of boron.

Dry sliding tests were performed at room temperature
on a pin-on-disc tribometer (TRD Engineering, Turkey),
using a pin-on-disc geometry. The sample was
mounted on a holder, which is driven by a motor for
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4. Conclusions
The wear properties of 205 manganese steels
produced by a casting process with different boron
contents( 4 ppm, 23 ppm, 50 ppm, 76 ppm and 182
ppm) were investigated using a pin-on-disc tribometer
and dry sliding conditions. The addition of very low
levels of boron increased the wear resistance of 205
manganese

steels.

Boron

reduced

the

friction

coefficient and wear rate of 205 manganese steel due
Fig. 2. The change in the coefficient friction and wear to the lubricating effect provided by boron. Boron
amount as depending on boron amount of 205 doping also led to observed wear mechanisms of
manganese steel (4 ppm, 23 ppm, 50 ppm, 76 ppm, plastic deformation and mild adrasive wear after wear
testing with HSS pins.
182 ppm)
The weight losses of undoped and boron-doped 205 - The addition of 23 ppm and 50 ppm boron into 205
manganese steel s are shown in Fig. 2. The wear rate manganese steel (when sliding against a HSS pin) can
of the 23 ppm and 50 ppm boron-doped 205 reduce the friction coefficient from 76 ppm to 182 ppm
manganese steel sample decreased compared to the boron-doped 205 manganese steel.
undoped 205 manganese steel, and then increased at
4 ppm, 76 ppm and 182 ppm boron content. The low
wear rate in the sample with 23 ppm and 50 ppm boron
addition may be attributed to the effects of boron
lubrication. When boron is added to 205 manganese
steel steel at a concentration of 4 ppm, 76 ppm and
182 ppm, the wear rate increases owing to the
existence of the harsh FeB and Fe2B phases
precipitated at the grain boundaries, which promote

- The wear rate of the 23 ppm and 50 ppm boron-doped
205 manganese steel sample decreased compared to
the undoped

205

manganese

steel,

and then

increased at 4 ppm, 76 ppm and 182 ppm boron
content. The low wear rate in the sample with 23 ppm
and 50 ppm boron addition may be attributed to the
effects of boron lubrication.
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Abstract
Heat treatment of wood material is an effectively and
harmless for human health treatment to increase value
of low valuable woods by improving colour and
glossiness properties. To improve the color and
glossiness properties of amarante (Peltogyne
porphyrocardia), abura (Mitragyna spp.), pear (Pyrus
communis), rengas (Gluta spp.), baboen (Myristica
surinamensis), mukarati (Burkea africana), mukulungu
(Autranella congolensis), imbuia (Ocotea porosa), sali
(Tetragastris spp.) and sepetir (Sindora coriacea) wood
o
samples heat-treated at 200 C for 3 hours according to
silvaprowood method. According to the results of the
research, wood type (A) and heat treatment (B) factors,
and interactions (AB) for all tests were found
significantly. a*, L* and b* parameters decreased for all
wood types after heat treatment according to
silvaprowood method. Glossiness (parallel (//) at 20°,
60° and 85°) values also decreased in most wood
species. In relation to ΔE*, the highest value showed to
abura (42.32), followed by pear (38.93), baboen
(35.69), sepetir (32.44), sali (31.43), mukulungu
(29.82), imbuia (29.07), rengas (28.50), mukarati
(25.15) and amarante. Consequently, wood materials
heat-treated with silvaprowood had new colour and
glossiness features.

system is defined by 3 parameters, L*, a*, and b*.
Lightness for L* axis, +b* for yellow, +a* for the red, -b*
for blue, -a* for green, and L* varies from 100 (white) to
0 (black) [3]. After the heat treatment, changes in the
color of the wood material determined [1]. These
changes are related for some reason. L* value
decreased by degradation of hemicelluloses during
heat treatment [4]. The color changes due to the heat
treatment, because it is stated that there is a relation
between the degree of crystallinity, the degree of
polymerization and the amount of OH [5]. Red color
value was reduction by volatilizing of some chemical
compounds for heat treated wood and yellow color
value was related the presence of chromophores in the
lignin and extractives (organometallic compounds in
extractives) [6].
In this study, it was aimed to determine the color and
glossiness properties of the heat treated and untreated
pear (Pyrus communis), amarante (Peltogyne
porphyrocardia), abura (Mitragyna spp.), rengas (Gluta
spp.), baboen (Myristica surinamensis), mukarati
(Burkea africana), mukulungu (Autranella congolensis),
imbuia (Ocotea porosa), sali (Tetragastris spp.) and
sepetir (Sindora coriacea) wood types.

Today these wood types are evaluated in different
Keywords: Silvaprowood, heat treatment, glossiness, areas of the furniture industry. These wood species
were not heat treated in the literature. This study will
colour, abura, amarante
provide information on the relationship between the
heat treatment and the wood material in terms of color
1. Introduction
and glossiness concepts.
Today, there are various methods such as Plato
method (Netherlands), Le Bois Perdure method
(France), TermoWood method (Finland), Oil Heat
Treatment (OHT) method (Germany) and Retification
method (France) [1] and Silvapro® (Slovenia). An
innovative procedure Silvapro® protected wood
material is the ideal material for outdoor use, for
example for the production of furniture, wooden
verandas, garden furniture, fencing and roofing
buildings, interior furniture, flooring, front linings,
bathrooms, saunas for production [2].

2. Material and Method
2.1. Material

The
dimensions
of
amarante
(Peltogyne
porphyrocardia), abura (Mitragyna spp.), pear (Pyrus
communis), rengas (Gluta spp.), baboen (Myristica
surinamensis), mukarati (Burkea africana), mukulungu
(Autranella congolensis), imbuia (Ocotea porosa), sali
(Tetragastris spp.) and sepetir (Sindora coriacea)
samples used for glossiness and colour measurements
Mechanical, physical, chemical, biological, surface were 150 mm by 70 mm by 10 mm. Table 1 shows the
properties and surface of wood are changed after heat usage areas of wood types. Table 1 shows that these
treatment. These changing properties provide new uses wood species are valuable in the furniture industry.
for wood materials. The surface properties of wood
materials include color and glossness. The CIELAB
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Wood type
Amarante
Abura
Pear
Rengas
Baboen
Mukarati
Mukulungu
Imbuia
Sali
Sepetir

Table 1. Areas of Use of Wood Species
Areas
Inlays/accent pieces, furniture, flooring, heavy construction, boatbuilding,
A general-purpose lumber used for furniture, plywood, interior millwork, and flooring.
Veneer, architectural marquetry, inlay, millwork, musical instruments, carving, furniture,
cabinetry, and turned objects.
Turned objects, furniture, cabinetry, and other specialty wood items.
Pencil, panelling, tennis rackets, common furniture, other and musical instruments,
plywood, veneer, table tennis, boards, packing, furniture, cabinets, handicrafts, door core
Exterior general, poles, stakes posts, crossties, sports, tools, housıng general,
agricultural tools, musical instruments, parquet, fittings, furniture, cabinets, turning, tool
handles, naval construction, boats, handicrafts
Exterior general, beams, containers, poles, flooring, cooperage, panelling, steps, fittings,
plywood, veneer, joists, parquet, rails, frames, piers, bridges, boards, truck flooring
Furniture, cabinetry, flooring, veneer, boatbuilding, gunstocks, and turned objects.
Exterior general, handicrafts, heavy packing, truck bodies, housing general, boards,
other and musical instruments, steps, flooring, packing, containers,
Housing general, flooring, furniture and cabinets, plywood and veneer

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]
[15]
[16]

2.2. Method
2.2.1. Heat Treatment
Amarante, imbuia, abura, mukulungu, pear, rengas,
baboen, mukarati, sali and sepetir wood samples were
heat-treated using the Silvapro Wood process at
University
of
Ljubljana,
Biotechnical
Faculty,
Department of Wood Science and Technology Lab.,
Slovenija [17].
o

The samples were heat-treated at 200 C for 3 hours
(Figure 1). Heat-treated and untreated samples were
conditioned to 12% MC (moisture content) in a special
room at 20°C (±2) and 65% (±5) relative humidity [18].

Figure 1. Heat treatment machine

Figure 2. Course of treatment process according to Silva pro Wood method (Slovenia)

2.2.2. Tests
2.2.2.1. Glossiness Measurements

Acu gloss meter was used to measure (parallel to the
grain at 20°, 60° and 85° angles) according to ISO 2813
[19] standard (Figure 1).
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2.2.3. Statistical Analysis
In the study, SPSS 17 program (Sun Microsystems,
Inc., Santa Clara, CA, USA) was used. Variance
analyzes and duncan tests for heat treated and
untreated materials were determined. In total, 1200
measurements were done in this research (10 wood
types × 2 heat treatment × 10 measurements × 6 test
(a*, L*, b*, 20°, 60° and 85°).

3. Results and Discussion
3.1. Changes in Colour and Glossiness
Color changes of specimens heat-treated at 200oC for
3 hours and untreated are presented in Figure 6.

Figure 3. Glossmeter Acu gloss model
2.2.2.2. Color Measurements
X-Rite SP64 portable sphere spectrophotometer was
used to measure (wave length 10 nm, light source D65)
according to ASTM D 2244-3 [20] standard (CIEL*a*b*
color system) (Figure 4).

Figure 4. Portable spectrophotometer X-Rite SP64
series
The colour coordinates by Johansson [21] as shown in
Figure 5. a*, L* and b* parameters of heat-treated and
untreated (control) samples were used for calculate of
ΔL*, Δb* ΔE* and Δa* values.
ΔE* = [(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²]1/2
Δb* = b* heat treated - b* untreated
Δa* = a* heat treated - a* untreated
ΔL* = L* heat treated - L* untreated

(1)
(2)
(3)
(4)

Figure 5. The three-dimensional CIEL*a*b* colour
space [21]

Figure 6. Colours of woods before and after heat
treatment
The results of the variance analysis of b*, L*, a*,
parallel (//) glossiness at 20°, 60° and 85° for heattreated and untreated wood from alep (Desbordesia
glaucescens), awoura (Julbernardia pellegriniana),
bubinga
(Guibourtia
spp.),
andiroba
(Carapa
guianensis), gutambu (Balfourodendron riedelianum),
lime european (Tilia x europaea), mersawa (Anisoptera
marginata),
nyatoh
(Palaquium
spp.),
punah
(Tetramerista glabra) and timborana (Pseudopiptadenia
suaveolens) are shown in Table 2. According to the
results of variance analysis of all tests, factor A (wood
type) and factor B (heat treatment), and interactions AB
were found to be significant (according to α ≤ 0.05)
(Table 2).
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Test

L*

a*

b*

//20

//60

//85

o

o

o

Table 2. Results of the variance analysis of colour and glossiness values
Sum of
Degree of
Mean
Factors
F Number
Squares
Freedom
Square
Wood type (A)
8292.031
9
921.337
4514.400
Treatment (B)
32620.199
1
32620.199
159833.640
Interaction (AB)
3278.550
9
364.283
1784.929
Error
36.736
180
0.204
Total
415839.170
200
Wood type (A)
354.788
9
39.421
598.803
Treatment (B)
2650.794
1
2650.794
40265.560
Interaction (AB)
466.960
9
51.884
788.124
Error
11.850
180
0.066
Total
18819.649
200
Wood type (A)
4079.094
9
453.233
5156.380
Treatment (B)
10638.737
1
10638.737
121035.791
Interaction (AB)
956.895
9
106.322
1209.610
Error
15.822
180
0.088
Total
54740.610
200
Wood type (A)
3.332
9
0.370
143.331
Treatment (B)
4.774
1
4.774
1848.019
Interaction (AB)
1.680
9
0.187
72.277
Error
0.465
180
0.003
Total
48.010
200
Wood type (A)
58.394
9
6.488
84.464
Treatment (B)
40.770
1
40.770
530.750
Interaction (AB)
46.458
9
5.162
67.199
Error
13.827
180
0.077
Total
1810.850
200
Wood type (A)
2521.427
9
280.159
142.317
Treatment (B)
172.051
1
172.051
87.400
Interaction (AB)
1653.166
9
183.685
93.310
Error
354.339
180
1.969
Total
20434.590
200
*Significant at 95% confidence level.

ΔL*, Δa*, Δb* and ΔE* calculated values for the
untreated and heat-treated wood at 200°C for 3 hours
are shown in Table 3 and Total colour (ΔE*) differences
are given in Figure 7. When the highest total color
(ΔE*) difference of the heat-treated abura wood type at
o
200 C for 3 hours was determined as 42.32, the lowest
total color (ΔE*) difference of the heat-treated amarante
o
wood type at 200 C for 3 hours was obtained as 17.99
(Table 3). ΔE* values of imbuia, muculungu and rengas
wood types and ΔE* values of sali and sketchia wood
species were obtained as closely as ΔE* values. ΔE*
values were changed by heat treatment application.
These results are consistent with previous studies [1,
22-25].

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

Figure 7. Total colour (ΔE*) differences

Table 3. ΔL*, Δa*, Δb* and ΔE* values
Wood type
Heat treatment
ΔL*
o
Abura (Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours -36.58
o
Amarante (Peltogyne porphyrocardia)
200 C for 3 hours -11.60
o
Baboen (Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours -33.65
o
Mukarati (Burkea africana)
200 C for 3 hours -16.64
o
Imbuia (Ocotea porosa)
200 C for 3 hours -24.46
o
Mukulungu (Autranella congolensis)
200 C for 3 hours -22.50
o
Pear (Pyrus communis)
200 C for 3 hours -36.57
o
Rengas (Gluta spp.)
200 C for 3 hours -18.24
o
Sali (Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours -27.04
o
Sepetir (Sindora coriacea)
200 C for 3 hours -28.15
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P ≤ 0.05

Δa*
-04.00
-12.84
-05.48
-10.36
-03.83
-11.33
-04.81
-08.10
-06.63
-05.42

Δb*
-20.90
-04.91
-10.56
-15.75
-15.23
-15.95
-12.46
-20.35
-14.58
-15.18

ΔE*
42.32
17.99
35.69
25.15
29.07
29.82
38.93
28.50
31.43
32.44
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Yellow colour (b*) tone value

Red colour (a*) tone value

Lightness (L*) value

Test

Table 4. Colour parameters of wood samples before and after heat treatment
Wood type
Heat treatment
N
Minimum
X
HG
SS
Abura
Control
10 69.32
A*
0.69
67.80
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 32.74
K
0.45
31.57
Amarante
Control
10 38.07
I
0.58
37.33
(Peltogyne porphyrocardia) 200oC for 3 hours 10 26.47
P** 0.18
26.30
Baboen
Control
10 68.81
B
0.88
67.78
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 35.16
J
0.10
35.03
Mukarati
Control
10 43.95
H
0.45
43.21
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 27.31
O
0.13
27.13
Imbuia
Control
10 55.05
E
0.79
54.22
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 30.59
M
0.48
29.86
Mukulungu
Control
10 49.13
G
0.17
48.88
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 26.63
P
0.32
26.25
Pear
Control
10 69.28
A
0.31
68.70
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 32.71
K
0.33
32.27
Rengas
Control
10 49.73
F
0.18
49.35
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 31.49
I
0.45
30.58
Sali
Control
10 58.53
C
0.45
57.74
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 31.49
I
0.12
31.27
Sepetir
Control
10 56.91
D
0.22
56.68
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 28.76
N
0.58
28.19
Abura
Control
10 10.87
F
0.36
10.51
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 6.87
I
0.20
6.43
Amarante
Control
10 15.23
A*
0.09
15.09
(Peltogyne porphyrocardia) 200oC for 3 hours 10 2.39
N
0.03
2.36
Baboen
Control
10 12.04
D
0.34
11.50
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 6.56
J
0.11
6.45
Mukarati
Control
10 11.45
E
0.20
11.19
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 1.09
O** 0.06
1.00
Imbuia
Control
10 9.55
H
0.35
9.06
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 5.72
K
0.15
5.37
Mukulungu
Control
10 14.91
B
0.10
14.82
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 3.58
M
0.07
3.51
Pear
Control
10 10.30
G
0.21
10.00
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 5.49
L
0.15
5.37
Rengas
Control
10 15.20
A
0.29
14.80
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 7.10
I
0.45
6.18
Sali
Control
10 13.72
C
0.17
13.44
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 7.09
I
0.64
6.75
Sepetir
Control
10 10.71
F
0.11
10.58
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 5.29
L
0.13
5.08
Abura
Control
10 30.88
A*
0.48
30.22
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 9.98
L
0.43
8.97
Amarante
Control
10 7.09
P
0.10
6.91
(Peltogyne porphyrocardia) 200oC for 3 hours 10 2.18
T
0.06
2.06
Baboen
Control
10 21.76
E
0.17
21.51
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 11.20
J
0.12
11.10
Mukarati
Control
10 16.61
I
0.17
16.43
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 0.86
U** 0.08
0.77
Imbuia
Control
10 22.73
D
0.64
21.92
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 7.50
O
0.29
6.76
Mukulungu
Control
10 18.70
H
0.19
18.52
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 2.75
S
0.04
2.70
Pear
Control
10 20.59
G
0.15
20.39
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 8.13
M
0.21
7.96
Rengas
Control
10 28.14
B
0.41
27.56
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 7.79
N
0.62
6.52
Sali
Control
10 24.90
C
0.17
24.70
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 10.32
K
0.16
10.12
Sepetir
Control
10 21.28
F
0.22
21.05
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 6.10
R
0.07
6.02
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
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Maximum
70.11
33.18
39.12
26.80
70.10
35.33
44.38
27.44
56.05
31.29
49.38
27.06
69.61
33.45
49.99
31.99
59.12
31.61
57.32
29.50
11.63
7.16
15.40
2.44
12.39
6.76
11.75
1.16
9.88
5.88
15.16
3.74
10.60
5.76
15.59
7.43
13.90
8.87
10.88
5.42
31.77
10.30
7.20
2.23
21.98
11.45
16.99
0.94
23.45
7.78
19.20
2.83
20.77
8.56
28.70
8.22
25.16
10.62
21.61
6.19
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Test

20

o

60

o

85

o

Table 5. Glossiness values of wood samples before and after heat treatment
Wood type
Heat treatment
N
Minimum
X
HG
SS
Abura
Control
10 0.80
B
0.00
0.80
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 0.32
JK
0.04
0.30
Amarante
Control
10 0.23
MN
0.05
0.20
o
(Peltogyne porphyrocardia)
200 C for 3 hours 10 0.28
KL
0.04
0.20
Baboen
Control
10 1.01
A*
0.14
0.80
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 0.36
IJ
0.05
0.30
Mukarati
Control
10 0.40
HI
0.00
0.40
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 0.20
N**
0.00
0.20
Imbuia
Control
10 0.66
D
0.05
0.60
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 0.30
KL
0.00
0.30
Mukulungu
Control
10 0.48
G
0.09
0.40
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 0.26
LM
0.05
0.20
Pear
Control
10 0.75
C
0.05
0.70
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 0.30
KL
0.00
0.30
Rengas
Control
10 0.60
E
0.00
0.60
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 0.38
HI
0.04
0.30
Sali
Control
10 0.55
F
0.07
0.50
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 0.20
N** 0.00
0.20
Sepetir
Control
10 0.41
H
0.03
0.40
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 0.20
N** 0.00
0.20
Abura
Control
10 3.35
CDE
0.14
3.20
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 2.72
GH
0.17
2.50
Amarante
Control
10 1.86
JK
0.29
1.50
o
(Peltogyne porphyrocardia)
200 C for 3 hours 10 3.26
E
0.46
2.30
Baboen
Control
10 4.91
A*
0.56
4.30
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 2.56
H
0.15
2.40
Mukarati
Control
10 3.28
DE
0.17
3.10
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 2.12
I
0.09
2.00
Imbuia
Control
10 4.18
B
0.20
3.80
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 2.80
GH
0.21
2.50
Mukulungu
Control
10 3.54
CD
0.53
3.00
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 2.81
GH
0.32
2.20
Pear
Control
10 3.12
EF
0.13
3.00
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 2.10
IJ
0.00
2.10
Rengas
Control
10 3.59
C
0.25
3.30
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 2.94
FG
0.19
2.60
Sali
Control
10 3.29
DE
0.46
2.80
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 1.27
L** 0.07
1.20
Sepetir
Control
10 2.13
I
0.14
1.90
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 1.64
K
0.10
1.50
Abura
Control
10 6.12
FG
2.25
0.50
o
(Mitragyna spp.)
200 C for 3 hours 10 6.94
F
1.10
6.10
Amarante
Control
10 4.36
HI
1.25
2.40
o
(Peltogyne porphyrocardia)
200 C for 3 hours 10 16.08
B
3.16
9.80
Baboen
Control
10 10.25
D
1.29
8.60
o
(Myristica surinamensis)
200 C for 3 hours 10 5.45
GH
1.03
3.80
Mukarati
Control
10 18.02
A*
2.33
16.00
o
(Burkea africana)
200 C for 3 hours 10 9.52
DE
0.40
8.80
Imbuia
Control
10 13.29
C
0.87
11.80
o
(Ocotea porosa)
200 C for 3 hours 10 6.69
FG
0.89
5.30
Mukulungu
Control
10 16.09
B
2.25
13.40
o
(Autranella congolensis)
200 C for 3 hours 10 13.43
C
1.29
10.60
Pear
Control
10 4.73
H
0.11
4.60
o
(Pyrus communis)
200 C for 3 hours 10 4.28
HI
0.09
4.10
Rengas
Control
10 9.52
DE
1.02
8.20
o
(Gluta spp.)
200 C for 3 hours 10 8.89
E
0.44
8.20
Sali
Control
10 13.63
C
1.74
11.10
o
(Tetragastris spp.)
200 C for 3 hours 10 4.77
H
0.16
4.50
Sepetir
Control
10 1.96
J**
0.68
0.90
o
(Sindora coriacea)
200 C for 3 hours 10 3.37
I
0.37
2.70
N: Number of measurements, SS: Standard deviation, HG: Homogeneity group,
X: Arithmetic Mean, *: Highest value, **: Lowest value
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Maximum
0.80
0.40
0.30
0.30
1.20
0.40
0.40
0.20
0.70
0.30
0.70
0.30
0.80
0.30
0.60
0.40
0.70
0.20
0.50
0.20
3.50
3.00
2.50
3.70
5.80
2.80
3.60
2.20
4.50
3.10
4.20
3.20
3.30
2.10
3.90
3.10
4.10
1.40
2.40
1.70
7.60
9.00
6.60
19.60
13.00
6.70
23.50
10.10
14.60
8.40
18.90
15.40
4.90
4.40
11.00
9.80
17.10
5.00
3.30
3.80
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Table 4 presents homogeneity groups, highest value,
lowest value, maximum and minimum values,
standard deviations and averages for colour (a*, L*
and b*) parameters of the untreated and heat-treated
wood species.

significantly. After the heat treatment, all wood
species received a dark color.
Glossiness values also decreased in many types of
wood types. The color (L*, a* and b*) parameters are
reduced by the heat treatment.

When the highest lightness (L*) and yellow colour
(b*) tone values were obtained in abura control wood
type, the highest red colour (a*) tone value was
determined amarante control samples.

According to the results obtained, new places of use
should be identified for these wood types.

Acknowledgements

While the lowest yellow colour (b*) and red colour
(a*) tone values were found at mukarati heat-treated
at 200°C for 3 hours samples, the lowest lightness
(L*) value was obtained amarante heat-treated at
200°C for 3 hours samples.

This work was performed at the University of
Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Wood
Science and Technology Lab., Slovenija. The
authors thank the workers of this university.

Heat treatment according to silvaprowood method
showed a*, L* and b* parameters decreased for all
wood types.

5. References
[1] Ayata, U., Gurleyen, T., Gurleyen, L., Esteves, B.,
Sivrikaya, H., and Can, A., The determination of
some surface properties on lodgepole pine, siberian
pine and scots pine woods heat treated with
ThermoWood Method, International Advanced
Researches & Engineering Congress-2017, pp. 1618 November 2017, Osmaniye/TURKEY
[2] Thermal modification (Silvapro®) of wood,
https://www.silvaprodukt.si/termicna-modifikacijalesa, (01.08.2018)
[3] Zhang, J., Kamdem, D.P., and Temiz, A.,
Weathering of copper-amine treated wood, Appl.
Surf. Sci., vol, 256, 3, 842-846, 2009.
[4] Salca, E.A., Kobori, H., Inagaki, T., Kojima, Y.,
Suzuki, S., Effect of heat treatment on colour
changes of black alder and beech veneers, Journal
of Wood Science vol 62, 4, pp. 297-304, 2016.
[5] Chow, S.Z., and H.N., Mukai, Effect of thermal
degradation of cellulose on wood polymer bonding.
Wood Science, vol 4, 4, pp. 202-208, 1972.
[6] Pincelli, A.L.P.S.M., de Moura, L.F., and Brito,
J.O., Effect of thermal rectification on colors of
Eucalyptus saligna and Pinus caribaea woods,
Maderas Ciencia y tecnología, vol 14, 2, pp. 239248, 2012.
[7] Amarante (Peltogyne porphyrocardia) wood type,
https://www.wood-database.com/purpleheart/,
(01.08.2018)
[8]
Abura
(Mitragyna
spp.)
wood
type,
https://www.wood-database.com/abura/,
(01.08.2018)
[9]
Pear
(Pyrus
communis)
wood
type,
https://www.wood-database.com/pear/, (01.08.2018)
[10]
Rengas
(Gluta
spp.)
wood
type,
https://www.wood-database.com/rengas/,
(01.08.2018)
[11] Baboen (Myristica surinamensis) wood type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/virola-virolasurinamensis/#lower-content, (01.08.2018)
[12] Mukarati (Burkea africana) wood type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/mukaratiburkea-africana/#lower-content, (01.08.2018)
[13] Mukulungu (Autranella congolensis) wood type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/mukulunguautranella-congolensis/

L* parameter of siberian pine (Pinus sibiric),
lodgepole pine (Pinus contorta), scots pine (Pinus
sylvestris L.) [24], afrormosia (Pericopsis elata), frake
(Terminalia superba), doussie (Afzelia bipindensis)
[1], hornbeam (Carpinus betulus L.), chestnut
(Castanea sativa Mill.), poplar (Populus deltoides),
Uludağ fir (Abies bornmülleriana Mattf.) [25], L* and
b*
parameters
of
zebrano
(Microberlinia
brazzavillensis),
sapelli
(Entandrphragma
cylindrocum) and merbau (Intsia bijuga) [22] and L*,
b*, a* parameters of ebony (Diospyros ebenum),
teak (Tectona grandis) and wenge (Millettia laurentii)
[23] wood types heat treated at 212°C for 1 hour and
2 hours according to ThermoWood® method
decreased.
Salca et al. [5] reported decrease L* was related to
the degradation of hemicelluloses during heat
treatment.
Table 5 presents highest value, lowest value,
standard deviations, maximum and minimum values,
homogeneity groups and averages for parallel (//)
glossiness at 20°, 60° and 85° angles of the
untreated and heat-treated wood species.
When the highest parallel (//) glossiness at 20° and
60° values were obtained in baboen control wood
type, parallel (//) glossiness at 85° value was found
mukarati control wood type (Table 5).

4. Conclusions
This study investigated the effect of heat treatment
(silvaprowood method) glossiness and colour
properties of amarante (Peltogyne porphyrocardia),
abura (Mitragyna spp.), pear (Pyrus communis),
rengas
(Gluta
spp.),
baboen
(Myristica
surinamensis),
mukarati
(Burkea
africana),
mukulungu (Autranella congolensis), imbuia (Ocotea
porosa), sali (Tetragastris spp.) and sepetir (Sindora
coriacea) wood samples.
The factors (wood type = A and heat treatment = B)
and interactions (AB) for all tests were obtained

160

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

[14] Imbuia (Ocotea porosa) wood type,
https://www.wood-database.com/imbuia/,
(01.08.2018)
[15]
Sali
(Tetragastris
spp.)
wood
type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/sali-tetragastrisspp/, (01.08.2018)
[16] Sepetir (Sindora coriacea) wood type,
http://www.tropicaltimber.info/specie/sepetir-sindoracoriacea/, (01.08.2018)
[17] Rep, G., Pohleven, F., and Košmerl, S.,
Development of the industrial kiln for thermal wood
modification by a procedure with an initial vacuum
and commercialisation of modified Silvapro wood, in:
Proceedings of the 6th European Conference on
Wood Modification, Ljubljana, Slovenia, pp. 11-17,
2012.
[18] ISO 554, Standard atmospheres for conditioning
and/or
testing,
International
Standardization
Organization, Geneva, Switzerland, 1976.
[19] ISO 2813, Paints and varnishes - determination
of specular gloss of non-metallic paint films at 20
degrees, 60 degrees and 85 degrees, International
Organization
for
Standardization,
Geneva,
Switzerland, 1994.
[20] ASTM D 2244-3, Standard practice for
calculation or color tolerances and color. differences
from instrumentally measured color coordinates,
ASTM Standards, A.B.D., pp 1-13, 2007.
[21] Johansson, D., Strenght and colour response of
solid wood to heat treatment, Graduate Thesis, Luleå
University of Technology, Department of Skelleftea
Campus, Division of Wood Technology, Sweden,
2005.
[22] Ayata, U., Gurleyen, T., and Gurleyen, L., Effect
of heat treatment (ThermoWood) on color and
glossiness properties of zebrano, sapeli and merbau
woods, Furniture and Wooden Material Research
Journal, vol 1, 1, pp. 11-20, 2018
[23] Sahin, S., and Ayata, U., Effect of heat treatment
(ThermoWood Method) on color and glossiness
properties of teak, black ebony and wenge wood
type, Multidisciplinary Studies-3 (Health and Natural
Sciences), pp. 323-334, 2018.
[24] Ayata, U., Gurleyen, L., and Esteves, B., Effect
of heat treatment on the surface of selected exotic
wood species, Drewno, vol 60, 199, pp. 105-116,
2017.
[25] Gurleyen, L., Esteves, B., Ayata, U., Gurleyen,
T., and Cinar, H., The effects of heat treatment on
colour and glossiness of some commercial woods in
Turkey, Drewno, vol 61, 201, 2018.

161

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

YÜK HÜCRESİ GÖVDE MALZEMESİNİN SEÇİMİNDE ANALİTİK
YÖNTEM YAKLAŞIMININ (AHP) KULLANIMI
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SELECTION OF MATERIALS IN THE LOADCELL BODY
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sahip olup birçok farklı şekilde tasarlanabilir(Şekil 1)
[1].

Özet
İyi bir yük hücresi için malzeme seçimi çok
önemlidir. Piyasada bulunan çok sayıda malzeme
alternatifi nedeniyle, teknik, metrolojik ve ekonomik
kriterleri karşılayan ve nicel ve nitel faktörleri içeren
en uygun sensör malzemesini seçmek için
sistematik yöntemler kullanılmalıdır. Bu çalışmada,
yük hücresi sensörü malzemesi seçiminde analitik
yöntem yaklaşımı (AHP) kullanılmıştır. Yirmi yaygın
malzeme elastiklik modülü değerlerine göre üç
gruba ayrılmış ve her gruptaki en uygun yük hücresi
malzemesi belirlenmiştir.
Malzemelerin AHP
yöntemine
göre
sıralaması
hesaplanmıştır.
Sonuçlar, AISI 4340 çeliğinin ve CuBe alaşımının en
uygun malzemeler olduğunu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Malzeme seçimi, loadcell, çok
kriterli analiz, analitik hiyerarşi süreci (AHP)

Abstract
The choice of materials is very important for the
production of a good load cell. Due to the large
number of material alternatives available in the
market, systematic methods should be used to
select the most appropriate sensor materials that
meet the technical, metrological and economic
criteria and contain quantitative and qualitative
factors. In this study, the analytical hierarchy
process (AHP) was used to select the load cell
sensor material. Twenty common materials were
divided into three groups according to their elasticity
modulus values and the best load cell material in
each group was determined. The order of the
materials according to the AHP method is
calculated. The results show that AISI 4340 steel
and CuBe alloy are the most suitable materials.
Keywords: Material selection; Sensor materials;
Multi-criteria analysis; Analytic hierarchy process
(AHP)

1. Giriş

Şekil 1. Farklı tip yük hücreleri örnekleri ve gösterge
ünitesi

Kuvvet ve yük ölçümleri için laboratuvar ve
işletmenin ihtiyaçlarına göre çok çeşitli yük hücresi,
kuvvet ölçer veya kuvvet ölçme cihazı olarak
isimlendirilen sensörler kullanılır. Uygulanan yük
veya kuvveti ölçülebilir bir elektrik çıkışına
dönüştürmek gerektiğinde, yük hücresi en iyi
çözümdür. Yük hücreleri esneyebilen bir gövdeye

Tasarlanmış bir ürünün imal edilebileceği plastik,
seramik ve kompozitler gibi tahmini 100.000 metalik
ve metalik olmayan malzemeler şu anda dünyada
kullanılmaktadır [2,3]. Malzeme seçimi metrolojide,
özellikle sensör elemanlarında çok önemli bir rol
oynar. Sensörlerin, teknik, metrolojik ve ekonomik
kriterleri de karşılaması gerektiğinden, en uygun
malzemenin seçimi önemlidir. Hassas sensörlerin ve
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uygulamaların sağlanması için sensör materyalleri
dikkatlice seçilmelidir [3,4].
Literatürde çok sayıda malzeme seçim prosedürü
önerilmiştir [4]. Malzeme özellikleri hem nicel hem
de nitel parametrelerle tanımlanabilir. Bazı önemli
malzeme özellikleri elastiklik modülü, gerilme
mukavemetleri, yoğunluk, ısıl özellikleri ve sertlik
değeridir. Bu özellikler, sensörlerin metrolojik
özelliklerini de etkiler. Doğrusallık, histerezis ve
sürünme (gevşeme faktörü dahil), metroloji
açısından birincil performans parametreleridir.
Malzeme seçimi sırasında ekonomik faktörler de
dikkate
alınmalıdır.
Malzemenin
maliyeti,
işlenebilirliği ve kolay bulunabilirliği, doğrudan
ekonomi ile ilgilidir. Malzeme seçim süreçleri, en
uygun malzemeyi belirlemek için bu parametreleri
ve faktörleri dikkate alır [5]. Birim özellik yöntemi
başına maliyet, sensör malzemesinin doğru şekilde
secimi için yeterli değildir. Ashby, farklı alanlardaki
malzeme listelerini kullanarak, farklı alanlardaki
malzeme özelliklerini, istenen tasarım koşullarında
en iyi malzemeyi seçmek için karşılaştırarak bir
yaklaşım önermiştir [6]. Ağırlıklı özellikler yöntemi,
mühendislikte malzeme seçimi için yaygın olarak
kullanılmaktadır; Bununla birlikte, bu yöntem, sensör
malzeme seçimi için uygun değildir, çünkü bu
yöntemler metrolojik ve ekonomik kriterler dikkate
almazlar.

Bu malzemeler teknik, metrolojik ve ekonomik
faktörler göz önüne alınarak seçilmiştir.

2. AHP yöntemini kullanarak yük
hücresi sensör malzemelerinin seçimi
2.1 Hiyerarşik yapısal model
İlk olarak, sorun analiz edilir ve kriterleri ve
alternatifleri içeren bir hiyerarşik yapı türetilir.
Hiyerarşik yapı, amaçları, faktörleri (kriterler ve alt
kriterler) ve alternatifler arasındaki ilişkileri gösterir.
Bu süreçte, belirli seçilmiş n sayıda faktör orta
kadamede (kriterler ve alt kriterler) yer alır. Son
olarak, hiyerarşinin son kademesinde belirli m
sayıda alternatif yerleştirilir; burada m, her bir n
faktörü için farklı bir sayı olabilir ve çift karşılaştırma
matrisine bağlıdır.
Yük hücresi sensör elemanı malzemelerinin seçimi
ile ilgili karar hiyerarşi yapısı Tablo 1 ve Tablo 2'de
gösterilmiştir. İşlemin amacı en uygun sensör
eleman malzemesini seçmektir. Bu nedenle 3 ana
kriter ve 11 alt kriter tanımlanmıştır. Malzeme
alternatifleri, elastiklik modül değerlerine bağlı
olarak üç gruba ayrılır.
Tablo 1. Kriterler ve alt kriterlerin hiyerarşik yapısı

Belli faktörleri değerlendirmek ve karşılaştırmak için,
insan
beyninin
hesaplayamayacağı,
giderek
karmaşıklaşan problemlerle baş edebilecek karar
verme araçları kullanılmalıdır. Bu nedenle, çok
kriterli karar verme araçları (MCDM) araçları ve ilgili
yaklaşımlar, özellikle farklı türden faktörleri içeren
meselelerle ilgili olarak, analiz etmek ve karar almak
için yaygın olarak kullanılmaktadır [7, 8]. MCDM
araçlarının amacı en iyi alternatifi seçmek ya da bu
türden alternatifleri sıralamaktır. Popüler MCDM
yöntemlerinden bazıları analitik yöntem yaklaşımı
(AHP)[9], ideal çözüme tekniği (TOPSIS) [10],
zenginleştirme değerlendirmesi için tercih sıralama
organizasyonu yöntemine [11] ve karışık veri
yöntemi değerlendirilmesi [12] dir. Analitik hiyerarşi
süreci (AHP) karar vermede en sık kullanılan
yöntemdir [13-15]. Bir alternatifi diğerine göre
seçmek ya da faktörler [9] [16] [17] [9] [18] diye
değinilen kriterler ve alt kriterler açısından tüm
alternatifleri sıralamak için kullanılır.

Tablo 2. Malzeme alternatifleri hiyerarşik yapısı

AHP yöntemi, uzman karar analizi için Saaty [9]
tarafından bulundu ve yöntemin ilkeleri ve felsefesi
[17] 'de tartışıldı. Teorinin bazı önemli noktaları [19]
'da sunulmuştur ve [16]' da bazı gelişmeler
önerilmiştir. Bu yöntem, sosyal, imalat, politika,
mühendislik, eğitim, endüstri, devlet ve diğer
sektörler
gibi
çok
sayıda
alanda
[18]
uygulanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle yüksek
hassasiyetli ölçümlerde, sensör malzemesinin
seçimi için dikkate alınan faktörlere göre bir
değerlendirmeye rastlanmamıştır.
Bu çalışma, AHP yöntemini kullanarak yük hücresi
sensör elemanının gövde malzemesinin seçimi
yapılmıştır. Yirmiye yaygın malzeme, elastiklik
modülü değerlerine bağlı olarak yüksek, düşük ve
diğer olarak üç grupta sınıflandırılmaktadır. [20-22].
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2.2 Değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi
(Kriterler ve alt kriterler)

maliyet
yakından
ilişkilidir,
çünkü
sensör
elemanlarının çoğu karmaşık şekillere sahiptir. Bu
sebepten uygun maliyetle üretimi beklenir [21].

2.3 Ölçüm amaçlı sensörlerde kullanılan
birincil malzemeler

Yük hücresi sensör malzemesi, hem performans
hem de maliyet açısından dikkatli bir şekilde
seçilmelidir. Seçim kriterleri olarak, malzemenin
teknik, metrolojik ve ekonomik özellikleri veya
kriteleri olarak ele alınmıştır. Belirlenen teknik
kriterler; elastiklik modülü, akma mukavemeti, termal
genleşme, yoğunluk, sıcaklık dayanımı ve sertliktir.
Lineerlik, histerezis ve sürünme davranışı, kabul
edilen metrolojik kriterlerdir. Malzemenin maliyeti,
işlenebilirliği ve teslim süresi (kolay bulunabilirlik)
dikkate alınan ekonomik kriterleridir (Tablo 1).

Elastiklik modülü malzeme seçimi için önemli bir
özelliktir. Sensörler, doğru ölçümleri sağlamak için
belirli bir gerilme-uzama seviyesinde tasarlanmıştır.
Bir sensör elemanında çelik malzemeler (çelik
alaşımlar) yüksek kapasiteli yük taşınmasını sağlar.
Düşük elastik modüllü malzemelerde (demir dışı
alaşımlar), sensörün nispeten kalın bir malzemesi
ve nispeten kolay işlenebilirlik (alüminyum
alaşımları) üzerinde istenen gerilme seviyelerini elde
etmek için kullanılır. Düşük elastik modüllü
malzemeler ise düşük kapasiteli sensörlerde yaygın
olarak kullanılırlar.

2.2.1 Teknik kriterler
Yük hücresi sensör eleman malzemesinin akma
mukavemeti, sensörün yük taşıma kapasitesi ile
doğrudan ilişkilidir[1] [2] [22]. Akma mukavemeti,
elastik bölgede statik yük altındaki gerilim seviyesini
belirler. Ayrıca, elastik bölge malzeme elastik olarak
şekil değiştirirken, akma mukavemetin aşılması ile
plastik etkiler oluşabilir. Bu istenmeyen bir
durumdur.
Isı
transfer
özellikleri,
sensör
elemanındaki
ölçüm
doğruluğunu
etkiler.
Malzemelerin ısınması ile sıcaklığındaki artış
malzemenin boyca değişimine, genleşmesine ve
elastik özelliklerinin değişimine neden olur.
Malzeme seçiminde dikkate alınmalıdır [20-21].
Malzemenin yoğunluğu, yük hücresi sensörünün
ağırlığını belirler ve taşınabilir dönüştürücüler
üretmek için önemlidir. Nispeten düşük bir
yoğunluğa sahip malzemeden yük hücresi kolayca
taşınabilir ve monte edilebilir. Sıcaklık dayanıklılığı,
bir malzemenin kullanım sıcaklık aralığını etkiler ve
çalışma koşullarıyla ilgilidir [21]. Sertlik değerleri
farklı malzemeler arasındaki aşınma davranışını
gösterir [22]. Ayrıca, daha sert malzemelerin daha
iyi histeresiz ve daha iyi metrolojik davranışı
gösterdiği bilinmektedir [24].

20 farklı malzeme, Tablo 2'de gösterildiği gibi,
elastiklik modülü değerlerine göre gruplandırılmıştır.
Bu nedenle, AHP skorları uygulanırken, elastiklik
modülü değerleri dikkate alınmamıştır. Bu gruplar
Tablo 2’de gösterildiği gibi, yüksek elastiklik modüllü
(çelikler), düşük elastiklik modüllü (demir dışı
alaşımlar) ve çeşitli (diğer) malzemelerdir.

2.3.1 Yüksek elastiklik modüllü alaşımlar
(Çelikler)
Yüksek akma, çekme ve yorulma mukavemeti,
yüksek sertlik ve mükemmel tokluk, yüksek
mukavemetli yük hücreleri veya kuvvet ve ağırlık
ölçüm sensörleri olarak yaygın olarak kullanılırlar.
Örneğin, AISI 4140 ve AISI 4340 gibi su verme ve
temperleme işlemlerine tabi tutulurlar[23-24].
Çökelme sertleştirmeli (PH) paslanmaz çelikler,
nispeten yüksek krom içeriği (martenzitik mikro
yapıya sahip olduktan sonra da dahil olmak üzere)
içerirler ve martenzitik paslanmaz çeliklerinkinden
daha yüksek korozyon direnci ve yüksek
mukavemet ve sertlik sergilerler ve en popüler
sensör elemanı malzemesidir. Isıya dayanırlar ve
geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel sertlik ve
mukavemet gösterirler. Ayrıca, çarpılma ve
bozulmayı önlemek için nispeten düşük bir
sıcaklıkta çökelme sertleşmesi oluşturma avantajına
da sahiptirler. Korozyona dayanıklı ve mikroyapısal
özelliklerinden dolayı iyi elastik davranış sergilerler
[23]. % 17 krom,% 4 nikel ve % 3 bakır içeren 17-4
PH, yüksek kapasiteli ölçüm uygulamalarında
kullanılan bir tür martenzitik PH paslanmaz çeliktir
[23] [24]. Ayrıca 17-7 PH, yüksek mukavemet ve
sertlik, iyi yorulma özellikleri ve korozyon direnci
sergileyen bir PH yarı ostenitik paslanmaz çelik
alaşımdır. Ayrıca, 15-5 PH (S15500) ve 15-7 PH,
yüksek mukavemet ve daha iyi korozyon direnci
gerektiren uygulamalarda kullanılan martenzitik PH
paslanmaz çeliklerdir [25] ve 18 Ni (250) maraging
çeliği de aynı PH sınıfı kategorisine aittir. [26].
Ayrıca, 410 paslanmaz çelik, bir martenzitik grup
alaşımlarıdır [25].

2.2.2 Metrolojik kriterler
Yük hücreleri, kuvvet ve yük değerinin doğru ölçümü
için birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Uygulanan yüke karşılık sensörün doğrusal elastik
davranışı, tekrarlanabilirlik ve doğrusallık, artan ve
azalan
kuvvet
uygulamalarındaki
davranışı
histerisiz; uzun süre kuvveti tutma davranışı
sürünme hatası olarak ifade edilir. Bu hatalar
sensörün metrolojik özellikleri belirler. Yük
hücresinin hata değerleri, ölçüm belirsizliği
hesabında ana kaynaklardır [21] [24]. Bir sensörün
doğruluğu, sensör malzemesinin elastik davranışıyla
doğrudan ilgilidir. Gerilme-uzama ilişkisi, herhangi
bir doğrusallık hatasını önlemek için mükemmel
doğrusal olmalıdır. Bir malzemeden doğru ve
hassas bir sensör yapmak için tam elastik davranış
temel faktördür.

2.2.3 Ekonomik kriterler

2.3.2 Düşük elastiklik modüllü alaşımlar

Ekonomik faktörler, malzeme seçimi için önemli
husustur. Bir sensörün gereksinimlerini ve istenen
geometri ve ticari kullanılabilirliğini sınırlayan bir
malzeme maliyeti oldukça önemlidir. İşlenebilirlik de

Alüminyum alaşımları mühendislik ve metrolojide en
yaygın
kullanılan
düşük
elastiklik
modüllü
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malzemelerdir[21]. Nispeten düşük bir elastiklik
modülüne ve çelik, bakır ve alaşımlarının yaklaşık
üçte biri yoğunluğuna sahiptirler. Çoğu ortamda
mükemmel korozyon direnci gösterirler ve
ferromanyetik olmayan malzemeler olduklarından
kolayca işlenebilirler ve doğal veya suni yaşlanma
ile sertleştirilebilirler. Ayrıca iyi elektriksel ve termal
iletkenlik sergilerler [27]. Bakır-berilyum (CuBe)
alaşımları iyi metrolojik özellikler gösterirler ve farklı
alanlarda yaygın olarak kullanılırlar [23,24,28]. Bu
grupta
bazı
seramik
ve
epoksiler,
özel
uygulamalarda
(farklı
sıcaklıklarda)
sensör
malzemesi olarak kullanılır [21].

değişen derecelendirmeleri kullanarak, konu
uzmanları tarafından yapılan teknik değerler (teknik
ve metrolojik kriterler) ve tahminlere (ekonomik
kriterler)
dayanabilir.
Alternatifler
arasındaki
karşılaştırmalar [17] 'de gösterildiği gibi 1 ila 9
arasında bir ölçekte derecelendirilmiştir. Çift yönlü
karşılaştırma matrisi (A) oluşturulduktan sonra,
kriterlerin ve alt kriterlerin ağırlıkları hesaplanır.
Ayrıca, A matrisi n x n gerçek matristir. Burada n
seçim kriteri veya alt kriterin sayısıdır. A'daki her bir
giriş, aij, olup i ve j kriterleri arasındaki ağırlıkları
temsil eder.
2.4.2 Ağırlık kriterleri vektörünün hesaplanması

2.3.3 Diğer malzemeler

Ci'nin aijde, Cj göre bağıl seçim sırasına göre, n
kriterini ya da alt kriterleri karşılaştırarak, A
matrisinde olan A = (aij) gibi bir kare matrisi (aynı
zamanda bir ters matris) sağlar. Matristeki
kısıtlamalar aij = 1 / aji, I = 1 / j için ve tüm I = j için
aij = 1'dir. Özdeğeri bulmak için, n'nin sırası, AW =
λmax.W, burada λ ve W, sırasıyla, bir matrisin bir
özdeğeri ve bir özvektörüdür. Hesaplamalar, [15] 'te
verilen prosedüre göre yapılır ve sıralamalar Tablo 4
ve Tablo 5'te listelenir. Tablo 4'de gösterilen alt
kriterlerin değerleri mutlak puanlardır. Bu değerlerin
sonuçları
ve
kriter
puanları
seçimin
hesaplanmasında kullanılır.

Magnezyum
alaşımları
en
hafif
metalik
malzemelerdir. Otomotiv ve uzay ekipmanları gibi
yapısal
uygulamalarda
yaygın
olarak
kullanılmaktadır [27]. Bununla birlikte, günümüzde
kullanılan
magnezyum
alaşımları,
metroloji
uygulamalarında önemli olan iyi histerisiz ve
gevşeme özellikleri sergilememektedir [21]. 18-8 tipi
paslanmaz çelikler kolayca temin edilebilir ve iyi bir
korozyon direnci sergiler; Bununla birlikte, ısıl
işlemle sertleştirilemezler [21]. Ni-Span-C, çökelme
ile sertleştirilebilir Ni-Fe alaşımı olup ve Special
Metals Corporation'ın bir ticari markasıdır [29]. Bazı
titanyum alaşımları, son derece düşük termal
iletkenlik sergiledikleri için, sensör malzemesi olarak
kullanılırlar; Bununla birlikte, bunlar pahalıdır ve
işlenebilirliği düşüktür [21].

Tablo 4. Alt kriterlerin dağıtılmış mutlak değerlerine
sahip kriterlerin AHP puanları

Farklı malzemeler ve bunların teknik, metrolojik ve
ekonomik özellikleri Tablo 3'de gösterilmiştir. Buna
ek olarak, Tablo 3'deki değerler ref. [21] 'den alınmış
ve tüm malzemeler için kıyaslama karşılaştırma
numaraları (1'den 9'a kadar olan bir ölçekte
derecelendirme değerleri, daha yüksek değerler
daha fazla miktarları gösterir) Malzemelerin normal
olarak kullanıldığı durumda verilir.

2.4.3 Tutarlılık kontrolü
Eşitlik karşılaştırma matrisinde her elemanın
ağırlığını hesapladıktan sonra özvektör, W, denklem
Aw = λmax.W ve λmax > = m'yi karşılayarak,
tutarlılık kontrolü gereklidir. λmax ve m arasındaki
fark hesaplanan puanlar arasındaki tutarsızlığı
gösterir. Tutarlılık indeksi (CI) ve tutarlılık oranı (CR)
daha sonra (λmax - m) / (m - 1) kullanılarak ve
rastgele matrise karşılık gelen kararlar seti için CI'ya
bölünerek hesaplanır. Rasgele Endeksin (RI) sayısı,
CR hesaplamasında m = 3 ila 8 sayısına göre
değişir ve alınır [30]. [9] 'a göre, 0,1'lik daha düşük
CR değerleri tutarlılık elde etmek için yeterlidir.

Tablo 3. Malzeme özelliklerinin derecelendirilmesi

3. Tartışmalar
Temel ve alt kriterler göz önünde bulundurularak,
sonuçlar Tablo 4'de gösterilmektedir. AHP puanları,
metrolojik faktörlerin en baskın olduğunu %63,3 ile
göstermektedir. Teknik ve ekonomik faktörler,
malzeme seçim sürecini sırasıyla %26 ve %10,6
oranında etkilemektedir. Metrolojik alt kriterler söz
konusu olduğunda, doğrusallık %57,4'lük bir değere
sahip en önemli faktördür. AHP analiz sonuçları,
sertliğin en önemli teknik parametrenin olduğunu ve
maliyetin,
pazardaki
işlenebilirlik
ve
kullanılabilirlikten
daha
önemli
olduğunu
göstermektedir.

2.4 AHP hesaplama detayları
2.4.1 Karşılaştırma matrisinin oluşturulması
Karşılaştırma matrisi, iki kriter için, alt kriterin ve tüm
alternatiflerin bir karşılaştırması temelinde ikili
karşılaştırmalara
göre
oluşturulmuştur.
Karşılaştırmalar, her bir faktörle ilgili olarak “eşit
olarak tercih edilen” den en çok tercih edilen
alternatife “son derece tercih edilen” arasında
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Ayrıca, AISI 4340, Tablo 5 ve Şekil 2'de gösterildiği
gibi, yüksek elastik modüllü malzeme grubunda en
yüksek toplam puana sahiptir. Ayrıca, diğer
malzemelerden farklı olarak AISI 4340 çeliği
paslanmaz çelik değildir. Martenzitik bir çelik alaşım
türüdür ve iyi metrolojik özellikler sergiler; Bununla
birlikte, bazı teknik özellikler diğer martenzitik
paslanmaz çeliklerden farklıdır [31]. Teknik açıdan
bakıldığında, birçok uygulamada yaygın olarak
kullanılan 18 Ni (250) maraging alaşımı [25] [26], en
yüksek AHP skoruna sahiptir; Ancak, AISI 4340 iyi
metrolojik faktörleri nedeniyle en iyi sırada yer
almaktadır. Ayrıca, ekonomik faktörler göz önüne
alındığında, AISI 4340 çeliği, 18 Ni (250) maraging
alaşımından daha iyidir.

Şekil 2. Yüksek elastik
malzemelerin puanları.

modüllü

gruptaki

Ek olarak, CuBe malzemesi en düşük 6061-T6
alüminyum alaşımından 3,5 kat daha yüksek olan
AHP puanına sahiptir. CuBe, Tablo 5'te gösterilen
karşılaştırma sonuçlarına göre ekonomik bir
malzeme olmamasına rağmen, iyi teknik ve
metrolojik özellikler sergiler. Ayrıca, CuBe alaşımları
yüksek hassasiyetli ölçüm cihazlarında sensör ve
yay
malzemesi
olarak
yaygın
şekilde
kullanılmaktadır [23,28]. Ayrıca CuBe, çökelme
sertleşmesi işleminden sonra iyi teknik ve metrolojik
özellikler sergileyen tek katlı Guinier – Preston (GP)
bölgelerine sahiptir. Guinier – Preston bölgeleri ve
diğer taneler arası yapılar dağınık çökeltilerle
yüksek dislokasyon yoğunluğuna sahiptir, bu da
düşük iç sürtünme ile sonuçlanır ve iyi elastik
davranış
sergileyebilir
[23,28].
Dislokasyon
yoğunluğu ve çökeltilerin ve tane sınırlarının varlığı
elastik stabilite için faydalıdır, dolayısıyla doğru
sensörler için gereklidir [28]. Bu grupta Ti-6Al-4V
ikinci sıradadır; Ancak, aynı zamanda CuBe gibi
ekonomik bir malzeme değildir. Şekil 3'te görüldüğü
gibi, 2024-T81, gruptaki aynı seviyedeki diğer
alüminyum alaşımları ile karşılaştırıldığında, iyi
metrolojik özelliklere sahip en uygun malzemedir.

Sonuçlara göre, yüksek elastiklik modüllü grup iki
gruba ayrılabilir. İlk grupta AISI 4340, 18 Ni (250)
maraging, 632 paslanmaz çelik ve AISI 4140 ve 632
paslanmaz çelikler bulunmaktadır. 630, S15500
(630 paslanmaz çeliğin benzeri) ve 410 paslanmaz
çelik gibi en düşük puanlı martenzitik yapıya sahip
diğer malzemeler genel yüksek elastik modüllü
gruptadır. Elde edilen sonuçlara göre, yarı-ostenitik
PH alaşımları (PH 17-4 ve 17-7), martenzitik PH
paslanmaz çelik alaşımları (PH 17-4 ve 15-5 tipi) ile
karşılaştırıldığında daha iyi teknik ve metrolojik
özellikler sergiler [25]. İlk grubun ortalama puanı,
üyeler arasında maksimum %3 ile 0.162'dir. İkinci
grubun ortalama AHP skoru sadece 0.063'tür. Bu
nedenle, alt kriterlerin değerleri, malzeme seçimi için
çok önemli olacaktır. Örneğin, 632 alaşımları teknik
faktörler göz önünde bulundurularak en iyi
malzemelerdir; bununla birlikte, AISI 430 ve 18 Ni
(250) maraging alaşımı, metroloji açısından daha
iyidir. Ekonomik faktörler temelinde, 631 alaşım en
uygun malzemedir. Ayrıca, yüksek elastik modüllü
grupta 410 paslanmaz çelik en düşük AHP puanına
sahiptir.
Tablo 5. AHP puanları ve malzeme sıraları

Şekil 3. Düşük
elastik
malzemelerin puanları.

modüllü

gruptaki

Sonuçlar, Ni-Span-C'nin “diğer grup” da en çok
tercih edilen malzeme olduğunu göstermektedir.
Seramikle kıyaslandığında daha düşük teknik
değerlere sahiptir, ancak daha yüksek metrolojik
skorlara sahiptir. Soğuk iş oranı ve uygun ısıl
işlemle %0.02 gibi düşük bir histeresiz hatası elde
edilebilir [29]. Soğuk çalışma ve uygun mikroyapının
histeresiz hatasını azalttığı bilinmektedir [24]. NiSpan-C'nin termoelastik katsayısı (TEC; bir alaşımın
farklı sıcaklıklarındaki elastikiyet modülünün değişim
hızı) 0–10 Hz frekanslarında düşüktür (sıfıra yakın),
ki bu da ölçüm cihazlarının çalışma frekansıdır.
Sensörler için bu değer daha düşük histeresiz ve iyi
elastik kararlılık sağlar. Ayrıca, Ni-Span-C
alaşımının TEC'si farklı sıcaklıklarda neredeyse
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sabittir[29]. Hem Ni-Span-C hem de seramik Şekil
4'te gösterilen sonuçlara göre ekonomik malzemeler
değildir; Bununla birlikte, teknik ve metrolojik
faktörler göz önünde bulundurulduğunda tercih
edilirler.
Magnezyum
alaşımları,
yüksek
mukavemet-ağırlık oranı gibi iyi teknik özellikler
gerektiren çeşitli uygulamalarda yapısal malzemeler
olarak kullanılmaktadır[6]. Bununla birlikte, AZ31B
magnezyum alaşımı düşük teknik, metrolojik ve
ekonomik skorları nedeniyle uygun değildir.

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Şekil 4. Diğer malzemeler grubundaki malzemelerin
puanları.

[13]

4. Sonuçlar ve Öneriler
Yük hücresi sensör elemanlarında kullanılan
malzemelerin doğru seçimi metroloji ve mühendislik
uygulamalarında çok önemlidir. Piyasada çok
sayıda malzeme bulunmaktadır. Bu nedenle,
malzeme seçiminde bir takım alternatifler dahilinde
olasılıkları görememe riskini ortadan kaldırmak için
sistematik bir yaklaşım gereklidir. Malzeme seçimi
için bazı sistematik yaklaşımlar önerilmiştir. Bu
çalışmada,
AHP'nin
yük
hücresi
sensör
malzemelerinin seçimi için uygun çok kriterli bir
uzman karar yöntemi olduğunu ve özellikle
malzeme bilimi konusunda uzman olmayan ve
şirketler için daha iyi sensör üretecek araştırmacılar
için yararlı olabileceği ifade edilmiştir.

[14]

[15]

[16]
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MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-(230)Si ALLOYS
Al-(2-30)Si ALAŞIMLARININ İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Ali Paşa HEKİMOĞLU*, Murat HACIOSMANOĞLU

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Rize, Türkiye
*E-posta: ali.hekimoglu@erdogan.edu.tr
tensile/compression testing machine. It was
observed that the microstructure of the Al-Si alloys
consisted of α dendrites or phase, eutectic Al-Si
phase and primary silicon particles. As the ratio of
silicon in the alloys increased, the size and volume
fracture of the primary silicon particles increased. It
was also observed that the hardness of the alloys
was constantly increased with increasing silicon
ratio. The tensile and compressive strength and
elongation to fracture values increased up to 9%
silicon, above this ratio they decreased. However,
their yield strength values increased up to 17%
silicon content, after this level the trend reversed.
The changes in the mechanical properties of the Al(2.5-30)Si alloys with the silicon content have been
explained based on changes in the microstructure.

Özet
Bu çalışmada farklı oranlarda (%2,5-30) silisyum
içeren on adet ikili alüminyum (Al)-silisyum (Si)
alaşımı orta frekanslı indüksiyon ocağında ergitme
ve kokil kalıba döküm yöntemiyle üretildi. Üretilen
alaşımların içyapıları, sertlikleri ve mekanik
özellikleri araştırılarak silisyum oranındaki değişime
göre ortaya koyuldu. İçyapı incelemeleri standart
metalografik yöntemlerle hazırlanan numunelerin
ışık
mikroskobunda
fotoğraflarının
çekilmesi
suretiyle gerçekleştirildi. Sertlik değerleri Brinell
sertlik ölçüm yöntemiyle, akma, çekme ve basma
dayanımı ile kopma uzaması değerleri ise üniversal
çekme ve basma deney cihazında gerçekleştirilen
deneyler
yardımıyla
belirlendi.
İkili
Al-Si
alaşımlarının içyapısının α dendiritleri veya fazı ile
ötektik Al-Si fazı ve primer silisyum parçacıklarından
oluştuğu görüldü. Alaşımlardaki silisyum oranı
arttıkça primer silisyum parçacıklarının boyutlarının
ve yapıdaki hacimsel oranının arttığı görüldü.
Alaşımların sertliklerinin artan silisyum oranı ile
sürekli arttığı, akma dayanımı değerlerinin %17Si,
çekme dayanımı ve basma dayanımı ile kopma
uzaması değerlerinin ise %9Si oranlarına kadar
arttığı bu oranlardan sonra ise azaldığı görüldü.
Artan silisyum katkısı ile alaşımların mekanik
özelliklerinde meydana gelen değişimler yapılarında
meydana
gelen
değişimlere
dayandırılarak
açıklandı.

Keywords: Al-Si alloys, Microstructure, Hardness,
Yield strength, Tensile strength, Elongation to
fracture.

1. Giriş
Ulaştırma ve taşımacılık alanındaki alüminyum
döküm ürünlerinin yaklaşık olarak % 90’ı alüminyum
(Al) – silisyum (Si) alaşımlarından imal edilmektedir.
Al-Si esaslı alaşımların bu derece yaygın olarak
kullanılmalarının nedenleri arasında dökümlerinin
kolay olması, yoğunluklarının düşük olması ve buna
karşın üstün mekanik özellikler sergilemeleri başta
gelmektedir[1-4].

Anahtar kelimeler: Al-Si alaşımları, İçyapı, Sertlik,
Akma dayanımı, Çekme dayanımı, Kopma uzaması

Al-Si alaşımlarının yapısal ve mekanik özellikleri
içerdikleri
silisyum
oranına
göre
farklılık
göstermektedir. Bu nedenle silisyum oranı Al-Si
alaşımlarının seçiminde önemli bir tasarım kriteridir.
Ticari Al-Si alaşımlarında silisyum oranı genel olarak
%4-25
arasında
değişmesine
rağmen,
standartlaşmış olan Al-Si esaslı alaşımlarda silisyum
oranı %2-17 arasında değişmektedir [3-7]. İkili Al-Si
faz diyagramında[17] % 12,6 Si oranı ve 577 °C
sıcaklıkta meydana gelen ötektik dönüşüm göz
önüne alınarak söz konusu alaşımlar ötektik altı ve
ötektik üstü olarak sınıflandırılmaktadır[8,9]. Ötektik
altı alaşımlar 12,6 oranından az ötektik üstü
alaşımlar ise 12,6 oranından çok silisyum
içermektedir. Ötektik altı alaşımlar mekanik
özelliklerin öncelikli olduğu uygulamalarda tercih
edilirken, ötektik üstü olanlar sertlik ve aşınma
dayanımının öncelikli olduğu uygulamalarda tercih
edilmektedir [10-12]. Ötektik altı Al-Si alaşımlarında
içyapı alüminyum dendritleri ile ötektik silisyum
fazından oluşurken ötektik üstü alaşımlarda

Abstract
In this study, ten binary aluminum (Al) -silicon (Si)
alloys containing different ratios (2.5-30%) silicon
were produced by melting in medium frequency
induction furnace and casting in permanent mold
method. The changes in microstructures, hardness
and mechanical properties of the produced alloys
were investigated in depends on change in the ratio
of silicon. The microstructures analyzes were
carried out by taking photographs of the specimens
prepared with standard metallographic techniques in
a light microscope. The hardness values of the
alloys were determined by Brinell hardness
measurement method. Their yield, tensile and
compressive strength, and elongation to fracture
values were determined with the help of
experiments
performed
in
the
universal
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içyapıda kaba yapılı primer silisyum kristalleri
oluşmaktadır[13-15]. Bu kaba kristaller hem yapıda
homojen dağılmadıkları hem de gerilme altında
çatlak ilerlemesini tetikleyebildikleri için mekanik
özellikleri olumsuz etkilemektedir[16].

boyutlarına,
basma
deneyleri
ise
ϕ10×10
boyutlarına sahip TS 138 ve TS 206 Standartlarına
uygun olarak talaşlı işlemle hazırlanan numuneler
-3
-1
ile yapıldı. Bu numuneler 10 s ’lik ortalama
deformasyon hızında deneye tabi tutuldu. Her bir
alaşım için en az 6 adet çekme ve basma deneyi
yapıldı. Bu deneylerden elde edilen sonuçların
ortalaması alınarak alaşımların akma, çekme ve
basma dayanımı ile kopma uzaması değerleri
belirlendi.

Alüminyum-silisyum alaşımlarında silisyumun içyapı
ve mekanik özelliklere etkisi ile ilgili literatürde genel
bilgiler olmasına rağmen ötektik altı ve ötektik üstü
alaşımların birlikte ele alınıp, aynı yöntemle aynı
şartlarda üretildiği ve içyapı ve mekanik özelliklerinin
silisyum oranına göre değişiminin sistematik olarak
ortaya konulduğu bir çalışma bulunmamaktadır.

3. Bulgular
Üretilen alaşımların içyapılarını gösteren fotoğraflar
Şekil 1-11’de verilmiştir. Bu fotoğraflar ötektik altı AlSi alaşımlarının içyapılarının α alüminyum
dendiritleri ile ötektik Al-Si fazı ve primer silisyum
parçacıklarından
oluştuğunu,
ötektik
üstü
alaşımların içyapısının ise dendiritik formda olmayan
α fazı ile birlikte ötektik faz ve primer silisyum
fazlarından
oluştuğunu
göstermektedir.
Bu
fotoğraflar ayrıca Al-Si alaşımlarında silisyum oranı
ötektik orana (%12,6) yaklaştıkça ötektik fazın
hacimsel oranının arttığını göstermektedir. Silisyum
oranının ötektik bileşimi aşması durumunda
yapıdaki primer silisyum parçacıklarının arttığı ve
dağılımlarının düzensizleştiği görüldü, (Şekil 7-11).

Bu nedenle bu çalışmada % 2 ile 30 arasında
silisyum içeren Al-Si alaşımları ele alınıp, aynı
şartlarda üretilip işlenerek artan silisyum oranı ile
içyapılarında, mekanik özelliklerinde ve kırılma
karakteristiklerinde meydana gelen değişimin
sistematik
bir
şekilde
ortaya
konulması
amaçlanmıştır.

2. Deneysel Çalışma
Bu çalışmada üretilen alaşımların nominal kimyasal
bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. Alaşımların
üretiminde uygun kimyasal bileşimi (ağırlıkça)
verecek oranda ticari saflıkta (%99,80) alüminyum
ve silisyum kullanıldı. Alaşımların üretilmesi için
belirlenen miktarlardaki alaşım elementleri orta
frekanslı bir indüksiyonlu ergitme ocağında
ergitilerek karıştırıldı. Sıvı durumdaki alaşımlar
kimyasal bileşimlerine göre belirlenen uygun döküm
sıcaklıklarından
(650-950°C),
konik
şekilli,
ϕ60×ϕ110×260 mm boyutlarında ve SAE 8620
çeliğinden üretilmiş olan bir kalıba dökülerek
katılaştırıldı.

Al-(2,5-30)Si alaşımlarının sertliğinin artan silisyum
oranı ile sürekli arttığı, akma dayanımlarının %17 Si,
çekme dayanımlarının ise %9 Si oranlarına kadar
arttığı, bu oranlardan sonra ise söz konusu dayanım
değerlerinin azaldığı görüldü, (Tablo 2). Al-Si
alaşımlarının basma dayanımı değerlerinin ise akma
dayanımı değerlerinde olduğu gibi % 9Si oranına
kadar arttığı, bu orandan sonra azaldığı görüldü,
(Tablo 2).

Tablo 1. Üretilen alaşımların nominal kimyasal
bileşimleri.
Alaşım
Al-2,5Sİ
Al-5Si
Al-7Si
Al-9Si
Al-12Si
Al-12,6Si
Al-15Si
Al-17Si
Al-20Si
Al-25Si
Al-30Si

Ağırlıkça element oranı (%)
Silisyum
Alüminyum
2,5
Kalan
5,0
Kalan
7,0
Kalan
9,0
Kalan
12,0
Kalan
12,6
Kalan
15,0
Kalan
17,0
Kalan
20,0
Kalan
25,0
Kalan
30,0
Kalan

İçyapı incelemeleri için üretilen alaşım külçelerinden
talaşlı işlem ile alınan numuneler standart
metalografik yöntemler kullanılarak hazırlandı.
Hazırlanan numuneler ışık mikroskobunda dağlama
yapılmadan incelendi ve içyapılarını gösteren
fotoğraflar çekildi. Sertlik ölçümleri Brinell sertlik
ölçüm yöntemi ile 62,5 kgf yük altında ve 2,5 mm
çapında bilye kullanılarak gerçekleştirildi. Her bir
alaşımın sertliği en az on ölçümün ortalaması
alınarak belirlendi. Çekme deneyleriϕ8×40 mm ölçü

Şekil 1. Al-2,5Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf
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Şekil 2. Al-5Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 5. Al-12Sialaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 3. Al-7Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 6. Al-12,6Sialaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 4. Al-9Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 7. Al-15Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf
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Şekil 11. Al-30Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Şekil 8. Al-17Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

Tablo 2. Üretilen alaşımların mekanik özellikleri
Akma
Çekme Kopma Basma
Sertlik
dayanımı dayanımı uzaması dayanımı
(BSD)
(MPa)
(MPa)
(%)
(MPa)
Al- 2,5 Si
45
45,9
92,0
7,8
403,0
Al- 5 Si
48
53,8
110,7
8,4
427,5
Al- 7 Si
50
61,8
132,8
8,9
437,3
Al- 9 Si
52
72,2
154,7
11,0
458,5
Al- 10 Si
53
78,0
142,0
6,0
450,0
Al- 12 Si
53
85,7
143,4
3,6
442,7
Al- 12,6 Si 54
86,7
140,30
4,53
443,8
Al- 15 Si
55
88,8
129,2
2,4
443,8
Al- 17 Si
57
93,7
127,6
2,4
435,7
Al- 20 Si
59
91,3
112,8
1,5
434,7
Al- 25 Si
60
88,3
90,3
0,57
411,9
Al- 30 Si
77
45,5
66,6
0,20
393,1
Alaşım

Şekil 9. Al-20Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf

4. İrdeleme
Al-Si alaşımlarının içyapısı alüminyum (α)
dendiritleri veya fazı ile ötektik Al-Si fazı ve primer
silisyum parçacıklarından oluşmaktadır, (Şekil 1-11).
Bu içyapı bileşenlerinin hacimsel oranı, morfolojisi
ve dağılımları silisyum oranına göre farklılık
göstermektedir. Şöyle ki; alaşımların silisyum oranı
ötektik bileşim oranından (%12,6) düşük olduğunda
içyapı genel olarak α dendiritleri ile bu dendiritlerin
etrafında yer alan ötektik alüminyum-silisyum
fazından ve seyrek şekilde yapıda dağılan primer
silisyum parçacıklarından oluşmaktadır, (Şekil 1-5).
Yapıdaki silisyum oranı ötektik bileşim oranını
aştığında ise α fazının içyapıdaki oranı azalmakta,
buna karşın primer silisyum parçacıklarının oranı ise
artmaktadır. Bu içyapıların oluşumu söz konusu
alaşımların soğuma bir başka deyişle katılaşma
davranışına dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki;
ötektik altı bileşime sahip Al-Si alaşımlarında ikili faz
diyagramına göre önce ergime noktası daha yüksek
olan α-alüminyum çekirdekleri katılaşır. Soğuma
devam ettikçe α çekirdekleri sıvı metalden
alüminyum çekerek farklı yön ve doğrultularda
büyüyerek dendirit haline gelir. Bu davranış sıvı
metalin bileşimi ötektik bileşime erişinceye kadar
devam eder. Sıvı metalin bileşimi ve sıcaklığı ötektik

Şekil 10. Al-25Si alaşımının içyapısını gösteren
fotoğraf
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noktadaki değerlere (%12,6Si ve ~557°C)
eriştiğinde alüminyum ve silisyum sıvı metalden
sabit sıcaklıkta eş zamanlı olarak çökelir, bir başka
ötektik katılaşma meydana gelir. Bu katılaşma
sonucu oluşan içyapı alüminyum matris içerisinde
ince uzun (iğne) şekilli silisyum parçacıklarının
dağıldığı bir görünüm sergiler.

silisyum oranı arttıkça hem ötektik hem de primer
silisyum parçacıklarının yapıdaki hacimsel oranının
artması, dislokasyonları engelleyici etkiyi artırıp
alaşımların dayanım değerlerinde artışa yol açmış
olabilir. İncelenen alaşımlarda %17 Si oranından
sonra akma mukavemeti değerinin azalması;
alaşımların içyapısında bulunan nispeten ince yapılı
ötektik silisyum parçacıklarının hacimsel oranının
azalırken, kaba yapılı primer silisyum fazının
hacimsel oranının artmasından kaynaklanmış
olabilir. Zira literatürde [19,20] kaba silisyum
parçacıklarının gerilme altında çatlak oluşumunu ve
ilerlemesini kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir.

Ötektiküstü bileşime sahip Al-Si alaşımlarında ise ilk
olarak primer silisyum çekirdekleşerek sıvı metalden
ayrılmaktadır.
Sıcaklık
düştükçe
silisyum
çekirdekleri sıvı metalden silisyum çekerek büyürler.
Sıvının bileşimi ötektik bileşime, sıcaklığı da ötektik
noktanın sıcaklığına ulaştığında ötektik katılaşma
meydana gelir. Ötektik üstü alaşımlarda görülen
alüminyum dendritleri denge dışı katılaşma
nedeniyle oluşmuş olabilir. Primer silisyum
parçacıklarının içyapıda homojen dağılmadıkları ve
kısmen kümeleştikleri görülmektedir, Şekil (5-11).
Bu
durum
primer
silisyum
parçacıklarının
yoğunluklarına ve sıvı metal içerisindeki davranışına
dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki; ilk katılaşan
primer silisyum parçacıkları düşük yoğunluğa sahip
oldukları için kaldırma kuvvetinin etkisiyle henüz
katılaşmamış olan sıvı metal içerisinde yüzerler. Sıvı
metal içinde yüzen silisyum parçacıkları çarpışarak
birbirlerinin hareketlerini kısıtlayabilirler. Hem
çarpışmanın, hem sıcaklık düştükçe artan
katılaşmanın hem de silisyum parçacıkların
enerjisinin
azalmasının
etkisiyle
silisyum
parçacıklarının hareket kabiliyeti azalır
ve
birbirlerine yakın olarak konumlanırlar. Soğuma
devam edip sıcaklık ergime sıcaklığının altına
düştüğünde metal tamamen katılaşır ve silisyum
parçacıkları konumlarını değiştiremezler. Bunun
sonucunda içyapıda homojen olmayan dağılımlı ve
kısmen kümelenmiş görünüm sergilerler.

Al-Si alaşımlarının çekme ve basma dayanımı ile
kopma uzaması değerlerinin %9 Si oranına kadar
arttığı bu orandan sonra azaldığı görüldü, (Tablo 2).
Bu gözlemler hem ikincil faz çökelmesinin etkisine
hem de ötektik noktanın bileşimine yaklaşılması
sonucunda içyapıda meydana gelen değişime
dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, silisyum oranı
arttıkça yapıda oluşan hem ötektik hem de primer
silisyum
parçacıkları
ikincil
faz
oluşumu
mekanizmasıyla ortaya çıkan distorsiyon nedeniyle
alaşımların çekme ve basma dayanımı ile kopma
uzamasını artırmış olabilir. Belli bir orandan (%9Si)
sonra çekme mukavemetinin ve kopma uzamasının
azalması ise yapıda alüminyumca zengin nispeten
yumuşak ve dendiritik formdaki α fazının hacimsel
oranının azalıp ötektik fazın oranının artmasına
dayandırılabilir. Şöyle ki, dendiritik yapının
dislokasyonların ilerlemesini zorlaştırdığı ve bu
suretle mukavemet ve kopma uzamasını artırdığı
bilinmektedir. Dolayısıyla dendiritik yapının hacimsel
oranının azalması bunun tersi yönünde etki
yapacağı için çekme ve basma mukavemeti ile
kopma uzaması değerlerinde azalmaya yol açmış
olabilir. Ayrıca artan silisyum oranı ile hacimsel
oranı artan iğne şekilli ötektik silisyum ve/veya kaba
yapılı primer silisyum parçacıkları da gerilme altında
içyapıda oluşan mikro çatlakların ilerlemesini
kolaylaştırmış ve bu nedenle mukavemet ve kopma
uzaması değerlerinde bir düşüşe neden olmuş
olabilir. Zira literatürde [11, 19, 20] Al-Si
alaşımlarının içyapılarında bulunan keskin köşeli
silisyum parçacıklarının gerilme yığılması nedeniyle
çatlak ilerlemesini kolaylaştırdığı ve bunun
sonucunda da mukavemet ve süneklik değerlerini
olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir.

Al-(2-30)Si alaşımlarının sertliğinin artan silisyum
oranı ile sürekli arttığı görüldü, (Tablo 2). Bu artış
silisyum katkısı nedeniyle yapıda oluşan silisyum
parçacıklarına dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki,
silisyum ilavesi ile alaşımların içyapısında ötektik ve
primer silisyum parçacıkları oluşmaktadır. Silisyum
oranı arttıkça ötektik altı Al-Si alaşımlarında ötektik
silisyum parçacıklarının, ötektik üstü alaşımlarda ise
primer silisyum parçacıklarının miktarı bir başka
deyişle yapıdaki hacimsel oranları artmaktadır, Şekil
(1-11). Söz konusu parçacıklar alüminyuma göre
daha sert oldukları için bunların oluşumu ve artan
silisyum oranı yapıdaki oranlarının artması sertlikteki
artışın nedeni olabilir.

5. Sonuçlar
1.

Al-Si alaşımlarında akma dayanımının %17Si
oranına kadar arttığı bu orandan sonra azaldığı
görüldü, (Tablo 2). Bu durum artan silisyum oranı ile
söz konusu alaşımların yapısında meydana gelen
değişimlere dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, AlSi alaşımlarının içyapısında bulunan ötektik fazın ve
primer silisyum parçacıklarının oranı silisyum oranı
arttıkça ötektik bileşim oranına (%12,6 Si) kadar
artmaktadır. Alüminyum matris üzerinde ötektik ve
primer silisyum parçacıklarının çökelmesi yapıda
distorsiyona (çarpılma) neden olmuş olabilir. Yapıda
oluşan distorsiyonların dislokasyonların önünde
engel oluşturarak malzemelerin mukavemetini
artırdığı bilinmektedir [17,18]. Bununla birlikte

2.
3.

4.
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Al-Si alaşımlarının içyapıları alüminyumca
zengin α fazı, ötektik Al-Si fazı ve primer
silisyum
parçacıklarından
oluşmaktadır.
Silisyum oranı arttıkça yapıdaki primer silisyum
parçacıklarının oranı artmaktadır.
Al-Si alaşımlarının sertliği artan silisyum oranı
ile sürekli artmaktadır.
Al-Si alaşımlarında akma mukavemeti değeri
%17Si oranına kadar artmakta, bu orandan
sonra ise azalmaktadır.
Al-Si
alaşımlarında
çekme
ve
basma
mukavemeti ile kopma uzaması değerleri %9Si
oranına kadar artmakta bu orandan sonra ise
azalmaktadır.
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Abstract
Pure and doped ZnO particles were synthesized by coprecipitation method. Different types of dopant
materials including lanthanide (Ce), alkaline earth (Ba,
Mg) and transition metals (Ag, Cu, Fe) were doped with
a constant ratio of 0.75 percent by weight. The effect of
the dopant type and thermal treatment process were
investigated by XRD, SEM and UV-Vis-NIR analyses.
Addition of dopants to pure ZnO decreased the size of
the nanoparticles. Fe and Cu doped ZnO particles had
the lowest band gap value which is promising for
photocatalytic applications.

2. Materials and Methods
2.1. Materials

Zinc acetate dehydrate (Tekkim, 99.5%) and sodium
hydroxide of 99.5% were purchased from Tekkim,
Bursa. Ammonium cerium (IV) nitrate (Sigma Aldrich,
98%), barium chloride dehydrate (Sigma Aldrich, 99%),
magnesium chloride (Acros, 99%), silver nitrate (Sigma
Aldrich, 99.5%), copper (II) chloride (Acros Organics,
99%) and iron (III) chloride hexahydrate (Merck, 99%)
were used for Ce, Ba, Mg, Ag, Cu and Fe doped ZnO
Keywords: ZnO, dopant, nanoparticle, band gap, co- particles, respectively. All reagents were of analytical
precipitation
grade and used without further purification. Deionized
(DI) water was used in all experiments.

1. Introduction

2.2. Experimental Methods
ZnO is an important semiconductor material with a
broad band gap width (3.37 eV), large excitation
binding energy (60 meV) and high UV absorption even
at room conditions [1,2]. It shows also following
characteristics as high chemical stability, high
electrochemical coupling affinity and high photocatalytic
activity [3]. Thanks to these unique properties, ZnO is
used in many application areas like electronics,
optoelectronics and laser technology, ceramic industry,
biomedicine and photo catalyst in hydrogen production
or gas sensing technologies [2]. Different synthesis
methods including sol-gel, precipitation, chemical vapor
deposition, hydrothermal or microwave synthesis are
used to produce zinc oxide with different morphologies
and structures in one- (1D), two- (2D) and three (-3D)
dimensions [2,4]. Basically, the targeted area
determines the necessary properties which dictate the
structure of ZnO to be used.
Despite these excellent properties mentioned,
photocatalytic activity of Zinc Oxide has to be improved
to be used under visible light. Nanomaterial properties
of ZnO can be altered by doping or by incorporation of
atoms into the lattice structure, which controls particle
size, crystallinity, morphology and structure of undoped
material and makes ZnO suitable for electronic,
magnetic and optical areas [5,6].
In the present study, co-precipitation method has been
performed to obtain both undoped and doped ZnO
particles with constant dopant ratios to tune the band
gap levels of ZnO by using different dopant materials
like lanthanides (Ce), alkaline earth (Ba, Mg) and
transition metals (Ag, Cu, Fe).

Zinc oxide and doped zinc oxide particles were
synthesized by co-precipitation method. 0.125M zinc
acetate dehydrate was dissolved with deionized water
at room temperature. In the meantime, required amount
of 0.25M sodium hydroxide was added with syringe
pump in a controlled way until the pH of the solution
reached the value of 12. After the addition of Sodium
Hydroxide is complete, the solution was stirred at 750
rpm for additional 30 mins. After precipitation, powders
were collected by centrifugation at 7000 rpm (NUVE NF1200) and washed three times with DI water. The
obtained ZnO particles were dried at 50°C for 8 hours
followed by calcination at 500°C for 30 mins with a rate
of 10°C/mins. Same procedure was applied for the
synthesis of doped particles, where the salt of the
dopant was mixed with zinc salt before alkali addition.
The amount of the dopant was set to 0.75 w/w %.
2.3. Characterization
XRD patterns were obtained with a XRD diffractometer
(D8 Advance, Bruker Instrument Co., Ltd., Germany)
employing the X-ray at 40 kV and 40 mA. Diffraction
patterns were obtained using CuKα radiation at
(λ=1.5418 Å) a 2ϴ range of 10-80° with a scan rate
-1
0.02°s .
Morphologies and structure properties of particles were
investigated with Scanning Electron Microscope (SEM,
Zeiss Supra 50 VP) in secondary electron image mode
(SEI). Diffuse reflectance spectra were performed on a
UV-Vis-NIR Spectrophotometer (UV3800, Shimadzu)
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using BaSO4 as a reference between 180-2000 nm any extra diffraction peak refers to the non-formation of
wavelengths.
any secondary phase like oxides of dopants or any
other impurities. Fig. 2 shows the XRD pattern of CeZnO, and an additional peak at 28.5° should appear
3. Results and Discussions
with Ce addition according to literature [9]. However,
Fig. 1(a) and 1(b) demonstrate the XRD diffraction of since the amount of Ce dopant remained under the
undoped ZnO particles before and after thermal critical concentration [9], this peak is not slightly clear
treatment, respectively. Calcination process dehydrated even if the difference from undoped ZnO can be
in the diffraction peak (002)
available zinc hydroxide and helped removal of noticed. The increase
+4
impurities. In addition, diffraction peaks of undoped showed that Ce incorporated into the ZnO lattice.
ZnO were described according to the standard XRD When ZnO particle doped with Ba, shifting occurs at
as observed in Fig. 2. Since
pattern of undoped ZnO (JCPDS card no:36-1451) [7]. 002 diffraction peak [10]
+2
+2
When compared with the standard XRD pattern of ZnO, the ionic radius of Mg and Zn were very similar,
produced ZnO particles were in hexagonal wurtize hexagonal wurtize structure has been expected for Mgstructure which is the most stable phase of the ZnO [8]. ZnO [11]. It can be clearly seen from Fig. 2 that wurtize
Mg-ZnO structure obtained with wider peaks and lower
Fig. 2 shows the XRD diffractogram of undoped and intensities. Fig. 2 also indicates that the Ag doping
standard peaks
doped ZnO particles with Ce, Ba, Mg, Ag, Cu and Fe. concentration is not enough, because
+
In this study, the dopant concentrations were fixed at at 38.14°, 44.48° and 64.47° for Ag are not distinct that
0.75 w/w% in order to analyze the effect of dopant means the incorporation of Ag into2+ the ZnO is limited
material in the structure and morphology. Therefore, due to higher ionic radius than Zn [12,13]. The XRD
diffraction peaks related with dopant materials were patterns of Cu-ZnO and Fe-ZnO show similarity with
slightly visible. However, the peak intensities decreased Mg-ZnO in terms of unchanged pattern with respect to
decrease due to
and full width at half maximum enlarged further with undoped ZnO just without intensity +2
doping ZnO which indicates that the sizes of samples their closer ionic radius values with Zn .
decrease or crystallinity decreases. Also, detection of

(b)

(a)

Figure 1. XRD pattern of undoped ZnO a) before calcination b) after calcination.

Figure 2. XRD pattern of undoped and doped ZnO particles
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Table 2 presents the mean crystalline sizes (d) and
lattice parameters (a and c) were given for each
particle. Debye-Scherrer equation was used to
determine the mean crystalline sizes (d). Lattice
parameters, a and c were calculated according to the
100 and 002 standard crystals [14,15].

SEM images of undoped and doped ZnO particles,
particle size of ZnO was decreased significantly by
the help of ion doping into the ZnO lattice.

(1)

Figure 3. SEM images of undoped ZnO before and
after calcination

(2)

(3)
Where β is the width at half maximum intensity, K is
a constant taken as 0.9, λ is the wavelength of Xrays, θ is the Bragg angle.
Figure 4. SEM images of Ce-ZnO before and after
calcination

The mean crystalline sizes were calculated for both
uncalcined and calcined particles. With thermal
treatment, crystalline sizes of all the samples except
for Ba-ZnO decreased. The reason of this is that the
Ba ions substituted just in the interstitial sites of ZnO
lattice due to the incompatibility of ionic radius of
2+
2+
Ba and Zn [16]. Furthermore, change in the lattice
parameters according to the undoped ZnO differs
with the type of dopant material of ZnO.

In Fig. 4, the particle size of Ce-ZnO did not change
significantly with thermal treatment, on the other
hand from Scherrer calculations mean crystal size of
Ce-ZnO decreased enormously. Although the particle
size was around 200 nm which is lower than
undoped ZnO, it should be mentioned here that
particle crystals combined as clusters and a uniform
flower like structure was obtained with Ce doping.
This can make Ce-ZnO suitable for antimicrobial
activities, gas ethanol sensors and solar applications
[1].

Table 2. Properties of undoped and doped ZnO
samples before and after calcination.
Before
calcinat
ion

After
calcinati
on

Particle

Lattice
parameters
a
c
(Å)
(Å)

d
(Å)

d
(nm)

ZnO

13,94

13,78

3,839

5,135

Ce-ZnO

465,27

21,96

3,864

5,154

Ba-ZnO

5,90

11,28

3,806

5,108

Mg-ZnO

11,00

10,43

3,804

5,086

Ag-ZnO

15,46

10,04

3,801

5,482

Cu-ZnO

14,21

9,13

3,788

5,064

Fe-ZnO

12,82

11,98

3,866

5,155

Figure 5. SEM images of Ba-ZnO before and after
calcination
The effect of calcination process was clear with Ba
doped ZnO as shown in Fig. 5. Particle size was
found around 50±5 nm with a compact arrangement
and irregular shape as mentioned in the previous
studies [17].

Figure 6. SEM images of Mg-ZnO before and after
calcination

From Fig. 3 to Fig. 9, SEM images of undoped and
doped ZnO particles were demonstrated before and
after calcination in order to observe the effect of
thermal treatment. It is evident from the observed
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2

The calcination process is important for doping Mg
ions into the ZnO particle as observed in Fig. 6 with
an enormous decrease of the particle size from
microscales to nanometer scales.

F(R)=(1−R) /2R
(4)
Band gap of the samples were determined by
1/2
tangential slope of the (F(R)*hʋ)^ vs. hʋ (eV) plots.

Figure 7. SEM images of Ag-ZnO before and after
calcination
As it was mentioned in XRD results, metallic Ag and
ZnO phase formation occurred after calcination
°
process performed at 500 C. Particle sizes of Agdoped ZnO were order of 20±5 nanometers. The
limited incorporation of Ag ions into the ZnO
structure was observed evidently with SEM analysis.

Figure 10. Diffuse reflectance spectra of undoped
and doped ZnO after calcination
In Table 3, band gap values of undoped and doped
ZnO samples were presented before and after
calcination processes. The band gap values changed
with thermal treatment process which changed the
size and morphology of particles. The band gap
values of Ce-ZnO and Ag-ZnO were agreed with
reported data [13,19].

Figure 8. SEM images of Cu-ZnO before and after
calcination

Table 3. Band gap values of undoped and doped
znO particles before and after calcination

Sample

Figure 9. SEM images of Fe-ZnO before and after
calcination

ZnO
Ce-ZnO
Ba-ZnO
Mg-ZnO
Ag-ZnO
Cu-ZnO
Fe-ZnO

The smallest particle sizes were obtained with Cu
and Fe doped ZnO particles as shown in Fig. 8 and
Fig. 9.
They both showed less agglomeration
compared to other dopants.
Fig. 10 shows the diffuse reflectance values of
obtained particles. Since the lower UV intensity
indicates that low electron-hole combination with
higher photocatalytic activity [18], Fe, Ag and Cu
doped ZnO particles exhibited around 50%
absorbance for the visible light region (400-600 nm).
Reflectance data indicate that Ba, Mg and Ce doping
do not have significant effect on the absorption band
of pure ZnO. These findings together with XRD data
show that the doping concentration of these
materials should be higher to achieve a significant
effect.

Before
calcination
Band gap (eV)
3.16
3.16
3.24
3.20
3.20
3.13
3.24

After
calcination
Band gap (eV)
3.11
3.14
3.12
3.11
3.15
3.07
3.06

When ZnO doped with Ba, band gap value is
expected to increase significantly due to decrease in
the ZnO size described as Quantum confinement
effect [16]. Slight increase in these results agrees
with the reported literature data. It can be observed
that by using different dopants, band gap of ZnO can
be altered. The lowest values of band gaps were
observed for Fe and Cu doped ZnO particles. As the
electron jump from the conduction band to valence
band gets easier with decreasing band gap [20], Fe
and Cu doped ZnO particles could function more
effective for the given dopant amounts.

Direct bandgaps of undoped and doped ZnO
samples were estimated by Kubelka−Munk function
(Eq.4) where R is reflectance data [19].
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and
photocatalytic properties of self-assembled ZnO
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[17] Shirdel B., Behnajady M.A., Sol-gel synthesis of
Ba-doped ZnO nanoparticles with enhanced
photocatalytic activity in degrading Rhodamine B
under UV-A irradiation, Optik, 147, 143–150, 2017.
[18] Li X., Wang J., Yang J.,Lang J.,Lü S.,Wei M.,
Meng X., Kou C., Li X., Comparison of photocatalytic
activity of ZnO rod arrays with various diameter sizes
and orientation, Journal of Alloys and Compounds,
580, 205-210, 2013.
[19] Tighe C.J., Cabrera R.Q., Gruar R.I., Darr J.A.,
Scale up production of nanoparticles: continuous
supercritical water synthesis of Ce−Zn oxides,
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52,
5522−5528, 2013.
[20] Han N., Chai L., Wang Q., Tian Y., Deng P.,
Chen Y., Evaluating the doping effect of Fe, Ti and
Sn on gas sensing property of ZnO, Sensors and
Actuators B, 147, 525–530, 2010.

4. Conclusions
Doped ZnO particles were successfully synthesized
with co-precipitation method at room temperature.
The effect of the type of the dopant material was
observed by setting the dopant ratio constant at 0.75
w/w%. Mean crystalline sizes and lattice parameters
of doped ZnO particles agree with literature data.
The effect of dopant material on the morphology of
the ZnO was investigated through SEM analysis.
Doping Ce and Fe into the ZnO lattice changed
morphology from hexagonal to flower-like and
spherical structures, respectively.
Fe, Ag and Cu doped ZnO particles decrease the
band gap significantly, thereby found to be promising
for photocatalytic applications.
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Abstract
In this research, apricot kernel crusts (AKC), almond
crusts (AC) and walnut shells (WSh) modified by
chemical method (levulinic acid) have been used to
prepare DGEBA-type epoxy composite materials.
Epamine PC 17 hardener was used as the curing
agent. The composites were prepared with LA treated
natural shells in varied percent values (10-20-30-40-50
wt%).
Scanning electron microscopy (SEM), Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray
diffraction (XRD) and water contact angle measurement
were used for characterization of the composites. Also,
the effects of natural shell particles surface modification
on the mechanical properties of epoxy resin composites
were investigated in detail.
Tensile strength and Young's modulus of the
composites with LA treated AC additive were generally
higher than composites with LA treated; AKC and WSh.
Higher tensile strength values of 137 MPa, 132 MPa
and 129 MPa were observed for LA treated; AC, WS
and AKC particles reinforced composites, respectively.
It was observed that chemical-treated natural shell
particles had much more positive effects on the
mechanical properties of composites.
Keywords: Natural shells waste, epoxy resin, biobased
composites.

structure of a majority of natural reinforcement
materials weakens the interaction with the polymer
matrix and causes the mechanical properties to
deteriorate over time due to the moisture retention of
the composite. In order to overcome this disadvantage,
natural reinforcement materials are modified by various
methods [3]. One of our goals in this work is to make
surface modifications before the composite preparation
of natural reinforcement particles to solve this problem.
It is thought that this problem will be overcome by
performing chemical modification of the reinforcing
material surface. Modification is a common practice to
enhance matrix-reinforced interface adhesion, to
improve many properties of composite materials [4].
For this purpose, natural reinforcement materials
(apricot kernel, almond shell, walnut shell) were first
chemically modified with levulinic acid and used as an
epoxy-based composite filler and aimed at obtaining
biobased materials.
The properties of the obtained epoxy-based composite
materials are shown to be influenced by various
modification methods of the reinforcing material. To
reduce costs and improve material properties, the
chemically modified natural filler material is added at
different ratios to determine the proper ratio of epoxy
matrix.

2. Experimental
2.1. Materials

1. Introduction
Epoxy resins are thermosetting resins using a wide
variety of curing agents through curing reactions. Due
to their excellent mechanical properties, high tackiness
on many substrates and good heat and chemical
resistance, they are currently being extensively used in
a wide range of areas where they act as epoxy resins,
fiber reinforced materials, general purpose adhesives,
high performance coatings [1].
Nowadays, one of the attractive research areas is the
development of natural fiber reinforced composites.
Natural fibers, especially bark fibers, such as flax,
hemp, jute, henequen and many others were applied by
some researchers as fiber reinforcement for
composites in recent years [2]. Competition of markets
also brings about the best cost and performance
balance of the products. Therefore, the use of cheap
fillers has become particularly interesting. However,
poor adhesion between the natural reinforcements and
the polymer matrix limits the mechanical properties of
the resulting composites. The hydrophilic surface

Commercially available diluted epoxy resin NPEK 114
called as ER, (Konuray Chemical Co.) was a bisphenol
A-type epoxy resin. The epoxy embedding medium
accelerator is a 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
(Sigma-Aldrich). Epamine-PC 17 hardener (Density:
3
1.232 g/cm Viscosity: 175-225 cps) was used as a
hardener. Natural shell waste as imported product was
obtained from nearby local market.
2.2. Composite Preparation
The biobased filler (particle size<53 µm) with various
wt% (10-50 wt%) and epoxy matrix (ER) were mixed
with mechanical stirring (stirring rate of 2000 rpm) for 3
h and ultrasounded for 1 h at 60 ºC in order to obtain a
good dispersion. Afterwards, the curing agent at 30
wt% and epoxy accelerator (1 wt%) were added, and
the mixture was degassed for 60 min at room
temperature and then transferred into the mold.
Samples were prepared in stainless-steel molds
according to ASTM D 638 standard. The curing
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temperature for Epamine-PC 17 is 40-80 ºC. The
dimension of composite samples is shown in Fig. 1.

Transmittance (%)

100

Figure 1. The dimension of composite samples.
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The FTIR spectra of the composites were recorded with
(1/cm)
Bruker Platinum ATR- vertex 70 between 500 and 4000
−1
−1
cm wavenumbers at a resolution of 4 cm using an
Figure 2. FTIR spectra of LA modified AKC, AC and
attenuated total reflectance (ATR) accessory. Water
WShs.
Contact angle measurements were carried out to
determine the wettability of composite surfaces using a 3.2. Mechanical properties of composites
contact angle geniometer (Kruss Easy Drop) equipped
with an automatic dispenser.
Scanning electron microscopy (SEM) was performed to The mechanical tests results are given in Table 1.
investigate the surface morphology of the composites
with a Zeiss Evo LS 10 instrument. Powder X-ray Table 1. Effect of amount and chemical modification of
natural fillers on mechanical properties of
diffraction (XRD) analysis was performed using a
biocomposites cured with Epamine PC 17.
Bruker D8 Advance powder diffractometer with Cu-K α
radiation (λ= 1.5406 A, power = 40 kV). XRD was
Elongation
Tensile
eHardness
performed at room temperature. The scan was APC/WS/AS
at break
strenght
mod
◦
◦
(wt%)
(ShoreD)
(%)
(MPa)
(GPa)
conducted from 0 to 80 . A Shore Durometer TH 210
neat
ER
(Epamine
PC)
tester is used for measuring the hardness. The
resistance to stretch properties were determined by
0.770
88.5
4.7
73
Stretch and Pressing Equipment TST-Mares/TS-mxe.
ER/LA modified WSh composites (Epamine PC)

2.4. Levulinic acid modification
Chemical treatment, natural shell waste was shaken in
5% NaOH (pH 14.2) solution during 72 h at room
temperature, then it was washed, dried and grinded into
powder [4]. The content of cellulose and lignin were
determined by Kurschner–Hoffner’s method. Sodium
hydroxide treated natural shells waste (1.0 g) was
treated with 0.2 g of levulinic acid in 100 ml of n-hexane
containing one drop of concentrated H2S04 as catalyst.
The mixture was refluxed in a Dean–Stark apparatus at
65 ºC for 6 h. After reaction, the esterified fatty acid
grafted sawdust was washed repeatedly with n-hexane
[5].

3. Results and Discussion
3.1. FTIR
The chemical structures of LA modified; AC, AKC and
WSh particles confirmed by FTIR spectra (Fig. 2).
According to Fig. 2, for LA modified natural shells waste
the following peaks were observed: the O-H stretching
1
at 3400-3200 cm− , aromatic C=C stretching at 1595
−1
and 1515 cm , stretching of unconjugated CO groups
−1
present in polysaccharides and xylans at 1731 cm , CH stretching in -CH2 and -CH3 groups at 2925, 1460
−1
and 1370 cm , C-H aromatic ring vibration at 1421
−1
cm . After LA treatment, the mass of WSh, AC and
AKC decreased 16%, 17%, 14% respectively. This
shows that some of the lignin, hemicellulose, pectin and
waxy compounds are removed from the surface of the
shells [4].
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According to the natural fillers, tensile strength of
composites increased in the order of: LA modified; AKC
< WSh < AC. Removing of fats, lignin and pectin from
the fiber surface by NaOH and levulinic acid treatment
improved the fiber adhesive character and results in a
rough fiber surface and increased cellulose content of
natural fiber particles which has a polar OH groups.
After the investigation of the tensile strengths of
composites, it was clearly seen that much lower values
were obtained for neat ER matrix than composites. For
Epamine PC 17 cured composites the most appropriate
amount determined for LA modified; WSh, AKC, ACs
were 20, 30 and 30 wt%, respectively. And the highest
tensile strengths obtained at these natural shell
amounts were in order of 132.9 MPa, 129.72 MPa and
137.18 MPa.
The higher elongation at break for the LA modified AKC
composites indicates that the removal of the lignin and
pectin improved the elasticity of the coir fiber [6].
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Figure 3. XRD curve of; neat ER and 50% LA modified
AC/AKC/WSh
3.5. Water contact angle measurement

3.3. XRD analysis result
The XRD curves of the ER matrix composites
containing the additive materials at different ratios and
reinforcing materials are shown in Fig.3.
Figure 3 shows that the XRD peaks of the amorphous
composites are lower in intensity than the neat ER. On
the other hand, the XRD diffraction peaks in all of the
ER/AC: AKC: WSh composites are shaped the same
way as the neat ER. The composites include intensive
peaks centered at approximately 17-24◦ and 40-47◦,
corresponding to the ER.

As seen from the water contact angle measurements
results (Fig. 4), the contact angles (C.A.) of composites
insreased with increasing fillers weight. These results
proved that all composites reinforced with LA modified
AKC; AC and WSh, whose C.A. values are higher than
90 had hydrophobic surfaces. Generally alkali
treatment of fibers is carried out to reduce the
hydrophilic nature of composites commonly due to
removing of hemicelluloses and reacting of hydroxyl
groups of cellulose with NaOH hence reducing the
water absorption ability. Consequently, it was found in
this study that chemical treatment of natural shells
decreased the water sorption of composites. The
cellulosic content of levulinic acid modified shells is in
the order of: AKC< AC< WSh. Accordingly, the contact
angle of the composites is the same.

Figure 4. Water contact angle measurement images of neat ER and composites
3.4. SEM
Fig. 5. illustrates SEM images of neat-ER and surface
morphologies of composite materials containing
modified ACK, AC and WSh were investigated by SEM
images. SEM images of LA modified AKC, AC and
WSh additive composites showed good distribution of
reinforcements. However, random distribution and
occasional clustering of LA modified AKC, AC and WSh

particles in the polymer matrix are also observed, but
these particles are well bonded to each other and to the
polymer matrix.
It is believed that such aggregations are due to the
interaction between the matrix and the structure and
amount of the filler material. Compared to neat ER in
general terms, it was noted that LA modified AKC, AC
and WSh has a good distribution in composites, which
is also seen in mechanical tests, especially in tensile
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strength. For all of the composites, the heterogeneity
increased by more than 30% by weight over the natural
shell crumb fraction, which was shown to be slightly
weaker in mechanical properties (see Table 1). In
addition, the modification of LA and AC further
improved the fill-matrix interaction.

Figure 4. SEM imagine of; a) neat ER, b) 10%, 30% and 50% LA modified AC, c) 10%, 30% and 50% LA modified
WSh, d) 10%, 30% and 50% LA modified AKC composites.
properties of composites. Tensile strenght of
composites increased in the order of LA modified;
AKC < WSh < AC. The higher elongation at break for
the LA modified AKC composites indicates that the
removal of the lignin and pectin improved the
elasticity of the coir fiber. In this study, the contact
angle values of the composites modified with LA
were much higher than the neat ER matrix.

4. Conclusion
Levulinic acid treatment was used to modify the
surfaces of AC, ACK and WSh particles for using
them as suitable bio-fillers in the preparation of
epoxy composites. The effect of levulinic acid
treatment, fiber type and fiber content on the various
properties of ER composites have been investigated.
Chemical treatment method was found to be highly
suitable for natural shells surface modification in
respect of mechanical and water contact angle
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Abstract
difficult to heat by convection or infrared methods, so
production rates increase and product quality
improves. Carbon and the vast majority of heavy
metals oxides respond to microwave heating making
the microwave assisted carbothermic reduction of
metal oxides possible.
In the literature, microwave processing of metallic
materials is rapidly gaining popularity and
microwave-based processes such as heating [2-4],
melting [5, 6], casting [7-9], sintering [10-12] and
dressing/coating [13-15] have been reported.

In this study, changes in the temperature of the
mixture of magnetite concentrate-carbonized tea
plant wastes with different grain sizes placed in a
microwave oven were investigated depending on the
time. Three different grain fractions of -355 μm to 106 μm grain size (-355 +212, -212 +150, -150 +106
μm) were subjected to enrichment with low field
intensity dry magnetic separator; materials below 106 μm particle size (-106 +75, -75 +45 and -45 μm)
were enriched in the low field intensity wet magnetic
separator. The mixture consisting of magnetite
concentrate and carbonized product was pelletized
by the addition of molasses and jelly as binders. The
pellets prepared with various particle size powders
were subjected to microwave treatment at different
temperatures and times. Temperature of the pellet
produced with powders between -212 +150 μm grain
o
sizes and -45 μm were measured as 837,5 C at
th
o
th
304 second and 945,9 C at 210 second
respectively. It was observed that these samples had
a high degree of metallization despite the
temperature difference between the pellet core and
the surface.

2. Experimental Studies
This work forms part of a study involving the
reduction of iron oxides in a microwave oven. In the
experiments, changes in the temperature of the
mixture of magnetite concentrate-carbonized tea
plant wastes with different grain sizes were
investigated depending on the time when they were
placed in a microwave oven. Magnetite ore obtained
from Elazığ-Keban-Yukarı Çakmak region and tea
plant wastes obtained from Çaykur enterprises were
used. First, the ore subjected to crushing, grinding
and sieving was enriched in magnetic separator and
the Fe content of 49,87% was increased to 67,29%
(Table 1). Three different grain fractions of -355 μm
to -106 μm grain size (-355 +212, -212 +150, -150
+106 μm) were subjected to enrichment with low field
intensity dry magnetic separator; materials below 106 μm particle size (-106 +75, -75 +45 and -45 μm)
were enriched in the low field intensity wet magnetic
separator.

Keywords: Microwave Interaction, Magnetite Ore
Concentrates, Carbonized Tea Plant Wastes,
Different Grain Sizes, Cold Bounded Pellet.

1. Introduction
Microwave energy is nonionizing electromagnetic
radiation with frequencies that range from 300 MHz
to 300 GHz or wavelength that range from 1 to 300
mm. Microwaves can be transmitted, absorbed or
reflected. Insulators are transparent to the
microwaves thus, do not store any of energy in the
form of heat. Metals with high conductivities reflect
the microwaves which provide no significant heating
effects [1].
Microwave heating offers advantages that are not
possible by conventional heating. The main benefit of
applying microwave energy in thermally activated
processes comes from the specificity of microwave
energy absorption. Magnetite (Fe3O4) and carbon
have been shown to possess good microwave
absorbing properties. Microwave heating is a quick
and efficient method of heating materials that are

Table 1. Fe content after enrichment of magnetite
ore in different grain sizes

Macro and optical images of the concentrate in
different grain fractions are shown in Figures 1 and
2. Tea plant wastes containing 49,15% C and 0,39%
S used as reducing agents were subjected to 1440
o
min carbonization at 800 C, carbon content was
increased to 94,68%, and sulphur content was
reduced to 0,03%. The calorific power of the
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ratio of the carbonized product were placed on a
crucible (Fig. 3) and placed in a domestic type
microwave oven. The entire experimental setup is
shown in Fig. 5.
(Rxn 1)
Fe3O4 + 4C = 3Fe + 4CO

carbonized product was measured as 8823 cal/g
[16].

Figure 1. Macro images of concentrates

Figure 3. The crucible into which the pellets to the
temperature measurement process design
The mixture consisting of magnetite concentrate and
carbonized product was pelletized in a mold shown
in Fig. 4, by the addition of binder. As a binder, the
molasses
solution
prepared
at
different
concentrations ranging from 30-60% as binder in the
pelletizing process was used alone before, and it
was seen that the pellets exploded and dispersed in
a very short time during the processes in the
microwave. To avoid this, 10% of the solid material

Figure 2. Optical images of concentrates
According to the following reaction (Rxn 1), the
pellets prepared by using 2 times the stoichiometric
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3. Experiment Results

used was taken from the molasses solution of 30%
and jelly was added to this solution in the proportions
of 0.5, 1, 1.5, 3, 4, 8. The pellets produced were
o
dried at 100, 150, 200 and 250 C for 30, 60, 90 and
120 min. 10% of the solid material used from the
molasses solution of 30% was taken and the pellets
produced by adding 3% jelly to this solution were
dried for 2 hours at 200 °C and it was found that the
resultant highest strength value was obtained.

Figure 4. Mold made specifically for pelletizing
operations
The magnetite concentrate-carbonized tea plant
wastes mixture was placed on the crucible of Arçelik
MD 500 domestic type microwave oven, which can
be operated at 800 W power and temperature
measurements were performed. The temperature
measurements during the experiments done in a
domestic type microwave oven at 800 W power for
20 minutes were made with a Trotec TP 10 laser
infrared thermocouple.
The laser thermocouple used in the experiments
must be at a distance of 1350 mm from the
measuring point in order to make the most accurate
measurement. In the created system, the beam of
the laser thermocouple entered through a window
opened from the top of the microwave and focused
on the top surface of the pellet and measured in this
way. By connecting the device to the computer, the
measured values were recorded every second.

Figure 6. a) Microwave temperature measurements
at -355 +212 µm grain sizes, b) Macro image of
pellet after 1200 s, (c) Microwave temperature
measurements at -212 +150 µm grain sizes, (d)
Macro image of pellet after 1200 s.

Figure 5. Experimental apparatus
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Table 2. Temperature-time relationships of powders
of -355 +212 and -212 +150 µm grain sizes
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)

-355 +212
300

600

900

1200

300,3

270,7

289

277,8

Pellet temperature at the 214th
second was measured to be 707,8
o
C.
-212 +150
300

600

900

1200

836,8

384,2

306,5

265,4

Temperature-time relationships of powders of -150
+106 and -106 +75 µm grain sizes are seen at Table
3. When the table was examined, it was observed
that the highest temperature value was obtained with
pellets produced with powders having dimensions of
rd
-106 +75 microns, which was measured at 123
o
second as 631,6 C. In the macro image of this grain
size image (Fig. 7. (d)), the droplet-shaped
metallization formed in the pellet nucleus were
clearly visible. These images show significant
temperature differences between the pellet core and
the pellet surface.

Pellet temperature at the 304th
second was measured to be 837,5
o
C

The pellets prepared with the material having a grain
size between -355 and +212 µm were placed in a
microwave oven and the pellet temperature at the
th
o
214 second was measured to be 707,8 C. This
temperature was the highest temperature reached by
the pellet. The same pellet temperature was
o
o
measured as 300,3 C after 300 seconds, 270,7 C
o
after 600 seconds, 289 C after 900 seconds and
o
277,8 C after 1200 seconds (Fig. 6. (a) and Table
2). A macro image of the product taken from the
microwave is shown in Figure 6.(b).
Likewise, temperature measurements were made for
powders between -212 +150 µm grain sizes. The
temperatures of these powders were measured as
o
th
837,5 C at 304 second, which is higher than the
temperature values obtained in other grain fractions
(Fig. 6. (c)). Temperature values measured for
powders between -212 +150 µm grain sizes were
given Table 2. A macro image of the product
obtained from microwave oven is shown Figure 6.
(d). At the macroscopic images obtained from the
result of microwave oven processing, core of the
pellet prepared with powders in the range of -212
+150 µm size, was seen that it had high-level
metallizations.
Table 3. Temperature-time relationships of powders
of -150 +106 and -106 +75 µm grain sizes
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)

-150 +106
300
468,6

600
238,7

900
254,7

1200
234,2

Pellet temperature at the 133rd
second was measured to be 580
o
C.
-106 +75
300
560,1

600
412,2

900
350,9

1200
251,1

Figure 7. (a) Microwave temperature measurements
at -150 +106 µm grain sizes, (b) Macro image of
pellet after 1200 s, (c) Microwave temperature
measurements at -106 +75 µm grain sizes, (d) Macro
image of pellet after 1200 s.

Pellet temperature at the 123rd
second was measured to be 631,6
o
C
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Table 4. Temperature-time relationships of powders
of -75 +45 and -45 µm grain sizes
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)
Grain sizes
(µm)
Time (Second)
Temperature
o
( C)
The max.
temperature
o
reached ( C)

-75 +45
300
498,5

600
353,9

900
220,6

1200
190,7

Pellet temperature at the 79th
second was measured to be 628,1
o
C.
-45
300
697,8

600
421,6

900
402,5

1200
399

Pellet temperature at the 210th
second was measured to be 945,9
o
C

Table 4 shows the time-temperature relations of the
pellets produced by the powders in two different
grain size ranges of -75 +45 and -45 µm. Examining
Table 4, it could be seen that the highest
o
temperature value was measured as 945,9 C on the
surface of the pellet which produced with powders
having a grain size of -45 μm.
In the macroscopic view (Fig. 8. (d)) of the sample in
this grain size, it was seen that the pellet was
completely metallized. The pellets prepared with
different grain sizes were processed in the
microwave for the same time. As a result, the pellets
prepared with -212 +150 μm and -45 μm particle
sizes were found to have higher temperatures than
the other samples.

Figure 8. a) Microwave temperature measurements
at -75 +45 µm grain sizes, b) Macro image of pellet
after 1200 s, (c) Microwave temperature
measurements at -45 µm grain sizes, (d) Macro
image of pellet after 1200 s.
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4.Results
In this study, changes in the temperature of the
mixture of magnetite concentrate-carbonized tea
plant wastes with different grain sizes placed in a
microwave oven were investigated depending on the
time and the following results were obtained.
- Magnetite ore was divided into different
grain sizes after crushing and milling.
- Three different grain fractions of -355
μm to -106 μm grain size (-355 +212, 212 +150, -150 +106 μm) were
subjected to enrichment with low field
intensity dry magnetic separator;
materials below -106 μm particle size (106 +75, -75 +45 and -45 μm) were
enriched in the low field intensity wet
magnetic separator.
- Tea plant wastes containing 49,15% C
and 0,39% S were subjected to
carbonization process for 1440 min at
o
800 C, carbon content was increased
to 94,68%, and sulphur content was
reduced to 0,03%.
- The mixture consisting of magnetite
concentrate and carbonized product
was pelletized in a mold by the addition
of binder.
- The pellets prepared with the material
having a grain size between -355 and
+212 μm were placed in a microwave
oven and the pellet temperature at the
th
214 second was measured to be
o
707,8 C. Temperature of the pellet
produced with powders between -212
+150 μm grain sizes were measured as
o
th
837,5 C at 304 second, which is
higher than the temperature values
obtained in other grain fractions except
-45 µm.
- The result of microwave oven
processing, in the core of the pellet
which was prepared with powders in
the range of -212 + 150 μm size, was
seen that it had high-level metallization.
- Temperature-time relationships of
powders of -150 +106 and -106 +75 µm
grain sizes was observed that the
highest
temperature
value
was
obtained with pellets produced with
powders having dimensions of -106
rd
+75 μm, which was measured at 123
o
second as 631,6 C. In the macro
image of this grain size, the dropletshaped metallization formed in the
pellet nucleus were clearly visible.
- When the time-temperature relations of
the pellet produced by the powders in
two different grain size ranges of -75 +
45 and -45 µm. were examined, the
highest
temperature
value
was
o
measured as 945,9 C on the surface of
the pellet which produced with powders
having a grain size of -45 μm. In the
macroscopic view of the sample in this

-

grain size, it was seen that the pellet
was completely metallized. The pellets
prepared with different grain sizes were
processed in the microwave for the
same time. As a result, the pellets
prepared with -212 +150 μm and -45
μm particle sizes were found to have
higher temperatures than the other
samples.
In these studies, since the center
temperature of the material being
processed in the microwave oven is
higher than the surface temperature, it
should be specifically stated that the
results obtained are the surface
temperatures of the samples and there
are significant temperature differences
between the pellet core and the pellet
surface.
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Abstract
Wear resistant materials have big potential for
industrial applications. Developing tribological
behavior of metal matrix composites with the addition
of low content reinforcements have become popular
subject for researchers. In this study, AZ31
magnesium alloy was used as matrix and its wear
performance was investigated both before and after
graphene nanoparticle addition. 0.25 wt.% GNPs
was reinforced to magnesium alloy via solutionbased powder metallurgy route. Microstructure and
wear performance were evaluated. Results show
that, graphene addition leads to improve significantly
dry sliding wear behavior of magnesium alloy. GNPs
reinforced composite exhibits best wear performance
under load of 10N.
Keywords: AZ31, GNPs, SEM, Wear

Figure 1.
graphene.

TEM

and

SEM

microstructures

of

Powders were mixed by semi powder metallurgy.
Powders were put in the bottle with 50 ml. ethanol.
Magnetic stirrer (500 rpm, 150 ºC) was used to mix.
At the end of the mixture ethanol was removed and
powders were dried. Production parameters in hotpress (includes Argon gas) is given in Table 1.
Microstructure of specimens was investigated by
SEM. Wear tests were performed by applying 10N,
20N and 40N loads.

1. Introduction
Graphene has 1 TPa elastic modulus and 130 GPa
tensile strength [1]. Although graphene has higher
surface area and lower cost than CNT [2], there are
limited
studies
about
graphene
reinforced
magnesium matrix composites. Rashad et al. [3]
observed that presence of 0.3 wt% graphene in
magnesium matrix improves elastic modulus, yield
strength, ultimate strength and vickers hardness.
Xiang et al. [4] produced composite reinforced GNPs
with the homogeneous dispersion and distribution.
Results show that composites have higher strength
and ductility than pure magnesium. In addition to low
mechanical performance of magnesium and its
alloys, wear performance of them is not enough for
practical applications. So, the knowledge of effect of
carbonaceous
reinforcements
on
tribological
behavior of magnesium is important [5]. In our
previous study [6] shows that wear performance of
pure magnesium was improved with an increase of
graphene amount. In this study, graphene reinforced
AZ31 magnesium alloy matrix composites were
synthesized by powder metallurgy. Effects of
lubricant properties of graphene nanoplatelets was
investigated with this report.

Table 1. Production Parameter of composites
Mold
Graphite
0
Sintering Temperature
460 C
Sintering Time
1.5 hours
Pressure at 500 0C
50 MPa
Pressure Time
10 minutes

3. Results
3.1. Raman Spectroscopy of Graphene Powder
Raman spectroscopy is practical and that is nondestructive technique to determine the amount of
impurities, crystallite and disorder of carbonaceous
powders [7]. Graphene powder was characterized by
Raman Spectroscopy which technique is based on
phonon and electron interactions[9]. Three main
bands (D, G and 2D) can be clearly seen between
1300 and 2800 cm -1 in Figure 2. The maximum
peak is belonging to the G-Band which presents the
shape and intensity properties of graphene powders.
The intensity ratio of 2D band to G band exhibits the
multilayer of graphene.

2. Materıals And Methods
AZ31 magnesium alloy was used as a matrix
material in this study. It has 99.5% purity and 100 µm
size ranges. Graphene was purchased from
Nanografi Co.Ltd. in Turkey. The average thickness
of received graphene is 5-8 nm. Scanning Electron
Microscope (SEM) and Transmission Electron
Microscope (TEM) images about received graphene
are given in Figure 1.
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Figure 4. Wear test results of specimens
Figure 2. Raman Spectra of received graphene
powders

Conclusions
GNPs reinforced AZ31 magnesium matrix composite
was succesfully produced using hot press under
argon atmosphere. Macro porosities, debonding and
crack formation weren’t found in microstructure
according to the SEM images. Only small oxidation
parts were observed in some regions for composite
sample. This might be caused agglomeration or
sintering process. Graphene also act as effective
reinforcing and lubricant filler which can enhance the
strength of material so wear performance of AZ31
magnesium alloy was developed.

3.2. SEM Microstructure of fabricated composites
Sem microstructures of specimens are shown in
Fig.3. As it is stated in literature, nano-size
carbonaceous reinforcements may lead to grain
refinement [8]. However, it can not be clearly seen
from the Sem images. There are no macro defects
such as crack and big porosities in samples. Also, no
intermetallic phases (MgxAlyC) which is generally
formed between matrix and reinforcement can be
seen. Only partial oxide formation that might be
result of carbon agglomerations especially in grain
boundaries is seen for graphene reinforced sample.
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Figure 3. SEM images of AZ31 (A) and AZ31-0.25
wt. % C60 (B)
3.3. Wear Test Results
Three different loads were applied for fabricated
samples. Results of specific wear rate are presented
in Fig.4. Wear rate was calculated via wear volume
loss of samples at the end of sliding distance. Sliding
distance and speed were kept constant and these
values were determined as 1000 m. and 80 mm/s
respectively. After the calculation of wear rate,
specific wear was found by divide of wear rate to
applied loads. According to the wear test results,
there are significant difference between unreinforced
and AZ31-GNPs composite. GNPs decreases the
wear considerably of magnesium alloy. This can be
attributed to the presence of harder particle which
enhances the density of dislocation. So, the motion
of dislocations are restricted that improves hardness
behavior. Harder materials can also possess lower
wear than softer materials.
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Abstract
In the present study, the wear properties of 304 materials. However, careful attention must be paid
stainless steels produced by a casting process to the production process as the effect of boron
with different boron contents were investigated, on the final hardenability is quite sensitive to the
using a pin-on-disc tribometer under dry sliding form of the boron phase. It is widely accepted that
conditions. The friction coefficients of undoped solute boron segregates to austenite grain
304 stainless steel, 0.0009 and 0.012 wt.% boundaries, which retards the nucleation of
boron-doped samples were 9 ppm, 13 ppm, 16 allotriomorphic

ferrite

on

austenite

grain

ppm, 22 ppm, 48 ppm, 63 ppm and 120 ppm boundaries and improves the hardenability [8–11].
respectively. The addition of boron into 304 It has also been reported that boron can easily
stainless steels led to a decrease in the friction lose its potency after precipitation [11, 12].
coefficient, due to the lubricating effect of boron. Excessive addition of boron leads to precipitation
The wear test results also showed that the wear of borocarbides and/or boron nitrides, making
rate of the 9 ppm, 13 ppm and 16 ppm boron- such boron treatment ineffective. Therefore, to
doped

304

stainless

sample

decreased control the impact of boron on the hardenability, it

compared to the undoped 304 stainless steels, is essential to understand the behavior of boron
and then increased in the 48 ppm boron sample. with regard to the change in the form and quantity
Therefore, the wear resistance of 304 stainless on the austenite grain boundaries, as influenced
steel is increased with the addition of small by chemical compositions and heat treatment. In
amounts of boron.

this study, the wear properties of AISI 304 steel
produced by a casting process with different

Keywords: Dry sliding wear, 304 stainless steel, boron contents were investigated using a pin-onboron, friction.

disc tribometer under dry sliding conditions.

2. Experimental Procedure

1. Introduction
Addition of small amounts of boron can increase
the hardenability of low-carbon, low-alloy highstrength steels [1–6], and the hardenability of
hardened and tempered steel can be enhanced
by adding as little as 0.003 wt% boron [7].
Because such small quantities of boron can
improve the hardenability of steel, boron addition
is a desirable method for producing high strength
steel products without the use of expensive

304 stainless steels with different boron contents
(produced by casting) were cut into pieces, 10
mm in diameter and 20 mm in height, for use in
the wear experiments. Prior to testing, the
samples were polished using 120, 240, 400, and
600 grit SiC papers. X-ray diffraction (XRD)
measurements of the samples were performed to
identify the crystalline phases present, using a
Rigaku D max 2000 with Cu Kα radiation and the
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“Jade” software, between 2 values of 2 and 100° the sliding time. All three curves show an
with a scan speed of 2 °/s.

ephemeral peak during the initial period, and then
experience a ‘run-in’ stage characterized by a

Dry sliding tests were performed at room
temperature on a pin-on-disc tribometer (TRD
Engineering,

Turkey),

using

a

pin-on-disc

geometry. The sample was mounted on a holder,
which is driven by a motor for controlled sliding
velocity and sliding distance. A high speed steel

reduced friction coefficient. The high initial friction
coefficient is generally thought to be caused by
the

interlocking

effect

between

the

micro-

asperities distributed on the contact interface,
which makes relative sliding difficult between the
two counterparts [18, 19].

(HSS) pin was used as a counter material. Prior to
wear tests, the surfaces of the test specimen and
pin were cleaned with methanol. The normal
loads applied on the pin were 2, 10, and 15 N with
a sliding speed of 0.2 m/s, and the sliding
distance was 500 m.
Studies were carried out on cast 304 stainless
steel grades melted in industrial environments
in

an

non-vacuum

induction

furnace.

The

chemical composition of the cast steel used for
tests is shown in Table 1.
Studies

were

carried

out

on

cast

high-

manganese steel grades melted in industrial
environments

in

an

non-vacuum

induction

furnace. The chemical composition of the cast

Fig. 1. The friction coefficients of boron-added 304
stainless Steel samples (5 N) (9 ppm, 13 ppm, 16
ppm, 22 ppm, 48 ppm, 63 ppm, 120 ppm)

steel used for tests is shown in Table 1.
The friction coefficients of boron-added 304
Table 1. Chemical composition of the examined cast steels
(wt. %).

stainless steel samples are presented in Fig. 2.
The addition of 9 ppm, 16 ppm, 22 ppm boron into
304 stainless steel (when sliding against a HSS
pin) can reduce the friction coefficient from 48 182
ppm boron-doped 304 stainless steels. Boron
addition into 304 stainless steels led to a
decrease in friction coefficient due to the lubricant
effect of boron.

3. Results and Discussion
Fig. 1, shows the friction coefficient curves of
boron-doped 304 stainless steels as a function of
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4. Conclusions
The wear properties of 304 stainless steels
produced by a casting process with different
boron contents( 9 ppm, 13 ppm, 16 ppm, 22 ppm,
48 ppm, 63 ppm and 120 ppm) were investigated
using a pin-on-disc tribometer and dry sliding
conditions. The addition of very low levels of
boron increased the wear resistance of 304
stainless steels. Boron reduced the friction
coefficient and wear rate of 304 stainless steels
due to the lubricating effect provided by boron.
Boron
Fig. 2. The change in the coefficient friction and wear

doping

also

led

to

observed

wear

mechanisms of plastic deformation and mild

amount as depending on boron amount of 304 adrasive wear after wear testing with HSS pins.
stainless Steel (9 ppm, 13 ppm, 16 ppm, 22 ppm, 48
ppm, 63 ppm, 120 ppm)

- The addition of 48 ppm boron into 304 stainless
steels (when sliding against a HSS pin) can

The weight losses of undoped and boron-doped reduce the friction coefficient boron-doped 304
304 stainless steel s are shown in Fig. 2. The stainless steels.
wear rate of the 48 ppm boron-doped 304
stainless steels sample decreased compared to
the undoped 304 stainless steels, and then
increased at 9 ppm, 13 ppm and 63 ppm boron
content. The low wear rate in the sample with 48
ppm boron addition may be attributed to the

- The wear rate of the 48 ppm boron-doped 304
stainless steel sample decreased compared to
the undoped 304 stainless steels, and then
increased at 9 ppm, 13 ppm16 ppm and 120 ppm
boron content. The low wear rate in the sample
with 48 ppm boron addition may be attributed to

effects of boron lubrication.

the effects of boron lubrication.

Fig. 3. Micro hardness of boron-added 304 stainless
steel (9 ppm, 13 ppm, 16 ppm, 22 ppm, 48 ppm, 63
ppm, 120 ppm).

196

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

[14] X. Wang, L. Wang, B. Shen, F. Sun, Chin. J. Mech.

REFERENCES

Eng., 28, 155 (2015).
[1] C.R. Simcoe, A.R. Elaea, G.K. Manning, Trans. 10.3901/CJME.2014.1114.168
AIME 206, 984 (1956).

DOI:10.1007/s11661-

011-0997-0
[2] B.M. Kapadia, R.M. Brown, W.J. Murphy, Trans.
AIME 242, 1689 (1968).
[3] M. Ueno, T. Inoue, Trans. Iron Steel Inst. Jpn. 13
210 (1973).

DOI:

10.1016/0001-6160(88)90023-5
[4] G.F. Melloy, P.R. Slimon, P.P. Podgursky, Metall.
Trans. 4, 2279 (1973).

DOI:

10.1007/BF02669367
[5] Ph. Maitrepierre, J. Rofes-Vernis, D. Thivellier, in:
Boron in Steel, Eds. S.K. Banerjii, J.E. Morral,
AIME, Warrendale, PA, 1979, p. 1.
[6] D.J. Mun, E.J. Shin, Y.W. Choi, J.S. Lee, Y.M.
Koo, Mater. Sci. Engin. A, 545, 214 (2012). DOI:
10.1016/j.msea.2012.03.047
[7] H.Z. Cui, W.Q. Chen, J. Iron Steel Res. Int., 19, 22
(2012).

DOI:

10.1016/S1006-706X(12)60082-X
[8] M. Ueno, T. Inoue, Trans. ISIJ, 13, 210 (1973).
[9] J.E. Morral, T.B. Cameron, Metall. Trans. A, 8,
1817 (1977). DOI: 10.1007/BF02646888
[10] J. Morral, T. Cameron, in: Boron in Steel, Eds. S.K.
Banerjii, J.E. Morral, AIME, Warrendale, PA, p. 19.
[11] G. Shigesato, T. Fujishiro, T. Hara, Mater. Sci.
Engin. A, 556, 358 (2012).

DOI:

10.1016/j.msea.2012.06.099
[12] P. Maitrepierre, D. Thivellier, R. Tricot, Metall.
Mater. Trans. A, 6, 287 (1975).

DOI:

10.1007/BF02667283
[13] B. Shen, F. Sun, Chin. J. Mech. Eng., 22, 658
(2009). DOI: 10.3901/CJME.2009.05.658

197

DOI:

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

EFFECT OF ND ON WEAR BEHAVİOUR OF HOT ROLLED AZ31 Mg
ALLOY
a*

İ.H.Karaa* and H. Ahlatcib

Karabük University, Karabük, Turkey, E-mail: ihakkikara@karabuk.edu.tr
b
Karabük University, Karabük, Turkey,E-mail: hahlatci@karabuk.edu.tr

Abstract

2.Experimental Studies

In this study, the AZ31 Mg alloys including wt%0,20,8Nd were produced by using low pressure die
casting (LPDC) method. The rolling schedule was
determined at different rolling speed with 15%
deformation rate along every single pass. To
compare the Nd and the rolling speed on wear
behavior of hot rolled AZ31 Mg alloy was
investigated by systemically. The microstructure of
produced materials was characterized by using light
optical microscopy (LOM), scanning electron
microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD)
method. Moreover, the Brinell hardness test and
wear results have supported the microstructure of
rolled materials. The twins or dynamic crystallization
(DRX) dominated microstructure impart to different
wear behavior. Further, secondary phases consist of
rare earth (RE) was enhanced the wear resistance of
hot-rolled AZ31 Mg alloy.

AZ31, AZ31+0.2 %Nd (0,2Nd), AZ31+0.4 %Nd
(0,4Nd) and AZ31+0.8 %Nd (0,8Nd) alloys were
prepared in an electric resistance furnace under
protection of Ar gas. Commercial pure Mg, Al and Zn
metals and Mg-20wt%Nd and Mg-10wt%Mn master
alloys were melted at 775°C. After one hour waiting
the alloying elements were added to melted pure Mg
alloy. Later 30 minutes the melt was injected into the
steel mold with a temperature of 350°C in low 2-3
atm pressure under protection CO2+1 vol% SF6
mixed gas. Chemical compositions of researched
alloys were determined by XRF (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 rollers (Diameter: 110
mm) were neither heated nor lubricated. Applied
rolling schedules were given in Table 2. After the last
pass, the sheets with the thickness of 2mm were aircooled. The total reduction in thickness was 83%.

Keywords: AZ31, Low pressure die casting, Nd,
wear, hot rolling.

1.Introduction

Table 1.

Excellent performance, good damping capability and
superior specific strength impart more application
areas to Mg alloys in automotive and aerospace
industries [1]. Commercial AZ series is known as
abroad using application in industry[2]. However, the
wrought products of AZ31 is still under weak ability
for replace the Aluminum due to their poor rolling
capability at lower forming temperatures [3]. Rolling
capability of Mg alloys can be performed by using
high rolling speeds wherein the dynamic
recrystallization dominated microstructure was
observed [4]. Moreover, the rare earth elements
(REMs) can be utilized for enhance the rolling
capability for Mg alloys [5 and 6]. Furthermore, the
mechanical and corrosion properties of Mg alloys
was improved with the addition of REMs. AZ series
Mg alloys are consisted of typical Mg17Al12 secondary
phases is known as poor high temperature strength
that can be eliminated by adding REMs due to the
Nd is more attactive for bonding to Al to introduce the
Al11RE3 or Al2Nd type secondary phases [7, 8]. In
the literatüre, there are some studies about the
improving of mechanical or corrosion properties of
as-cast Mg alloys with the addition of Nd[9, 10]
However, this study is conducted for understand the
effects of just Nd on microstructure hot rolled AZ31
Mg alloys at two different rolling speeds are 4,7m/min
and 10m/min. Further, the wear behaviour of hot
rolled AZ31 including in the range of 0,2-0,8wt%Nd
was investigated at room temperature

Studied alloy composition (wt. %).
Alloys

Al

Zn

Mn

Nd

Mg

AZ31

2,90

0.98

0.13

-

Bal.

AZ31+0,2%Nd

2,91

0,97

0,10

0,20

Bal.

AZ31+0,5%Nd

2,93

1,03

0,12

0,39

Bal.

AZ31+0,8%Nd

2,93

1,02

0,20

0,88

Bal.

The microstructures of the rolled specimens were
observed by LOM (Nikon Eclipse MA200 with
Clemex software), SEM (Carl Zeiss Ultra Plus
Gemini Fesem) equipped with and energy dispersive
spectroscopy (EDS) and XRD (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. In order to calculate the volume
fractions of twins, a simple point counting technique
(ASTM E562-02) was used. Three digital
micrographs were taken of each sample at
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magnification
200x.
Hardness
measurement
(QNESS Universal Hardness Test Machine) was
applied with (according to EN ISO 6506-1) the 187,5
kg with 2,5 mm diameter ball load to rolled alloys
getting three measurements of all specimen for
reproducibility. The wear tests were performed by
linearly reciprocating ball-on-flat sliding wear under
dry friction conditions according to ASTM G133-05
(2016). The pin specimens 30 mm long and 7 mm in
diameter were tested under normal loads of 20 N at
a sliding speed of 0.5 m/sec. The friction path was
4m,8m and12 m. We determined the mass of the
specimens accurate to 0,1 mg using an electronic
balance before and after the tests. The counterface
material was AISI 52100 steel ball. For
reproducability the wear tests were repeated three
times to the materials.

the 0,4Nd alloys (see Fig 2). The higher difference of
the grain size was obtained in 0,8Nd alloys.

Fig.2 shows that the LOM images of investigated
alloys. Hot rolling results that twins or DRX
dominated microstructure depending on the rolling
speed [11]. The volume fraction of twins and
avarage grains size were given at Fig. 4. As seen the
twins formation more occurred at lower rolling
speeds. However, the DRX dominated the
microstructure when the rolling speed higher values.
c

d

e

f

g

h

c

d

e

f

g

h

Fig 3. Shows that the SEM images of invetigated
alloys. It is observed that the size of secondary
phase was smaller at 4,7m/min rolling speed.
However, finer sized secondary phases was
introduced on microstructure at 10/m/min rolling
speed. More homogenious distributed secondary
phases was occured especilly on 0,8Nd alloys rolled
at 10m/min.

3.1Microstructure

b

b

Figure 3. SEM images of a) AZ31, b)0,2Nd, c)0,4Nd
and d)0,8Nd rolled at 4,7m/min and e)AZ31, f)0,2Nd,
g)0,4Nd and h)0,8Nd rolled at 10m/min.

3.Results and Discussion

a

a

Figure 1. Optical images of a) AZ31, b)0,2Nd,
c)0,4Nd and d)0,8Nd rolled at 4,7m/min and e)AZ31,
f)0,2Nd, g)0,4Nd and h)0,8Nd rolled at 10m/min.

Figure 4. The volume fraction of twins of the
investigated alloys.
The volume fraction of the alloys was presented at
Fig. 4. The twins were decreased with the inceasing
rolling speed except 0,4Nd alloys. The values of
volume fraction of twins are similar at 0,2Nd and
0,4Nd alloys. However, the amount of twins were
dramatically decreased at 10m/min rolling speed
AZ31 and 0,8Nd alloys.

Figure 2. Average grain size of the investigated
alloys.
The average grain size of the investigated alloys was
decreased with the increasing rolling speed except
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Figure 7. The wear rate of investigated alloys after
12m displacement.
The wear rate results illustrates that the AZ31 and
0,2Nd alloys including lower values at 10m/min
compared to 4,7m/min rolling speed. However, it can
be seen that wear rate of 0,4Nd and 0,8Nd alloys
tend to more resistance at 4,7m/min rolling speed
than 10m/min.

3.3.Hardness
The brinell hardness results of investigated alloys
was presented at Fig. 8. It is clearly seen that the
brinell hardness prone to a diminishing at 10m/min
rolling speed as compared 4,7m/min for all alloys.
Hot rolled AZ31 specimens consist of lowest
hardness values on the other hand the hardness
results of investigated alloys were increasing with the
addition of wt%Nd. The hardness brinell was
increased with the addition of wt%Nd. Moreover, the
higher rolling speeds impart lower hardness values
to investigated alloys. It is reported that the wear
resisrtance of the materials is related to their
hardness wherein harder material presents lower
wear rate[ 12].

Figure 5. The XRD pattern of homogenized alloys.
Fig.5 illustrates that the XRD pattern of the
homogenized alloys. XRD results show that the
Mg17Al12 type secondary phases more presented
phases especially for AZ series Mg alloys was
eliminated with the addtion of Nd wherein Al2Nd
phases was introduced. Moreover, the Al11Nd3 was
occurred on microstructure when the wt% Nd is 0,8.
It is reported that the Al2Nd was replaced by Al11Nd3
in the precence of more wt%Nd [7] .

3.2Wear

Figure 6. The wear loss (g) of investigated alloys at
after 4,8 and 12m displacements.
Figure 8. Brinell .hardness of investigated alloys.
As to AZ31 and 0,2Nd, more wear loss were ocurred
on 4,7m/min rolling speed mass variations was
-4
-6
measured by 53x10 and 56x10 . Moreover, the
wear resistance was improved with 0,2Nd at
10m/min rolling speed detected by mass variation of
-4
47x10 after 12m. The wear loss was changed at
0,4Nd and 0,8Nd alloys that replaced 10m/min as
compared with AZ31 and 0,2Nd alloys. Further, the
wear resistance was obtained to 0,8Nd alloys at
4,7m/min as the highest values of mass variations of
-4
25x10 g after 12m (see Fig.6).

4.Conclisions
(1) The twins dominated microstructure was obtained
at 4,7m/min rolling speed while the DRXs more
occurred at 10m/min rolling speed.
(2) The Mg17Al12 type secondary phase was replaced
by Al11La3 and Al2Nd type secondary phases
distributed homogeneously and finer especially at
10m/min rolling speed.
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(3) The wear rate of AZ31 was improved with the
addition of Nd. Further, the lower wear loss was
obtained at 4,7m/min.
(4) The brinell hardness of AZ31 was developed by
Nd and more higher hardness values was gathered
at 4,7m/min rolling speed.
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araştırma konusu haline gelmiştir. Yüksek entropili
Özet
alaşımların, yüksek sertlik ve mukavemetleri, iyi
aşınma ve korozyon dirençleri ve yüksek sıcaklık
Yüksek entropili alaşımların kendine özgü bileşimleri,
mukavemeti gibi birçok özelliklerinden dolayı geniş
mikroyapıları ve mekanik testler sonucu elde edilen
bir uygulama alanına sahiptir [1-2]. Başlıca kullanım
verilerinden dolayı son zamanlarda dikkatleri üzerine
alanları; uzay-havacılık, kesici takım malzemeleri,
çekmiştir. Yüksek entropili alaşımlar, en az 5 element
nükleer endüstri, taşımacılık ve enerji endüstrisi ve
olmak üzere, birçok sayıda elementin birleşmesi ile
hasarlara
karşı
dayanaklı
malzemelerde
meydana gelmektedir. Bileşimi oluşturacak her bir
kullanılmaktadır
[3-4-5].
Genel
anlamda
alaşım
element oranı %5-35 arasında olması gerekmektedir.
elementleri malzemelere belirli oranlarda malzeme
Yüksek konfigürasyonel özelliğinden dolayı, kararlı
özelliklerini iyileştirmek/geliştirmek amacı ile ilave
ve homojen kristal yapıya sahiptir. Mekanik
edilir. Bu durum yüksek entropili alaşımlarda farklı bir
özellikleri, mikroyapıları ve performansları işlemlere
şekilde, en az 5 alaşım elementi ve her bir alaşım
bağlı
olmasına
rağmen,
yüksek
entropili
elementinden %5-35 oranında ilave edilmektedir.
alaşımlarının araştırılma konuları, alaşım tasarımı,
Genel alaşım olarak, Fe, Cu, Al, Mg, Co, Cr, Mo ve
üretim, mikroyapısal karakterizasyon ve sanayileşme
Ti tercih edilmektedir [6,7]. Yüksek entropili
üzerine olmuştur. Yüksek entropili alaşımlarda en
alaşımların tasarımlarında iki önemli etken vardır.
çok tercih edilen üretim yöntemi vakumlu dökümdür.
Bunlar; alaşım element oranları ve fazların
Bu derleme makalesinde, yüksek entropili alaşımların
oluşumlarıdır [1-2]. Yüksek entropili alaşımlarının
teorisi, döküm yolu ile üretimi, mikroyapı
üretimi, argon gazı kullanılarak vakumlu ergitme
karakterizasyonu ve mekanik özellikleri incelenmiş ve
ocaklarında döküm yoluyla gerçekleştirilmektedir [8tartışılmıştır.
9]. Bunun yanında yer yer üretimlerinde toz
metalürjisi de kullanılmaktadır. Yüksek entropi
Anahtar kelimeler: Yüksek entropili alaşımlar,
alaşımların bileşimleri ve sıcaklık aralıkları; kimyasal
döküm, mikroyapı, mekanik özellikler
bileşimine, teorilerine ve üretimine bağlıdır. Faz
diyagramları ile bağlantılıdır. Yüksek entropi alaşımın
Abstract
üretim amacı, alaşım sistemlerindeki Gibbs serbest
enerjilerini düşürmek olduğundan dolayı, tek bir fazın
The specific compositions of high entropy alloys,
yüksek
entropi
stabilizasyonlarını,
yüksek
microstructures and mechanical tests have recently
sıcaklıklardaki
uygulamalarını
destekleme
attracted attention due to the resulting data. High
eğilimindedir. [10]. Yüksek entropili alaşımların
entropy alloys are formed by the combination of
korozyon dirençleri 304L paslanmaz çelikler ile
many elements, including at least 5 elements. The
kıyaslandığından oldukça yüksek korozyon direncine
proportion of each element that will form a
sahiptir [11-12]. Buna ilave olarak düşük istifleme
composition must be between 5 and 35%. Due to its
hatası ve yüksek süneklilik özelliklerine de sahiptir.
high configurational property, it has a stable and
Bu şekildeki olağanüstü özelliklerinden dolayı, yeni
single-phase crystal structure. Despite its mechanical
nesil yapısal malzemesi ve gelecek vaat eden çok
properties, microstructures and performance depend
fonksiyonlu malzemeler olarak düşünülmektedir.
on the process, the research topics of high entropy
alloys have been on alloy design, fabrication,
2. Yüksek Entropili Alaşımlar
microstructural characterization and industrialization.
Vacuum casting is the most preferred method of
Yüksek entropili alaşımlar döküm, toz metalürjisi,
production for high entropy alloys. In this review
kaplama, fiziksel buhar biriktirme gibi yöntemler ile
article, the theory of high entropy alloys, production
üretimi yapılabilmektedir. Günümüzde, yüksek
by casting, characterization of microstructure and
mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli endüstri
mechanical properties are investigated and
uygulamalarında da kullanılmaktadır [13]. Tercih
discussed.
edilen üretim yöntemlerine göre de mikroyapısal ve
fizikokimyasal
karakterlerin
anlaşılması
Keywords:
High
entropy
alloys,
casting,
gerekmektedir. Tercih edilecek üretim metotları,
microstructure, mechanical properties
alaşım
bileşimlerine,
erime
noktalarına
ve
1. Giriş
elementlerin saflıklarına göre farklılık göstermektedir.
Üretim yöntem tercihlerine göre; mikroyapı ve fiziksel
Son 15 yıldan beri yüksek konfigürasyonel
özellikler optimum ortamlarda ilişkileri söz konusudur.
özelliğinden dolayı, kararlı ve homojen kristal yapıya
sahip olan yüksek entopili alaşımlar yoğun bir
a
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Yeh ve arkadaşları [6], tarafından ön plana çıkan dört
temel özellik söz konusudur. Bunlar:
1.
2.
3.
4.

Yüksek Entropi Etkisi
Yavaş Difüzyon Etkisi (Kinetik)
Çok Sayıda Kafes Çarpılmaları
Kokteyl Malzeme Özellikleri

Yüksek entropili alaşımlar, HMK ( Hacim Merkezli
Kübik), YMK ( Yüzey Merkezli Kübik) ve HSP
(Hegzagonal Sıkı Paket) gibi basit kristal yapılara
sahiptirler [14]. Kristal kafes yapılarda, VEC ‘’Valans
Elektron Konsantrasyonu’’ hesabı ile tespit
edilebilmektedir.
VEC
(Valans
Elektron
Konsantrasyonu) hesabında elde edilen sonuçlar
doğrultusunda:
Şekil 1. 3’lü bir alaşım sisteminde ∆Smix gösterimi
[16].

VEC < 6,87 olur ise, HMK
VEC ≥ 8,00 olur ise, YMK
VEC 6,87 < HMK-YMK≥ 8,00 olmaktadır [15].

Şekil 1.’de 3’lü bir alaşım sistemindeki karışım
entropisi dönüşümü verilmiştir. Eş molar oranlı üçlü
alaşım için, ∆Smix = 1.1R, değerine maksimum
oranda ulaşmıştır [16].

Denklem 1’ de VEC hesabı ile edilmektedir.

Düşük Entropili Alaşımlar
(1)

∆Smix ≤ 1.0R

ci: molar konsantrosyonu
Yüksek entropili alaşımlarda, YMK kristal yapı için
kullanılan elementler Ni, Mn, Cu, C’ dur. HMK kristal
yapı için kullanılan elementler ise, Cr, Mo, Si ve Nb’
dir. Ayrıca Mn, buharlaşabilmektedir.

Orta Entropili Alaşımlar

Entropili alaşımların sınıflandırılması için, entropi
karışımı hesabı kesinlikle önemlidir. Denklem ise:

1R ≤ ∆Smix ≤ 1.67 R

∆Smix = R.ln.N ‘dir.
R: Gaz sabiti ( 8.31 J/K mol )
N: Bileşen sayısı,

Yüksek Entropili Alaşımlar

İle tespit edilmektedir.

1.67 R ≤ ∆Smix

Yüksek entropili alaşım için ∆Smix değeri 1.6 R’den
büyük olmalıdır. Saf metaller için bu değer 2
olmalıdır.

Şekil
2.Karışım
entropilerine
alaşımların sınıflandırılması

göre

entropili

Şekil 2.’de gösterildiği gibi ∆Smix oranına bağlı olarak
entropili alaşımlar bu şekilde sınıflandırılmaktadır.
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Şekil 3. Yüksek entropi
kullanılan elementler [17]

alaşımlarında

sıklıkla

Şekil 4. (a)Soğuk Haddelenmiş, Al0.5CoCrFeMnNi
yüksek entropi alaşımının homojenizasyon optik
0
0
0
fotoğrafı. 1000 C (10H), 1100 C (11H), 1200 C
(12H).
(b)(c)(d) Düşük yakınlaştırma optik
görüntüleri, (e)(f)(g) yüksek yakınlaştırma optik
görüntüleri[20]

Şekil 3’de ki periyodik tabloda, yüksek entropi alaşım
üretiminde kullanılan elementler verilmiştir. Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, Al genel anlamda sıklıkla
kullanılmıştır. Kullanılış şekli, malzeme tasarımı ve
üretim yöntemine göre farklılık göstermektedir[17].

Kim ve arkadaşları [20], Al0.5CoCrFeMnNi’in
homojenleştirme sıcaklıklarını ve entropi alaşımının
çatlaklarını incelemiştir. Al0.5CoCrFeMnNi'nin YMK
kristal yapısına sahip olduğunu ve yapı içerisinde
kırılgan B2 fazlarının var olduğu ve çatlakların
meydana geldiğini tespit etmişlerdir. Şekil 4.’de
gösterildiği gibi homojenizasyon sıcaklığı arttıkça, en
0
uygun sıcaklığın 1200 C olduğu tespit edilmiştir. Bu
sıcaklıkta B2 fazlarının azalmasından dolayı
herhangi bir çatlak görülmemiştir. Döküm yöntemi,
mevcut malzemelerin imalatlarının üstesinden gelen
bir teknik olarak büyük potansiyele sahip olan yüksek
entropi alaşımların seri üretimi için en uygun
prosestir ve alaşımın geliştirilmesi ve değiştirilmesi
yoluyla
sürekli
olarak,
mekanizma,
proses
optimizasyonu ve özellik değerlendirmesi yapılması
gerekmektedir.
Yüksek
entropi
alaşımlarının
üretiminde ve son zamanlarda ticarileştirme
açısından da uygun şekilde kullanılmaktadır.

3. Döküm Yolu İle Üretim
Yüksek entropili alaşımlar genellikle döküm, toz
metalürjisi, kaplama, fiziksel buhar biriktirme gibi
yöntemler kullanılarak üretimi yapılmaktadır. Fakat
bunlar içerisinde en yoğun kullanılan üretim yöntemi
vakumlu dökümdür.
Döküm yönteminde yüksek entropili alaşımların
üretimlerinde homojenliği sağlamak amacı ile birkaç
kere
tekrardan
ergitilip,
katılaştırma
işlemi
yapılmalıdır. Literatürde, döküm tekniği ile üretilen
birçok entropi alaşımı olduğu görülmektedir. Örneğin;
Senkov ve arkadaşları [18], vakumlu ark ergitme
yöntemi ile döküm gerçekleştirilen, YMK kristal
yapısına sahip AlCrCuNiFeCo yüksek entropi alaşım
üretimi gerçekleştirmişlerdir. Chen ve arkadaşları
[19], ürettikleri yüksek entropili AlCoCrFeNi
alaşımların mukavemet artışlarını, yüksek soğutma
hızı ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır. Döküm
işlemlerinde, hızlı katılaşma ya da hızlı soğutma
nedeni ile, homojen bir mikroyapı elde etmek oldukça
zordur. Segregasyon, mikroskobik ve makroskobik
gerilmeler, çatlak ve gözenekler gibi kaçınılmaz olan
döküm kusurları, yüksek entropi alaşımların mekanik
özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Döküm işlemlerinden sonra tavlama işlemi ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun nedenleri homojen bir
mikroyapı elde edebilmek içindir.

4. Mikroyapı Karakterizasyonu ve
Mekanik Özellikleri
Mikroyapı karakterizasyonları için daha önceki
çalışmalardan
kesitler
alınarak
incelemeler
yapılmıştır. Sonuç olarak yüksek entropili alaşımların
mikroyapıları Jien-Min Wu ve arkadaşları [21],
tarafından yapılan bir çalışmada; aşınmış yüzeylerin
mikroyapısı incelenmiştir.
Şekil 5’de, farklı
alüminyum içerikli alaşımların tipik mikro yapılarını
göstermektedir. Alaşımlarda tipik döküm dendrit ve
interdendrit yapıları sırasıyla DR (Dentrit) ve ID
(İnterdentrit) olarak tanımlanmıştır. EDS ile analiz
edilen alaşımların kimyasal bileşimleri Tablo 1'de
gösterilmektedir. ID yapısında, Cu’nun yüzdelik farkı
görülmektedir.
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Şekil 5. Farklı alüminyum içerikli (x-değeri) alfaAlxCoCrCuFeNi alaşımlarının SEM mikro-yapıları:
(a) 0.5; (b) 1.0; (c) 1.0; (d) 2.0 (DR: dendrite, ID:
inter-dendrite, SD: spinodal ayrışma) [21]

(c)

(d)

Tablo 1. Atomik yüzdede dökme AlxCoCrCuFeNi
alaşımlarının kimyasal bileşimleri [21]

(e)

Şekil 6. Farklı alüminyum içerikli (x değerleri) alfaAlxCoCrCuFeNi alaşımlarının SEM mikroyapıları: (a)
0, (b) 0.3, (c) 0.5, (d) 0.8 ve (e) 1.0 (DR:dendrite, ID:
interdendrite ve SD: spinodal biriktirme) [22].
Tong ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın Şekil 6’ da
AlxCoCrCuFeNi
mikroyapılarını
göstermektedir.
Şekil 6 (a)’da Al oranı düşük 0,3 oranda ilave edilmiş
numunenin DR ve ID yapıları görülmüş olup, basit
FCC(Yüzey Merkezli Kübik) kristal yapısına sahiptir.
(b)’ de ise çok miktarda DR yapı, az miktarda ID
yapısına sahiptir. (c)’ de DR oranı yükselmekte olup,
ID oranı düşmektedir. (d)’ de DR ve ID yapılar
yaklaşık oranda olup, FCC ve BCC(Hacim Merkezli
Kübik) kristal yapısına sahiptir. (e)’de ise Al miktarı
1.0’a ulaşmış olup, ID yapılarında FCC ve BCC
kristal yapıları gözüklenmiş, DR yapısında ise SD
kristal yapılarına rastlanmıştır.
Genel anlamda anlaşıldığı üzere Şekil 5 ve Şekil 6’ya
bakıldığında Al miktarı 0,8’in üstüne çıktığında hem
BCC, hem de FCC kristal yapı elde edilmektedir. Al
oranı 1.0 ve üzerine yükseldiğinde SD yapıları da
görülmektedir.

Tong ve arkadaşları [22] tarafından bildirilen
AlxCoCrCuFeNi alaşımlarının alüminyum içeriği 0 ila
3,0 arasında değişmekte olup, mikroyapı analiz
sonuçları, Jien-Min Wu ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmadaki
sonuçları
ile
benzerlik
göstermektedir(Şekil 6).
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Şekil 7. AlxCoCrCuFeNi alaşımlarının
alüminyum içerikli XRD analizleri [21].

Şekil 9. Farklı alüminyum içerikli AlxCoCrCuFeNi
alaşımlarının Vickers sertliği ve aşınma katsayısı
[21].

farklı

Şekil
7’da,
kristal
yapının
XRD
analizini
göstermektedir. XRD analizlerinin sonucunda FCC
ve BCC yapılarından oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Böylece düşük aluminyum içeriği Şekil 5 (a)’ da (x =
0.5) için hem dendrit hem de Cu bakımından zengin
interdendrit tek bir basit FCC fazıdır. Alüminyum
içeriği Şekil 5 (b-c), x = 1.0'a yükseldikçe, dendrit
bölgesi BCC fazındadır. İnterdendritin çoğu bölgesi
FCC ve BCC fazlarından oluşmaktadır. Ayrı olarak
Cu bakımından zengin FCC fazı, Spinodal
yapılarında da (SD olarak tanımlanır) oluşmaya
başlamaktadır. Yüksek alüminyum içeriği için Şekil 5
(d) (x = 2.0), BCC dendriti spinodal yapıdadır ve
küçük interdendrit Cu açısından zengin FCC fazıdır.
Alüminyum içeriği arttıkça, BCC fazının arttığı,
interdendrit miktarının azaldığı anlaşılmaktadır [21].

Şekil 9’ de, alüminyum içeriği ile sertlik değişimini
göstermektedir. Alüminyum içeriği arttıkça sertlik
değeri yükselmektedir.
Aşınma katsayısı, yapışkan aşınma direncini
değerlendirmek için bir parametre olarak kullanılır.
Daha küçük aşınma katsayısı, aynı hacmi kaldırmak
için daha fazla enerji gerektirdiğinden daha yüksek
aşınma direnci anlamına gelir. Alüminyum içeriğinin
AlxCoCrCuFeNi alaşımlarının aşınma katsayısı
üzerindeki etkisi Şekil 9'de gösterilmektedir. Aşınma
katsayısı Alüminyum içeriği arttıkça azalır [21].

Şekil 10. AlxCoCrCuFeNi alaşımlarının aşınma
katsayısı ve sertlik kıyası [21].
Şekil 10’de, aşınma katsayısı ve sertlik arasındaki
korelasyonu
göstermektedir.
AlxCoCrCuFeNi
alaşımlarının aşınma katsayısının, FCC fazından
BCC fazına geçişteki sertlikleri ile hassas bir şekilde
ilişkili olduğu görülebilir. Bu sonuç, Khruschov'un [23]
vardığı sonuç ile uyuşmaktadır, yani malzemelerin
aşınma direnci, sertliği ile orantılıdır. Daha önce
tartışıldığı gibi, BCC fazı FCC fazından çok daha
güçlüdür. BCC fazının artan miktarı ile aşınma
direncinin daha iyi hale geldiği anlaşılmaktadır.
Ancak, tam mekanizmayı anlamak için daha ayrıntılı
bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Şekil 8. Tong ve arkadaşları’nın araştırmanlarında,
Farklı alüminyum içerikli AlxCoCrCuFeNi alaşım
sisteminin XRD analizleri (x değerleri); Δ; fcc fazı ve
♦ bcc fazı temsil etmektedir [22].
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Bu derleme makalesinde, mekanik testler olarak
sertlik ve aşınmalar incelenmiştir. Yüksek entropili
alaşımlı malzemelerin, geleneksel olarak kullanılan
alaşımlardan daha iyi mekanik özellik gösterdiği
kanıtlanmıştır [24-25-26]. Vickers sertlik analizi,
yüksek entropili alaşımlarda sıklıkça kullanılmaktadır.
En yaygın olarak tercih edilen yüksek entropi
alaşımları ve geleneksel ilaveli olarak kullanılan
alaşımların kıyaslanması Şekil 11.’de verilmiştir.

iyi mekanik özellik ve korozyon dirençlerine
sahip olduğu görülmüştür.
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MODELING AND SIMULATION OF PARTICULATE REINFORCED
POLYMER MATRIX COMPOSITES
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MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
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polimerlerdir [1]. Tanecik takviyeli kompozitlerin
fiziksel ve mekanik özellikleri, bileşen özellikleri ve
parçacık boyutu, şekli, dağılımı ve hacim fraksiyonu
gibi karmaşık mezo-yapısına bağlıdır [2]. Tanecik
takviyeli kompozit yapıların fiziksel ve mekanik
davranışlarının karakterizasyonu ve modellenmesi,
güvenilir kullanımı için temel önemdedir.

Özet
Tanecik katkılı veya tanecikli kompozitler geleneksel
elvaf takviyeli kompozitlere alternatif olarak ortaya
çıkmıştır. Tanecik takviyeli kompozitlerin özellikle
uzay ve savunma sanayisinde kullanımı artan bir
şekilde önem arz etmektedir. Tanecik katkılı
kompozitlerin önemli bir ailesi polimer matrisli
kompozitlerdir. Bu tür malzemelerin fiziksel ve
mekaniksel
davranışlarının
karakterizasyonu,
modellenmesi ve simülasyonu güvenilir kullanımının
yanında kompozit yapının fiziksel ve mekaniksel
davranışını ön görmek için temel öneme sahiptir Bu
çalışmada
tanecik
katkılı
polimer
matrisli
kompozitlerin
modellenmesi
ve
simülasyonu
alanında yapılan çalışmalara değinilmiştir.

Bu çalışmada tanecik katkılı polimer matrisli
kompozit yapıların istenilen mekanik özelliklerinin
modifikasyonu için hangi tür teorik modeller ve
simülasyon programları kullanıldığına yönelik
literatürde yapılmış çalışmalar olumlu ve olumsuz
yönleriyle ele alınmıştır.

2. Teorik Modeller
Tanecik katkılı polimer matrisli kompozit yapıların
elastik modülü, genellikle bileşenlerinin (tanecik ve
matris) elastik özellikleri, parçacık takviyesi ve en boy
oranı ile belirlenir. Tanecik katkılı polimer matrisli
kompozit yapıların modülünü tahmin etmek için
birçok deneysel ve yarı deneysel denklem
önerilmiştir ve bunların bir kısmı Bölüm 2.1’ de
verilmiştir [3].

Anahtar kelimeler: Tanecik takviyeli kompozitler,
Mekanik özellikler, Sonlu elemanlar yöntemi.

Abstract
Particulate or particulate composites have emerged
as an alternative to conventional composites. The
use of grain reinforced composites especially in the
space and defense industry is increasingly important.
An important family of particulate filled composites
are polymer matrix composites. The characterization,
modeling and simulation of physical and mechanical
behavior of such materials has a basic
presupposition to predict the physical and
mechanical behavior of the composite structure as
well as its reliable use. In this study, modeling and
simulation studies of particulate filled polymer matrix
composites are addressed.

Bir kompozitin nihai gücü, malzeme boyunca en zayıf
kırılma yoluna dayanır. Sert parçacıklar dayanımı iki
şekilde etkiler. Bunlardan biri, neden oldukları
gerilme konsantrasyonuna bağlı zayıflama etkisidir
ve bir diğeri ise, çatlak büyümesinin önündeki
engeller olarak hizmet edebilecekleri için takviye
etkisidir. Bazı durumlarda zayıflama etkisi baskındır
ve bu nedenle kompozit dayanımı matristen daha
düşüktür; ve diğer durumlarda, takviye etkisi daha
önemlidir ve daha sonra, kompozitler matristen daha
yüksek dayanımlara sahip olacaktır [3].

Keywords: Particulate reinforced composites,
Mechanical properties, Finite element method.

Kompozitlerin dayanımını tahmin etmek zordur.
Zorluk kompozitlerin mukavemeti, ara yüz yapışması,
gerilme konsantrasyonu ve kusur boyutu / mekansal
dağılımlar gibi parametrelerin uç (sınır) değerleriyle
ilişkili kırılma davranışları tarafından belirlendiği için
ortaya çıkar. Bu nedenle, bir tanecikli kompozitin yük
taşıma kapasitesi, mikroyapı parametrelerinin
istatistiksel ortalamalarından ziyade, mikro-yapı
boyunca en zayıf yolun dayanımına bağlıdır. Bu
nedenle, daha önce birçok kompozit mukavemet
teorisi yayınlanmış olmasına rağmen, kabul edilen
evrensel bir teori yoktur. Shao-Yun Fu ve diğerleri,
bazı fenomenolojik modelleri ve yarı deneysel
denklemleri pratikte basit ve kullanımı kolay ve
uygun durumlar için doğru tahminler verebildikleri için

1. Giriş
Tanecik takviyeli kompozitler geleneksel elyaf
takviyeli kompozit yapılara alternatif olarak çıkmıştır.
Tanecik takviyeli kompozitler, uzay ve uçak
teknolojileri gibi birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Örneğin, tanecik takviyeli metal
matris kompozitler, özellikle uzay alanında, son yirmi
yılda yoğun bir araştırmanın nesnesi haline gelmiş ve
büyük potansiyel göstermektedir: Tipik olarak bu
malzemeler seramik taneciklerle takviye edilmiş
alüminyum alaşım matrisinden oluşur. Tanecikli
kompozitlerin diğer bir önemli ailesi, örneğin otomotiv
endüstrisinde birçok uygulamayla güçlendirilmiş
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özetlemişlerdir ve bunların bir kısmı Bölüm 2.2’de
verilmiştir [3].

Zayıf bağlanmış tanecikler için, Nielsen denklemi
genellikle tanecikli kompozitlerin mukavemetinin
tahmini için kullanılır. Kübik matris içine gömülü kübik
tanecikler için Nielsen aşağıdaki denklemi vermiştir;

2.1. Elastik Modül Teorileri
Rijit tanecik varsanımına dayanarak tanecikli
kompozitlerin elastik modülünü tahmin etmek için
Einstein’ın denklemi vardır;

(4)
Burada
parametresi, gerilme transferindeki
süreksizlikler ve parçacık/polimer arayüzündeki
gerilme konsantrasyonunun oluşmasının neden
olduğu yapıdaki zayıflıkları hesaplar. Gerilme
konsantrasyonu olmadığı zaman değeri birime eşit
maksimum değer olacaktır [9].

(1)
Burada Ec ve Em kompozit ve matrisin elastik
modülünü ve Vp ise tanecik hacim fraksiyonunu ifade
eder. Yukarıdaki basit Einstein denklemi (1),
kompozitlerin elastik modülü için sadece düşük
konsantrasyonlu taneciklerde geçerlidir ve tanecik ile
matris arasında mükemmel yapışma ve bireysel
dolgu taneciklerinin mükemmel dağılımını varsayar.
Bu denklem, kompozit modülün tanecik boyutundan
bağımsız olduğunu ifade eder ve Ec ve Vp arasında
doğrusal bir ilişkiyi ön görür. Bu denklem düşük
tanecik yüklemesi için yararlıdır, ancak taneciklerin
etrafındaki gerilim alanlarının etkileşimi nedeniyle
büyük yükleme için uygun değildir. Bu yüzden
Einstein denkleminde birkaç değişiklik vardır [3].

Dolgu maddesi ile polimer arasında bir yapışma
olmadığı yani
yük sadece polimer tarafından
sürdürülür hipotezine dayanarak Nicolais ve
Nicodemo tarafından basit geometrik düşüncelerle
aşağıdaki denklemi elde etmişlerdir;

(5)
Bu denklem kompozitin alt sınır dayanımını verir
[10,11].

Guth, Einstein denkleminde bir parçacık etkileşim
terimi eklemiştir.

Mükemmel
bir
yapışma
için,
kompozitin
mukavemetinin polimer matrisinin mukavemetine eşit
olduğu göz önüne alındığında, hemen bir üst sınır
elde edilir. Bu yüzden mukavemet, bu iki sınır
arasının ortasıdır ve matrisin mukavemetinden daha
yüksek olamaz [3]

(2)
Burada doğrusal terimde, bireysel parçacıkların
sertleştirici etkisi olduğunu ve ikinci güç teriminde ise
parçacık etkileşiminin katkısı olduğunu ifade eder [4].

Jancar ve diğerleri, gerilme konsantrasyonunun
tanecik hacim fraksiyonuna bağlı olduğuna
inanmışlar ve denklemin değiştirilmiş şeklini
aşağıdaki denklem ile ifade etmişler;

Halpin ve Tsai, tanecikli polimerlerin modülünün yarı
deneysel ilişki tarafından tahmin edilebileceğini
bulmuşlardır.

(6)
Burada Sr mukavemet azaltma faktörüdür ve
sırasıyla düşük ve yüksek hacim fraksiyonları için 1.0
ila 0.2 arasında değişir [12].

(3)
Burada A1 ve B1 belirli bir kompozit için sabittir. A1
partikül şeklinin ve matris poisson oranının bir
fonksiyonudur ve B1 parçacık (Ep) ve matris (Em)
modülüyle ilgilidir [5,6].

Leidner ve Woodhams partikül / matris sürtünme ve
kalıntı basıncının kompozit mukavemetine katkılarını
değerlendirmiş ve modifiye bir denklem vermiştir;

Önceki çalışmaların çoğu, bağlı bir matris fazında
dağılmış iyi tanımlanmış inklüzyonlardan oluşan
kompozitler için Eshelby
inklüzyon teorisine
dayanılarak yapılmıştır [7].

(7)
Burada p basınç, sürtünme katsayısı ve k, dolgu
maddesinin mevcudiyetine bağlı olarak matrisin
mukavemetindeki göreceli değişimdir. Denklemin (7)
sağ tarafındaki ilk terim. sürtünme katkısıdır [13].

Geleneksel Eshelby tensörü, arayüz bölgesinin sıfır
kalınlığına sahip olduğu varsayılarak matrise
mükemmel şekilde bağlanmış eliptik inklüzyon için
türetilmiştir. Parçacıkların boyut etkisinin hesaba
katılması
için
Eshelby’nin
teorisinin
klasik
formülasyonu, yüzey/arayüz gerilmeleri, gerilim ve
enerjiyi içerecek şekilde yeniden gözden geçirilmiştir
[8].

Özetle, tanecikli polimer kompozitlerin mukavemeti,
tanecik boyutunun, arayüz yapışma ve tanecik
yüklemesinin parametrelerine dayanır. Birçok
fenomenolojik ve yarı deneysel model önerilmiş olsa
da, tüm koşullar altında tüm parçacıklı kompozitlere
uygulanabilecek tek bir denklem yoktur. Bununla
birlikte, bu modeller, herhangi bir spesifik

2.2. Mukavemet Teorileri
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parametreye karşı mukavemetin değişen eğilimini
tahmin edebilir [3].

3. Simülasyon Programları
Tanecik takviyeli kompozitlerin fiziksel ve mekanik
özellikleri, bileşen özellikleri ve parçacık boyutu,
şekli, dağılımı ve hacim fraksiyonu gibi karmaşık
mezo-yapısına bağlıdır [2].
Deneysel araştırmalar genellikle büyük bir zaman ve
para harcamasına ihtiyaç duyduğundan, giderek
daha
fazla
araştırmacı
dikkatlerini
sayısal
simülasyona çevirmiştir [2]. Dolayısıyla tanecik
takviyeli kompozit yapıların modellenmesi ve
fiziksel/mekaniksel özelliklerinin analizi açısından
similasyon programlarının önemi büyük önem arz
etmektedir.

Şekil 1. Taneciklerdeki tetrahedral elemanlar (a) ve Y
ekseni boyunca orta düzlemde kesiti (b) [15].

Bu bölümde tanecik takviyeli kompozit yapıların
modellenmesi ve fiziksel/mekaniksel özelliklerinin
analizinde kullanılan similasyon programları ile ilgili
çalışmalar ele alınmıştır.
Peiyao Sheng ve diğerleri, taneciklerin yüksek hacim
fraksiyonu sahip beton benzeri tanecik takviyeli
kompozitler için daha gerçekçi üç (3D) boyutlu mezo
ölçekli modeller üretmek için gelişmiş bir sayısal
yöntem
önermiştir.
Geleneksel
yöntemlerde
genellikle çok fazla hesaplama zamanı tüketilir ve
daha da kötüsü hacim fraksiyonu hesaplama
sınırlamasını aştığında fark edilemez. Bu çalışmada,
rastgele dağıtılmış taneciklerin düşme sürecini
simüle etmek için serbest düşüş ivmesinin
uygulandığı yeni bir fikir sunulmuştur. Bu çalışmada
tüm kompozit yapının modellenmesi, analizi ve
similasyonu sonlu elemanlar yöntemi olan ABAQUS
yazılımı ile gerçekleştirilmiştir [15].

Şekil 2. X ekseni boyunca yükleme için X ekseni (U1)
(a), Y ekseni (U2) (b) ve Z ekseni (U3) (c) boyunca
yer değiştirme dağılımının kesilmiş görünümü [15].
Zaoyang Guo ve diğerleri sıkıştırılamayan partikül
takviyeli neo Hookean kompozitlerin genel sonlu
deformasyonlar altında mekanik tepkisini sayısal
olarak incelenmiştir. Başka bir sıkıştırılamaz neoHookean elastomerik matris içine gömülmüş,
sıkıştırılamaz neo-Hookean elastomerik kürelerden
oluşan neo-Hookean kompozitleri temsil etmek
üzere, 27 örtüşmeyen, aynı rastgele dağıtılmış küre
içeren üç boyutlu Temsilci Hacim Elemanı (RVE)
modelleri oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar yöntemi
(FEM) kullanılarak dört tip sonlu deformasyon (yani
tek eksenli gerilim, tek eksenli sıkıştırma, basit
kesme ve genel çift eksenli deformasyon) simüle
edilmiştir ve periyodik sınır koşuluna sahip RVE
modelleri zorlanır. [16].

Bu çalışma sonucunda bu yöntem diğer modelleme
yöntemleri ile karşılaştırıldığında, daha yüksek
partikül hacmi fraksiyonu olan modeller oluşturabilir.
Ayrıca, komşu parçacıklar arasındaki minimum
boşluk, kabuk elemanlarının kalınlığını değiştirerek
esnek bir şekilde kontrol edilebilir. Böylece farklı
hacim fraksiyonlarına sahip sayısal modeller kolayca
elde edilebilir. Ayrıca, hesaplama maliyeti ve zamanı
etkili bir şekilde azaltılabilir. Bu yönteme dayanarak,
bazı sayısal simülasyonlar yapılmıştır ve farklı
yükleme durumlarındaki sayısal simülasyonların
sonuçları, deneysel verilerle iyi bir tutarlılığa sahiptir,
bu da yöntemin doğruluğunu ve faz düzenlemelerinin
izotropisini göstermektedir. Bu yöntem, performans
analizi, yapısal optimizasyon ve partikül takviyeli
kompozitler için malzeme tasarımında büyük önem
taşımaktadır [15].

Simülasyon sonuçları sıkıştırılamayan partikül
takviyeli neo Hookean kompozitlerin genel mekanik
tepkisinin, FEM simülasyonunun ulaşabileceği
deformasyona kadar, basit sıkıştırılamaz bir neoHookean modeli tarafından iyi tahmin edilebileceğini
göstermektedir. Ayrıca, sıkıştırılamayan partikül
takviyeli neo Hookean kompozitlerin etkili kesme
modülünün, mevcut FEM yazılımı sınırları içerisinde
klasik lineer elastik tahmin kullanılarak, hem parçacık
hacim fraksiyonunun hem de parçacık / matris sertlik
oranının bir fonksiyonu olarak iyi bir şekilde
öngörülebilir olduğu gösterilmiştir. [16].
Bu çalışmada periyodik mikroyapılara sahip RVE
modelleri üretmek için DIGIMAT 4.1 yazılımı
kullanılmıştır.
RVE
modellerinin
sayısal
simülasyonları için ticari sonlu elemanlar analiz
yazılımı ABAQUS kullanılmıştır. [16].
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analizi ve similasyonu sonlu elemanlar yöntemi olan
ABAQUS yazılımı ile gerçekleştirilmiştir [17].

Şekil 3. Hacimce % 20 taneciklere sahip bir RVE
modelinin mikroyapısı [16].

Şekil 7. Farklı şekilli dolgu ile çok parçacıklı modeller
(a-d’deki etkili arayüz yapısını açıkça görebilmek için
bazı arayüz ve parçacık elemanları kaldırılmıştır)
[17].
Ahmed Elmarakbi ve diğerleri kısa cam elyaf takviyeli
grafen partiküllü poliamid PA6 matrisinden oluşan
hibrid
kompozit
malzemenin
hiyerarşik
bir
modellenmesi için çarpışmalara olan tepkisini
araştırmışlardır. Çalışmalarında hem mean-field
homejenizasyon hem de sonlu elemanlar tekniğini
kullanarak çok ölçekli bir yaklaşımı tüm tepkiyi elde
etmek için kullanmışlardır. Grafen, bir elasto plastik
matris fazına gömülü grafen partikülleri olarak kabul
etmişlerdir. Hibrit 3 fazlı kompozitlerin modellenmesi,
2 fazlı GPL / polimer kompozit ve takviye olarak kısa
cam fiberleri içeren bir hiyerarşik çift-ölçekli
yaklaşımdan ile modellemişlerdir. Çekme, sıkıştırma,
kırılma tokluğu ve Charpy darbe testlerini içeren
sayısal
karakteristikler,
çarpışma
değerliği
uygulamalarında
hasar
/
arıza
eşiklerinin
belirlenmesini mümkün kılması açısından sonlu
elemanlar tekniğini kullanarak analiz etmişlerdir.
Endüstriyel anlamda bir çarpma kutusunu, kullanıcı
tanımlı bir Digimat / LS-DYNA bağlantısı kullanılarak
3 fazlı kompozit olarak modelleyerek simüle
edilmiştir. [18].

Şekil 4.Hacimce % 5 rijit taneciklere sahip bir RVE
modeli (a), ve onun tek eksenli gerimeden sonra
deforme olmuş şekli (b) [16].
H.W. Wang ve diğerleri, nanokompozit yapılarının
elastik özelliklerine etkisinin hesaplamalı bir
çalışması sunulmuştur. Nano-kompozit modelleme
için parçacıkların etrafındaki etkili arayüz tabakaları,
örtüşmeli / örtüşmesiz 3 boyutlu çok partiküllü birim
hücrelerin otomatik üretimi için özel program kodu
geliştirilmiştir. İki kat farklı sertlik ve üst üste binen
(overlapping) katman seçeneği ile genelleştirilmiş
etkili arayüz modeli geliştirilmiştir. Nano kompozitlerin
mekanik özellikleri üzerine nano takviyenin hacim
fraksiyonu ve etkili arayüz özelliklerinin, parçacık
boyutlarının, parçacık şekillerinin (küresel, silindirik,
elipsoidal ve disk şeklinde) etkileri sayısal deneylerle
incelenmiştir. Daha yüksek partikül kümelenme
derecesi nano kompozitlerin elastik modülünü
düşürür. Nanopartiküllerin şekli nanokompozitlerin
elastik özellikleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. En
etkili takviye silindirik olanı, ardından elipsoitler,
diskler ve son olarak kürelerdir. İdeal olarak rastgele
dağılmış ve ilişkili mikroyapılar aynı ortalama elastik
modülüne yol açar fakat ilişkili mikroyapı için elastik
modülünün standart sapması, tamamen rastgele
dağılımlı durum için yaklaşık 4 kat daha fazladır. Bu
çalışmada tüm kompozit yapının modellenmesi,

Geleneksel
çelik
ve
cam
elyaf
kompozit
malzemelerle karşılaştırılan nümerik sonuçlar,
spesifik enerji absorpsiyonunun iyileştirilmesinde
GPL hacim fraksiyonunun katkısını gösterdiğini
ispatlamışlardır. [18].
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4. Sonuçlar
Tanecik katkılı polimer matrisli kompozitlerin mekanik
özelliklerinin modellenmesi ve analizi özellikle
kompozit yapının mukavemetinin belirlenebilmesi
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada
tanecik katkılı polimer matrisli kompozitlerin
modellenmesi ve simülasyonu noktasında yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Tanecik katkılı polimer
matrisli
kompozitlerin
mekanik
özelliklerinin
modellenmesi noktasında yapılan çalışmalardaki
kullanılan teorik modeller ve simülasyon programları
özet olarak ele alınmış ve analiz edilmiştir. Yapılan
çalışmalar değerlendirildiğinde tanecik takviyeli
kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri, bileşen
özellikleri ve parçacık boyutu, şekli, dağılımı, arayüz
yapışması ve hacim fraksiyonu gibi karmaşık mezoyapısına bağlıdır. Malzemelerin fiziksel/mekaniksel
özelliklerinin deneysel olarak modellemesi ve analizi
hem çok karmaşık hem çok zaman gerektirmekte
hem de maliyetli bir süreçtir. Bundan dolayı
malzemelerin
fiziksel/mekaniksel
özelliklerinin
hesaplamalı simülasyonları yukarıda belirtilen
olumsuz durumları ortadan kaldırabilmek açısından
büyük önem arz etmektedir. Bu noktada tanecik
katkılı polimer matrisli kompozitlerin mekanik
özelliklerinin modellenmesi ve analizinde bu
çalışmada kullanılan simülasyon programları büyük
fayda sağlayacaktır.
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tarafından da kabul görmüş bir husustur. RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), 2003 yılında
Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen elektronik
ürünlerde kurşun, kadminyum, civa ve bromürlü gibi
zararlı bileşenlerin insan sağlığına verdiği zarardan
ötürü bu maddelerin kullanımını yasaklayan bir
yönergedir. Bu yönetmelik Türkiye de 2008 yılında
yürürlüğe girmiştir.

Özet
Bu çalışmada, uzun yıllardır pek çok uygulama
alanında kullanılan Sn-37Ag.%Pb (% ağırlıkça) lehim
alaşımına alternatif olabilecek kurşunsuz lehim
alaşımları ve onların termal, mekanik, elektriksel ve
ıslatma özellikleri araştırılmıştır. Lehim malzemesinin
uygulanacağı elektronik uygulamalar kadar lehimlerin
iletkenlik, mekanik ve ıslatma özellikleri de çok
önemlidir. Sanayide kurşunlu lehim alaşımına
alternatif olarak Sn-3,0, %Ag-0,5, Cu ve Bi-42% Sn
alaşımları
kullanılmaktadır.
Fakat
alaşımın
içeriğindeki gümüş maliyeti artırdığı için tüketici
firmalar tarafından maliyeti daha düşük alternatif
lehim malzemesi arayışına yönlendirmiştir. Bu
çalışma da yer alan özellikler detaylı olarak
incelendiğinde SnPb lehimine alternatif zararsız
lehim malzemesi üretilebilir.

RoHS mevzuatının uygulanması için son tarih 2006
yaklaştığında, yaygın SnPb lehiminin önde gelen iki
alternatifi, her ikisi de Avrupa, Japonya ve Amerika
Birleşik
Devletleri'nde akademi ve endüstri
konsorsiyumları tarafından kabul edilen SnAgCu ve
SnCu ötektikleridir. Ancak, SnAgCu ötektiği ve Ag'nin
yüksek maliyetini kapsayan Iowa Eyalet Üniversitesi
patentinin [1] maliyet hakkındaki endişeleri, Senju
Metal Endüstrileri tarafından tutulan bir Japon patenti
güvenceli hipoötektik SAC305 alaşımını onaylamak
için Japonya Elektronik Sanayi Geliştirme Derneğini
(JEIDA, şimdi JEITA) harekete geçirmiştir [2]. Fakat
alaşım içeriğindeki 3 ağ.% oranındaki gümüş maliyeti
artırdığı için alternatif lehim arama çalışmaları devam
etmektedir.

Anahtar kelimeler: Kurşunsuz lehimler, Alternatif
lehimler, Isıl iletkenlik, Elektriksel iletkenlik.

Abstract
In this study, lead-free solder alloys which could be
an alternative to Sn-37Ag% Pb (%wt) solder alloy
used for many applications for many years and their
thermal, mechanical, electrical and wetting properties
were investigated. The conductivity, mechanical and
wetting properties of the solder as well as the
electronic applications to which the solder material is
applied are very important. As an alternative to lead
solder alloy in the industry, Sn-3.0%, Ag-0.5%, Cu
and Bi-42% Sn alloys are used. But since the silver
content of the alloy has increased the cost, it has led
the consumer companies to search for a lower
alternative solder material. When the properties in
this study are examined in detail, an alternative
harmless solder material to SnPb solder can be
produced.

Bu çalışmada, alternatif lehim alaşımları ve onların
lehim malzemeleri için önem arz eden ısıl iletkenlik,
elektriksel iletkenlik, mekanik ve ıslatma kabiliyetleri
araştırılmıştır.

2. Malzeme Seçimi
Lehim alaşımı üretilmesi için element seçimi çok
önemlidir. En başta insan ve çevre sağlığını tehdit
etmeyen ya da en az tehdit eden bileşenlerin tercih
edilmesi gerekir. Aslında SnPb lehim alaşımının
yerine alternatif aramanın en büyük sebebi insana
verdiği zarardır. SnPb lehimi, havya ucunda
eridiğinde oluşan yanma sonucu, lehimin yapısındaki
kurşun yanarak kurşun dioksit (PbO2)'e dönüşür.
Uzun süre lehim yapanların gazı soluması sonucu
ciğerlerine kurşun bileşikleri yerleşir ve bu da insan
sağlığı açısından oldukça sakıncalıdır.

Keywords: Lead-free solders, Alternative solders,
Thermal conductivity, Electrical conductivity.

Ag, In, Bi, Cu, Sb, Zn, Sn lehim metallerinin farklı
bileşimleri geliştirilmiş yapısal ve elektronik
uygulamalar için hatırı sayılır bir potansiyele sahiptir.
Bu elementleri içeren alaşımlar üzerindeki yoğun ilgi,
düşük maliyet, düşük erime noktası, iyi ıslanabilirlik
ve iyi ısıl ve elektriksel iletkenliklere sahip olmasına
bağlanmaktadır. Ag, In, Bi, Cu, Sb, Zn, Sn lehim
metallerinin oda sıcaklığındaki ısıl ve elektriksel
iletkenlikleri iyi bilinmektedir fakat bu alaşımların ısıl

1. Giriş
Lehim, alaşımı oluşturan elementlerin erime
sıcaklığından daha düşük bir erime sıcaklığına sahip
pek çok alanda uygulanabilen ve iyi ıslanabilirliğiyle
iki metal parçayı birbirine bağlayan alaşımdır. Uzun
yıllardır hem maliyet hem de iyi lehimlenebilme
özelliğine sahip SnPb lehim alaşımının kullanımı
günümüzde de devam etmektedir. Fakat kurşunun
insan ve çevreye olan zararı Avrupa ülkeleri
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ve elektriksel iletkenliklerinin sıcaklığa bağlılığı
üzerine birkaç tane çalışma yapılmıştır [3-5].

Katıların
ısıl
iletkenliğinin
deneysel
olarak
belirlenmesinde, farklı sıcaklık aralıkları ve farklı
aralıklarda ısı iletkenlik değerlerine sahip çeşitli
malzeme sınıfları için bir dizi farklı ölçüm yöntemi
gereklidir [12]. Isıl iletkenliği deneysel olarak
belirlemek için kararlı-hal ve kararsız-hal olmak üzere
iki metot vardır. Maddenin fiziksel özelliği, numunenin
uygun geometrik yapısı, sonuçların gereken kesinlik
derecesi, deneyin hızı, zaman ve gerekli finansman
gibi hususlarla kullanılacak metot belirlenir.

Lehim alaşımı oluştururken bir diğer önemli husus ise
faz diyagramıdır. Faz diyagramları, lehim alaşımları
hakkında erime sıcaklığı ve mikroyapıdaki mevcut
fazların bileşimi ve fraksiyonu gibi değerli bilgiler
sağlayabilir [6].

3. Termal Özelikler

Metallerde ısı iletimi fononlarla ve elektronlarla
sağlanır. Kovalent bağlı ve iyonik bağlı cisimlerde
serbest elektron bulunmadığından ısı yalnız
fononlarla iletilir. Metallerde en etkili ısıl iletkenlik
serbest elektron hareketi ile sağlanırken fononların
hareketinden de katkı gelmektedir [13]. Isıl iletkenlik
ifadesi hem elektronlardan hem de fononlardan
gelen katkı için aynı ifadeyle denklem 1 ile verilir.

Termal özellikler, lehim alaşımlarının uygulama
alanları açısından önemlidir. Eklem oluşturacak olan
her bir lehim alaşımının erime davranışları, entalpi,
ısı kapasitesi gibi parametreler detaylı olarak
araştırılmaktadır. Bununla birlikte termal özellikler
içerisinde yer alan bir diğer konu ise ısıl iletkenliktir.
3.1. Erime Davranışları

1

Erime sıcaklığı kritik bir lehim karakteristiğidir. Çünkü
sistemin maksimum çalışma sıcaklığını ve minimum
işlem sıcaklığını belirler [7]. Erime sıcaklığı, bir lehim
alaşımının geliştirilmesi için en önemli hususlardan
biridir, çünkü bir lehim alaşımının yüksek erime
sıcaklığı, elektronik ambalajlama prosesinde yeniden
ısınma sıcaklığını arttırır ve polimer substratında
termal hasara neden olur [8]. Bu nedenle lehim
alaşımı seçilirken erime davranışlarının uygulanacak
elektronik malzemeye uygun olarak seçilmesi
gerekir. Lehim erime sıcaklığı, elektronik bileşenlerin
lehimleme işlemini, performansını ve güvenilirliğini
etkiler [2]. Yüksek sıcaklık lehim malzemesi
gerektiren uygulamalar da Zn esaslı ve Cu ilaveli
alaşımlar tercih edilirken düşük sıcaklık lehim
alaşımlarında ise erime sıcaklığını düşürdüğünden
dolayı Bi elementi seçilmektedir.

κ = ∑c jv jl j
3

(1)

j

Cj, j tipi taşıyıcıların birim hacimdeki özgül ısıya
katkısı, vj taşıyıcının hızı (taşıyıcıyı bir parçacık
olarak görürüz; taşıyıcı bir dalga ise, uygun hız grup
hızıdır) ve lj uygun olarak tanımlanmış bir ortalama
serbest yoldur [12]. Metal ve alaşımlı malzemeler
için, ısıl iletkenlik esas olarak iki parçadan oluşur [9]..

κ = κe +κ f
(2)
Burada,

κ e elektronların

ısıl iletkenliği,

κf

ise

fononların ısıl iletkenliğidir.

DSC (diferansiyel taramalı kalorimetri) eğrilerinden
elde edilen entalpi, pik sıcaklığı, başlangıç ve bitiş
erime sıcaklıkları gibi parametreler lehim alaşımları
için önemli bilgiler vermektedir. Lehim alaşımlarında
bir diğer önemli husus ise geçiş sıcaklığı aralığıdır.
Bu aralığın dar olması lehimin daha çabuk
katılaşması anlamına gelir.

4. Elektriksel İletkenlik
Bir yapının ya da tasarımın bileşiminde malzeme
seçiminde ve üretiminde elektriksel özellikler önemli
bir husustur. Örneğin, entegre devre paketinde
kullanılan malzemelerin elektriksel davranışları
farklıdır. Bağlantı tellerinde elektriksel iletkenliğin
yüksek olması gerekirken paket koruma kapsülünde
ise yalıtkan olması istenir. [14]

3.2. Isıl İletkenlik
Isıl iletkenlik, yüksek ve düşük sıcaklıklarda
çalışmaya uygun lehimler için çok önemli olan bir
özelliktir. Lehim içeren birçok uygulama, lehimin
yüksek
sıcaklıkta
çalışmasını
gerektirecektir.
Sıcaklığın uygun şekilde dağıtılması, devre kartına
takılan parçanın, montajın daha uzun bir kullanım
ömrü sağlamasının aşırı ısınmasını sağlamaz. Isıyı
lehimden geçirmek, ısıl iletkenlik verilerini anlamak
için çok önemli bir özellik haline getirmek yaygın bir
uygulamadır [9].

Elektriksel iletkenliği en yüksek olan metal gümüştür.
Bakır ise gümüşten sonra en yüksek ısıl iletkenliğe
7
sahip metaldir. Gümüşün iletkenliği 6.8x10 (Ωm)
1
7
-1
iken bakırın iletkenliği 6.0x10 (Ωm) olmasına
rağmen gümüşün yüksek maliyetinden dolayı
elektronik
uygulamalarda
pek
fazla
tercih
edilmemektedir. Lehim alaşımlarında da bakır erime
sıcaklığını
artıracağı
için
düşük
oranlarda
tutulmaktadır. Bu sebeplerden ötürü genellikle hem
elektriksel iletkenliği düşürmeyen hem de erime
sıcaklığını artırmayan arayışlar sürmektedir.

Isıl iletkenlik, birim alanının bir yüzeyine normal bir
yönde sabit koşullar altında birim zamanda bir birim
sıcaklık gradyanına bağlı olarak iletilen ısı miktarıdır
[10]. Başka bir deyişle, bir malzemenin ısıyı ne kadar
kolay ilettiğini ölçen özelliktir. İç gözeneklilik, tane
sınırları ve kirlilikler gibi faktörler bu özelliği
etkileyebilir [11].

Elektriksel iletkenlik ve özdirenç bir malzemenin
karakteristik özelliğidir. Bir numunenin elektriksel
iletkenliğinin belirlenebilmesi için ölçülen voltaj ve
akım şiddeti, hesaplanan özdirenç değeri ile
numunenin geometrik yapısı arasındaki ilişki
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kullanılır. Elektriksel
şekilde verilebilir [15]:

özdirenç

ifadesi

aşağıdaki

6. Mekanik Özellikler
Lehim
malzemelerinde
mekanik
özelliklerin
geliştirilmesi de önemli konulardan biridir. Pek çok
mühendislik alanında olduğu gibi elektronik
uygulamalarda da lehim malzemelerinin mekanik
özelliklerinin iyi olması gerekir. Uygulanan yük türü
ve değeri, lehim alaşımının niteliğini, ömrünü ve
performansını etkiler. Bu sebeplerden ötürü lehim
alaşımı seçilirken mekanik
özelliklerinin de
iyileştirilmesi yönünde seçimler yapılmalıdır.

V
ρ= G
I
(3)
Burada G; numunenin yüzey geometrik sınırlarını ve
kalınlığını, elektriksel kontakların numune üzerindeki
konumlarını, kontakların diziliş düzenlerini içeren bir
katsayıdır ve “Geometrik Düzeltme Katsayısı /
Faktörü” (Resistivity Correction Factor, RCF) olarak
tanımlanır [13]. Elektriksel iletkenlik ise basit olarak
özdirencin tersidir.

7. Alternatif Kurşunsuz Lehim Alaşımları
Günümüze kadar Sn-Pb lehimine alternatif
kurşunsuz lehim alaşımları araştırılmış ve erime
davranışları, ısıl iletkenlik, elektriksel iletkenlik,
mikroyapı, mekanik ve ıslanabilirlik gibi özellikleri
incelenmiştir. Tablo 1. de bazı lehim alaşımlarının
termal ve mekanik özellikleri verilmiştir.

Elektriksel özdirenç/iletkenlik ölçümlerinde genellikle
iki farklı ölçüm tekniği kullanılır. Bu teknikler; kontak
uçları kullanarak doğrudan direnç ölçülmesi ve
kontaksız indüksiyon ölçümleridir. Katı malzemeler
için
özdirenç
ölçümlerinde
genellikle
Ohm
kanununun bir uygulaması olan ve kontak uçları
kullanılarak yapılan iki nokta ve dört nokta teknikleri
kullanılır. İki nokta prob yönteminde tellerin direnci
numunenin özdirencine dahil edildiği için pek tercih
edilmemektedir.
Elektriksel
özdirenç/iletkenlik
ölçümleri oda sıcaklığında yapılmakla birlikte artan
sıcaklıkla da elde edilmektedir.

Tablo 1. Lehim alaşımlarının termal, elektriksel ve
mekanik özellikleri

Malzemelerin elektriksel iletkenliğini bilerek, bir
malzemenin ısıl iletkenliğine ya da tam tersi ısıl
iletkenliğini
bilerek
elektriksel
iletkenliğine
yaklaşılabilir. Serbest elektronlar içeren ısı ve
elektriksel taşıma durumlarının her ikisi de baz
alınarak klasik Wiedemann-Franz-Lorenz ilişkisine
bakarak ısıl iletkenlik ve elektriksel iletkenlik
belirlenebilir. WFL ilişkisine göre, mutlak sıcaklık ve
elektriksel iletkenliğin çarpımının termal iletkenliğin
oranı, her bir malzemeyi değiştiren Lorentz sayısı
olarak bilinir.

Alaşım
(ağ.%)

Erime
sıcaklığı
(0C)

Sn-37Pb [18]
Sn-2.8Ag20In [19]
Sn-3.5Ag [20]
Sn-25In [21]

183

Isıl
iletkenlik
K
(W/mK)
50.90

Elektriksel
iletkenlik
σ
(108/Ωm)
0.06849

Mikrosertlik
HV
(kg/mm2)

179-189

53.50

0.05882

-

221.5
118.5

65.90

0.12987
0.068

17.9

8. Sonuçlar
Lehimler, baskı devrelerdeki (PCB) elektronik
bileşenlerin montajında, sıhhi tesisat sistemlerindeki
mücevher
bakır
boruların
bağlanmasında,
parçalarının bağlanması ve tamirinde, küçük
mekanik parçaların tutturulması gibi pek çok alanda
yaygın olarak kullanılmaktadır. SnPb lehiminin termal
ve elektriksel özellikler bakımından iyi olması onun
insan ve çevre sağlığı açısından zararının önüne
geçememektedir. Başta elektronik devrelerde olmak
üzere pek çok alanda kullanılan lehim alaşımlarının
maliyet açısından uygun olması üretici ve kullanıcılar
tarafından tercih edilen ilk etkenler arasında
gelmektedir. Bu sebeple lehim alaşımları seçilirken
maliyeti düşürecek fakat bununla birlikte erime
sıcaklığı, iletkenlik ve ıslatma özelliklerinin de
düşürülmemesi gerekir.

(4)

κ ısıl iletkenliği, σ elektriksel iletkenliği ve T mutlak
sıcaklığı temsil eder.
5. Islatma Özelliği
Lehim
ıslanabilirliği,
erimiş
lehimin
lehim
bağlantısındaki metal yüzeyleri örtme kabiliyetidir
[16]. Elektronik uygulamalar da ıslatma, lehimler için
çok önemlidir, çünkü güvenilir ara bağlantı, iyi
ıslanma gerektirir. İyi ıslanma, iyi oluşturulmuş devre
kartı lehim dolgusu ile sonuçlanır [17]. Tüm alaşımlar
için ısının artmasıyla ıslatma süresi azalır. SnPb
alaşımı için iyi ıslanabilirlik, daha az sıcaklığa
bağlıdır.
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programına ve/veya LAK’lara katılmaları ve başarılı
sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından
aranan bir gerekliliktir.

Özet
Bu çalışma, plastik malzemelerde EN ISO 527-1 ve
EN ISO 527-2 standartlarına uygun olarak
hazırlanmış numunelerin çekme deneyi sonuçlarının
yeterlilik testi sonucu olarak değerlendirmesini
açıklamaktadır. Yeterlilik testi şartları, deney cihazları
ve sonuçların değerlendirilmesi TS EN ISO/IEC
17043
standardına
uygun
olarak
yapılan
hesaplamaları detaylı olarak verilmiştir.

Bu çalışmada, yeterlilik testi, plastik malzemelerin
çekme deneyi alanında EN ISO 527-1 ve EN ISO
527-2
[4,5]
standartlarına
uygun
olarak
gerçekleştirmiştir. Katılımcı laboratuvarlar kendi
malzeme test makinalarını kullanarak istenen
deneyleri yapmışlardır. Ölçüm sonuçları istenen
formatta TÜBİTAK UME’ye gönderilmiş ve TÜBİTAK
UME
laboratuvarlardan
gelen
sonuçları
değerlendirerek YT raporunu oluşturmuştur.

Anahtar kelimeler: Yeterlilik testi (YT), plastik
malzeme, çekme deneyi, EN ISO 527-1, EN ISO/IEC
17043

Bu çalışmada, yeterlilik testi sırasında elde edilen
sonuçlar
tartışılmıştır,
özellikle
farklı
laboratuvarlardan gelen test sonuçlarının ortalama
değerleri arasındaki farklılıkları değerlendirmek için
TS EN ISO/IEC 17043 standardına uygun olarak bir
analiz uygulanmıştır.

Abstract
This paper describes evaluation of tensile test results
of plastic specimens prepared in accordance with EN
ISO 527-1 and EN ISO 527-2 standards as end
result of proficiency test. The proficiency test
conditions, test equipment and evaluation of the
results are given in detail in accordance with TS EN
ISO/IEC 17043 standard.

2. Teknik Protokol
Bu kapsamda, öncelikle yeterlilik testi teknik
protokolü
hazırlanmış
ve
tüm
katılımcı
laboratuvarlara gönderilmiştir. Teknik protokol; test
örneklerinin
hazırlanmasını,
laboratuvarlara
dağıtımını, testler için zaman çizelgesini, test
raporlarını ve test gereksinimlerini içerecek şekilde
hazırlanmıştır.

Keywords: Proficiency test (PT), plastic material,
tensile test, EN ISO 527-1, EN ISO/IEC 17043

1. Giriş
Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için
genel şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardı
tanımlanmıştır. TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonlu
yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için
laboratuvarın
teknik
yeterliliğinin
uluslararası
tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli
kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve
sonrasında denetlenmesini kapsamaktadır.

2.1. Katılımcılar
Türkiye'de bu yeterlilik testine üç farklı test
laboratuvarı
katılmıştır.
Yeterlilik
deneyine
02.05.2018 tarihinde başlanmış olup, 28.05.2018
tarihinde tamamlanmıştır. Ölçümler planlanan zaman
çizelgesine uygun olarak tamamlanmıştır.
2.2. Numuneler ve Deney Şartları

Akreditasyon gerekliliklerinden biri olarak yeterlilik
testi tanımlanır. Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar
(LAK) ve yeterlilik testleri (YT), kalibrasyon ve deney
laboratuvarlarının
teknik
yeterliliklerini
değerlendirmekte önemli araçtır. Bu husus, TS EN
ISO/IEC 17025, TS EN ISO/IEC 17043 standartları
[1,2] ve TÜRKAK dokümanında [3] da belirtilir.
Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için
başvuran
laboratuvarların,
akreditasyon
kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili YT

Deneyde test edilecek numuneler EN ISO 527-2
standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Numuneler
EN ISO 527-2 standardında verilen tip için 1A
boyutlarında olacak şekilde enjeksiyonda presleme
ile aynı kimyasal bileşimli malzemeden hazırlanmıştır
(şekil
1a).
Numuneler
uygun
şekilde
numaralandırılarak
laboratuvarlara
iletilmiştir.
Hazırlanan numuneler, ilgili laboratuvara iletildikten
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Tablo 1. Ölçümlerin yapıldığı makinaların özellikleri

sonra laboratuvarın en kısa sürede deney yapması
sağlanmıştır. Yeterlilik deneylerinin yapılması
esnasında gerekli şartlar için, EN ISO 527-1 ve EN
ISO 527-2 standartlarında verilen parametreler
kullanılmıştır.
Ölçümlerde kullanılan makinalar (Şekil 1b) ve
özellikleri aşağıdaki tablo 1 de verilmiştir. Yeterlilik
deneyine, bu kapsamda alt yapısı mevcut olan ve
TÜRKAK tarafından akredite edilen veya edilecek
laboratuvarlar katılmıştır. Kimliklerinin gizli olabilmesi
amacıyla, laboratuvarların isimleri yerine lab. kodu ile
sonuçlar verilmiştir.

Ekstansometre kullanımı
Tema Temaslı
Kullanıl
ssız tip (Clipmadı
tip
on)

Lab.
Test
Ortam
Makina
şartlar
sı
ı

Lab.
Kod
u
36

Zwick

23 °C

X

34

Zwick

21 °C

X

37

Instron

23 °C

X

3. Sonuçlar
çerçevede,
yeterlilik
deneyine
katılan
Bu
laboratuvarlardan gelen dokümanlar kullanılarak
hazırlanan ölçüm sonuçları ve katılımcıların beyan
ettikleri çekme mukavemeti ve yüzde uzama değeri
arasındaki dağılımlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Bununla birlikte, TS EN ISO/IEC 17043 standardı
gerekliliklerine
uygun
olarak
gerçekleştirilmiş
istatistiksel veriler ve sonuçlar oluşturulmuştur.
Tüm katılımcılardan raporların gelmesi sonrası, elde
edilen
sonuçlar
TÜBİTAK
UME
tarafından
değerlendirilerek
yeterlilik
deney
raporu
hazırlanmıştır. Katılımcı laboratuvarların ölçüm
sonuçları; TS EN ISO/IEC 17043 [2] standardında
belirtilen aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.
Değerlendirme metodu ise z değeri (z skor) olup;

Şekil. 1a. Çekme deney numune şekli-Tip 1A

z=

x−X

σ

X

: referans değer
: katılımcı laboratuvar sonucu
σ
: Yeterlilik deneyi değerlendirmesi için
standart sapma
Z skor değerine göre değerlendirme koşulları;
|z| < 2,0 yeterli performans gösterir ve uyarı sinyali
oluşturmaz.
2,0 < |z| < 3,0 sorgulanabilir performans gösterir ve
uyarı sinyali oluşturur, problemin irdelenmesi gerekir.
|z| > 3,0 yetersiz performans gösterir ve düzeltici
faaliyet uygulanmalıdır.

x

Tablo 2. Çekme mukavemeti değerleri katılımcı
sonuçları
σm Değerleri (MPa)

Lab. Kodu
Şekil. 1b. Çekme deneyi cihazı fotoğrafı, numune,
ekstansometre ve kuvvet ölçme cihazı
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1

2

3

4

5

36

39,40

39,10

38,60

38,50

38,40

34

40,60

39,60

40,80

40,90

41,30

37

40,47

40,48

40,56

40,58

40,61
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Tablo 3. Çekme mukavemeti için katılımcıların
performans değerleri

Tablo 4.Çekme mukavemetinde
değerleri katılımcı Sonuçları

Kendi
Kendi
Deney
Atanmış
Lab.
içinde
içinde
Z
tekrar
değerden
ortalama
Kodu
std.
skor
sayısı
sapma
değer Sapma

Lab. Kodu

-

-

MPa

MPa

MPa

%

-

36

5

38,8

0,4

1,2

3,0

-1,2

34

5

40,6

0,6

-0,6 -1,6

0,6

37

5

40,5

0,1

-0,5 -1,4

0,5

yüzde

uzama

Çekme Uzaması Değerleri (%)
1

2

3

4

5

36

2,00

1,96

1,92

1,94

1,93

34

2,24

2,08

2,23

2,25

2,17

37

2,24

2,14

2,12

2,08

2,21

Tablo 5. Çekme mukavemetinde yüzde uzama için
katılımcıların performans değerleri

Lab.
Kod
u

Dene
y
tekrar
sayısı

Kendi
içinde
ortalam
a değer

Kendi
içinde
std.
Sapm
a

-

-

%

%

%

36

5

1,95

0,03

34

5

2,19

0,07

37

5

2,16

0,06

0,15
0,09
0,06

Atanmış
değerden
sapma

Z
sko
r

m
m
-

-1,1

-

0,7

-

0,4

-

Şekil 2. Lab. koduna göre çekme mukavemeti (σm)
ortalama değerleri

Şekil 3. Lab. koduna göre atanmış değerden sapma
değerleri

Şekil 5. Lab. koduna göre çekme uzaması (ϵm)
ortalama değerleri

Şekil 4. Lab. koduna göre Z skor değerleri
Şekil 6. Lab. koduna göre atanmış değerden sapma
değerleri
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Tablo 6. Genel Z skor değerlendirmesi
z
skor

|z| < 2
Lab.
Sayısı
%

σm

3

100

εm

3

100

2 < |z| < 3
Lab.
Sayısı %

|z| ≥ 3
Lab.
Sayısı %

Kaynaklar
[1] TS EN ISO/IEC 17025:2018, Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar
[2] TS EN ISO/IEC 17043: 2013, Uygunluk
değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel
kurallar
[3] P704,
TÜRKAK
Yeterlilik
Deneyleri
ve
Laboratuvarlararası Karşılaştırma Programları
Prosedürü, Rev 8, 2017
[4] EN ISO 527-1, Plastics - Determination of tensile
properties - Part 1: General principles, 2012
[5] EN ISO 527-2, Plastics - Determination of

Şekil 7. Lab. koduna göre Z skor değerleri

4. Performansın Değerlendirilmesi
Performans değerlendirmesi aşağıdaki performans
kriterleri dikkate alınarak oluşturulmuştur
1) |z| < 2,0 yeterli performans gösterir ve uyarı sinyali
oluşturmaz.
2,0 < |z| < 3,0 sorgulanabilir performans gösterir ve
uyarı sinyali oluşturur, problemin irdelenmesi gerekir.
|z| > 3,0 yetersiz performans gösterir ve faaliyet
sinyali oluşturur ve düzeltici faaliyet uygulanmalıdır.
Katılımcılar arasındaki farklılıklar katılımcıların
performans değerleri bölümünde verilmiştir.
2) Z Skor uyarı sinyali ve faaliyet sinyali durumunda
ise muhtemel hata kaynakları aşağıda verilmiştir.
Deney cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmaması
veya akredite kuruluşa yaptırılmaması,
Kalibrasyonların
çalışma
aralığı
içinde
yaptırılmaması,
Deney cihazlarının ara kontrollerinin yapılmaması,
Deney personeli,
Yeterli eğitimin alınmaması
3) Deney yöntemleri aynıdır, farklı metot
kullanılmamıştır.

tensile properties - Part 2: Test conditions
for moulding and extrusion plastics, 2012

4) Z Skor değerinin 10’dan büyük olması, sonuçların
değerlendirilmesi ve performansın yorumlanmasını
olanaksız hale getirmektedir. Bu sebeple Z-Skoru
değeri 10’dan büyük olan katılımcı değerleri
hesaplamalara katılmamıştır.

5. Sonuçlar ve Öneriler
Yeterlilik deneyine, deneyi yapabilmek için alt yapısı
mevcut TÜRKAK tarafından akredite olacak
laboratuvarlar katılımda bulunmuştur. Deneyler
belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Laboratuvarlardan gelen sonuçlara göre bu sonuç
raporu TÜBİTAK UME tarafından oluşturulmuştur.
Z skorunun değerlendirilmesi sonucunda, tüm
laboratuvarların, plastik malzemelerde EN ISO 527-1
ve EN ISO 527-2 standartlarına göre çekme
deneyinde çekme mukavemeti (σm) ve çekme
uzaması (εm) parametrelerinde yeterlilik deneyi
ölçümlerinin “z < 2 yeterli = başarılı” olduğu
belirlenmiştir.
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TİYAZOL GRUBU İÇEREN BAZI SCHIFF BAZLARININ PİRİDİN
ORTAMINDA TİTRASYONLARI
Ş. Nihan Karuk ELMASa, İbrahim YILMAZa ve Alaaddin CUKUROVALIb

Karamanoğlu Mehmetbey Universitesi, Karaman, Türkiye, E-mail: iyilmaz@kmu.edu.tr
Karamanoğlu Mehmetbey Universitesi, Karaman, Türkiye, E-mail:snihankaruk@kmu.edu.tr
b
Firat Universitesi, Elazığ, Turkiye, E-mail: acukurovali@firat.edu.tr
a

a

Özet

karışımlara ve bilinmeyen kuvvetteki asit ve baz
içeren numunelere uygulanabilir. Bu metod benzen,
kloroform, dioksan gibi dielektrik sabiti çok küçük
olan çözücüler hariç, pek çok organik çözücüde
yapılan tayinlerde kullanılabilir. Çok düşük dielektrik
sabitli çözücülerde alet yüksek elektriksel direnç
gösterdiğinden kararlı potansiyel okumaları elde
etmek mümkün olmayabilir.

Bu çalışmada, benzaldehit, 2-hidroksi, 4-hidroksi, 2hidroksi-3-metoksi
ve
2-hidroksi-1-naftaldehitin
tiyazol grubu içeren aminlerle oluşturdukları Schiff
bazları susuz ortamda potansiyometrik metotla asit
olarak titre edilmiştir. Schiff bazlarının asit olarak
titrasyonda çözücü olarak piridin, titre edici olarak da
2-propanolde
hazırlanmış
tetrabütilamonyum
hidroksit çözeltisi kullanılmıştır. Piridin ortamında
yapılan titrasyonlara göre; Schiff bazlarının asitliğine
aldehit komponentinin etkisi incelendiğinde naftil
grubunun fenil grubundan daha asidik olduğu, aldehit
grubuna o-konumunda bağlanan -OH'lerin Schiff
bazlarının asitliğini artırdığı görülmüştür.

Schiff bazları koordinasyon kimyasında çok
kullanılan ligandlardır. Yüklü ve yüksüz grupların
meydana getirdiği ligandlar merkez atomuna donör
atomlarla bağlanarak koordinasyon bileşiklerini
meydana getirirler. Schiff bazları da yapısında
bulunan donör atomların sayısına bağlı olarak etkin
bir şelat grubu oluştururlar. Bu nedenle Schiff bazları
kompleks hazırlamada oldukça önemli ligandlardır.

Anahtar Kelimeler: Susuz ortam, potansiyometri,
tiyazol türevi, Schiff bazları

Schiff bazlarının bilim çevrelerinde gördüğü ilgi ve
pratik
hayatımızdaki
önemi
günden
güne
artmaktadır. Özellikle son yıllarda sıvı kristal
teknolojisinde kullanılabilecek pekçok Schiff bazının
bulunması bu konuda yapılan çalışmaların artmasına
sebep olmuştur. Ayrıca boyar maddelerin üretiminde,
bazı ilaçların hazırlanmasında ve elektronik
endüstrisinde Schiff bazları geniş kullanım alanları
bulmuştur.

1. Giriş
Susuz ortam reaksiyonları başlı başına bir kimya
konusu olup 1910'lu yıllarda başlamasına rağmen
1950'li yıllara kadar fazla önemsenmemiştir. Fakat
bundan sonraki yıllarda bu konuya gereken önem
verilmeye başlanmıştır [1]. Konunun 1950'li yıllardan
sonra birden güncel hale gelmesinin nedenleri şöyle
sıralanabilir:

2. Deneysel Kısım

1. Kimyasal bağlar üzerine ortaya atılan görüşlerin
değer kazanması,

2.1. Kullanılan Cihazlar ve Çözeltiler

2. İnstrümental metodların gelişmesi ve çoğalması,

Potansiyometrik çalışmalar için Janwey 3040 pH
metre/iyon analyzer, elektrot olarak kombine cam
elektrot kullanılmıştır. Kombine cam elektrota
referans elektrodun dolgu çözeltisi olan sulu KCl
yerine, KCl ile doyurulmuş metanol çözeltisi
konmuştur. Kombine cam elektrot kullanılmadığı
zamanlar saf su içerisinde saklanmıştır.

3. Atom enerjisi ve uzay çalışmalarında çok saf
maddelere ihtiyaç duyulması.
Özellikle atom pillerinin ve roketlerin yapılmasında
çok saf metallere ihtiyaç duyulması bilim adamlarını
susuz ortam çalışmalarına yöneltmiştir. Bu metallerin
koordinasyon bileşikleri susuz çözücülere ekstrakte
edilerek oldukça saf metal ve metal bileşikleri elde
edilmiştir. Bu sebeple, susuz ortamlardaki iyonik
maddelerin doğası ve bu sistemlerdeki kimyasal
özelliklerinin araştırılması gerekmiştir. Bunun için ise,
dielektrik sabiti geniş bir skalada değişen ve
solvatlama kabiliyetleri farklı çözücülerdeki çözünen
madde-çözücü ilişkilerini anlamak için çok dikkatli
ölçümlerin yapılması zorunlu olmuştur [2].

Schiff bazlarının tetrabütilamonyum hidroksit ile asit
olarak titrasyonu için piridin kullanılmıştır. Piridin, en
az bir gün katı KOH ile muamele edildikten sonra
yine KOH üzerinden destillenmiştir. 0.1 M'lık
metanol'deki çözeltisi (Merck). Bu çözelti 0.028 M'a
seyreltilerek
kullanılmıştır.
Tetrabütilamonyum
hidroksiti ayarlamak amacıyla süblime benzoik asit
primer standart olarak kullanılmıştır. Benzoik asitin 2propanoldeki
çözeltisi
hazırlanarak
tetrabütilamonyum hidroksit ile potansiyometrik
olarak titre edilmiştir.

Potansiyometrik titrasyon, titrantın her ilavesinden
sonra potansiyel ölçülmesi üzerine kurulmuş olan bir
metottur. Potansiyometrik olarak dönüm noktasının
tespiti kolay olduğundan tercih edilir. Potansiyometrik
titrasyon metodu genellikle zayıf asit ve bazlara,

Yarı-nötralizasyon potansiyelleri sıcaklığa bağlı
olarak değişmektedir [3]. Bu nedenle, titrasyonların
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sabit
sıcaklıkta
yapılması
gerekmektedir.
Karbondioksitin bozucu etkisini önlemek için titrasyon
kabının atmosfere kapalı olması ve içinden azot gazı
geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla tarafımızdan
bir titrasyon kabı yaptırılmış ve bütün titrasyonlar bu
kap içerisinde gerçekleştirilmiştir.

ph

0

HO

N

N CH
VII

S

-200
-400

2.2. Titrasyon Tekniği

-600

M
Titre
edilecek
maddelerden
1.10-3
konsantrasyonda 25 mL hacminde çözeltiler
hazırlanmış ve titrasyon düzeneğinde sabit sıcaklık
(25±1°C) ve azot atmosferinde piridin ortamında
0.028 M TBAH ile titre edilmiştir. Titrant, her
seferinde 0.04-0.07 mL olacak şekilde ilave
edilmiştir.

-800
-1000
0

0,5

1

1,5

2

mL TBAH

Grafik. VII’ nin piridin ortamında
potansiyometrik titrasyon eğrisi.

İlave edilen titrant hacmine (mL) karşı potansiyeller
(mV) grafiğe geçirilmiş ve potansiyometrik titrasyon
eğrileri elde edilmiştir. Titrasyon eğrilerinin dönüm
noktası tespit edilmiş ve bu noktadaki sarfiyatın tam
yarısındaki sarfiyata karşılık gelen potansiyel yarınötralizasyon potansiyeli (y.n.p) olarak okunmuştur.
Zayıf asitlerin titrasyonunda yarı sarfiyattaki pH
değeri o zayıf asitin pKa değerine eşit oduğu için
y.n.p değeri de o asidin asitlik kuvveti ile ilgili bir
değerdir [4]. Farklı asitlerin veya bazların y.n.p
değerlerini birbiri ile kıyaslayarak asitlik, bazlık
sırasını tespit etmek mümkündür. Bu çalışmada da
potansiyometrik titrasyonlardan y.n.p değerleri
bulunmuş ve titre edilen maddelerin asitlik, bazlık
güçlerinin birbirine göre durumları incelenmeye
çalışılmıştır

TBAH

ile

Piridin ortamında hidroksi grubu içeren Schiff
bazlarının titrasyonlarından elde edilen pKa değerleri
ve yarı-nötrleştirme potansiyelleri (HNP) Tablo da
verilmiştir.
Bu
Schiff
bazları
sübstitüent
taşımamaktadır, bu yüzden sübstitüentin Schiff
bazlarının asitliği üzerindeki etkisi tamamen
araştırılamamıştır. Ancak, fenil grubu ile naftil
grubunun asitlik üzerine etkisi araştırılmıştır. Örneğin,
aynı tiyazol grubunu içeren Schiff bazlarının pKa
değerlerini karşılaştırdığımızda, naftil grubunun fenil
grubundan daha asidik olduğunu görülmüştür. Bu
davranış, fenil halkanın, rezonanstan dolayı doğası
gereği elektron çekmesi gerçeği ile açıklanabilir.
Ayrıca, rezonans yapıların varlığı, naftolat iyonuna
stabilite kazandırır. Bu iki faktör O-H bağını daha
yüksek ayrışma için daha kararsız hale getirir, sonuç
pKa değerlerinde bir azalmadır. Böylece, β-hdroksia-naftaldehitten türetilen Schiff bazlarının pKa
değerleri, salisilaldehitden türetilenlerinkinden daha
düşüktür. Bu durum literatür ile uyumludur [7,8,9].

3. Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada, 8 farklı Schiff bazı, susuz ortamda
potansiyometrik olarak titre edilmiştir. Yapılarında
hidroksi grubu içeren bu Schiff bazlarının asit olarak
titrasyonunda titrant olarak tetrabutilamonyum
hidroksit ve çözücü olarak ise piridin kullanılmıştır.

Tablo. Piridin içinde tetrabütilamonyum hidroksit ile
potansiyometrik olarak titre edilen Schiff bazlarının
pKa değerleri ve yarı-nötralleşme potansiyelleri
(HNP).

Titrasyon
eğrilerinden
yarı-nötralizasyon
potansiyellerinin belirlenmesinde, her bir titrasyona
başlamadan önce, potansiyometre, pH tampon
çözeltisine karşı standardize edilmiştir ve yaklaşık 17 mV değeri pKa 7 olarak kabul edilmiştir [5]. Schiff'
Bazlarının yarı nötrleştirme potansiyelleri ve karşılık
gelen pKa değerleri Tabloda verilmiştir.

Compound

HNP/mV pKa
-636

17.51

R' N CH
IX
HO

OH -639

17.54

R' N CH
X

-584

16.61

R' N CH
XI
HO

R N CH
II
HO

Genel olarak, bileşiklerin bazikliğini etkileyen faktörler
(i) indükleyici etkiler (sübstitüent, alkil ve aril etkiler),
(ii) sterik etkiler (F-suşları ve B-suşları), (iii) çözücü
etkileri (dipol momenti, dielektrik sabiti) (asit ve
baziklik), (iv) hidrojen bağları ve (v) rezonans etkileri
[6]. Bu çalışmada, Schiff bazlarının asitliğine, indüktif
etkinin, rezonans etkisinin ve hidrojen bağının etkileri
gözlenmiştir.

R N CH
III
R N CH
IV
HO

OCH3

HO
R N CH
VII

13.39

R' N CH
XIV

p-tolyl
N

N
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R' =
S

-428

13.97

OH -711

18.76

-572

16.41

-380

13.15

OCH3

HO
-391

ph
R=

HNP/mV pKa

Compound

S
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Diğer taraftan, II-III ve IV-X bileşiklerinin asitliğini
karşılaştırdığımızda, o-pozisyona bağlı hidroksi
grubunun p-pozisyonuna bağlı hidroksi grubundan
daha asidik olduğu gözlenmiştir. Bu gözlem, opozisyonunda hidroksi grubuna imin nitrojen ile
hidrojen bağının oluşumu ile açıklanmaktadır [10].

4. Sonuç
Bu çalışmada yapısında tiyazol grubu bulunan 8 adet
Schiff bazı potansiyometrik olarak titre edilmiştir.
Titirasyonlarda titrant olarak tetrabütilamonyum
hidroksit ve çözücü olarak piridin kullanılmıştır.
Titrasyon
eğrilerinden
yarı
nötralizasyon
potansiyelleri ve bunlara karşılık gelen pKa değerleri
hesaplanmıştır. Ayrıca elde edilen veriler kullanılarak
Schiff bazlarının asitliğine sübstitüent etkileri de
incelenmiştir.
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Abstract
provide information for scientists working on
chemical reactivity, salt formation, chromatographic
separations (especially estimation of retention times),
selectivity and pH dependency of mobile phase [9].
There are various techniques used in the
determination of dissociation constants [10], such as
potentiometry,
conductometry,
and
spectrophotometry. Potentiometric titrations in nonaqueous media provide valuable information about
the basicity or acidity of compounds [11].

In this study, some different Schiff bases were
titrated potentiometrically as bases in non-aquous
media. In the titration of these Schiff bases,
nitrobenzene was used as solvent and perchloric
acid solution as titrant which is prepared in
nitrobenzene solvent. Titration graphs were obtained
by plotting volume of titrant solution used in titrations
against potentials which are obtained every addition
of titrant. From the titration curves, half-neutralization
potentials (HNP) were determined and from these,
the corresponding pKa values were calculated. At the
same time, the data obtained from the titrations were
used in the investigation of effects of functional
groups on the acidity and basicity of Schiff bases
studied..

Water is the most common solvent used in titrimetric
analyses due to its unique properties. However, in
spite of having some unique properties water is not a
suitable solvent for the determination of pKa values of
these organic compounds exhibiting very weak acidic
or basic character in aqueous media and those acids
and bases which remain outside the pH scale
developed as regards to aqueous media [12]. For
this reason, determination of the pKa values of
organic compounds such as Schiff bases which are
showing very weak acidic or basic character have to
be carry out in non-aqueous media. Solubility studies
of these compounds showed that they are sufficiently
soluble in nitrobenzene to carry out the planned
basicity investigations and in pyridine to carry out the
planned acidity investigations.

Keywords: Schiff bases, Non-Aqueous Media,
Potentiometry

1. Introduction
Schiff bases and their transition metal complexes
have been extensively investigated because these
types of molecules are important in chemistry. The
Schiff bases derived from the condensation of
salicylaldehyde with alkyl and arylamines, known as
N-alkyl or N-aryl salicylaldimines, are considered to
be suitable models for pyridoxal and, in general, B6
vitamins [1]. Schiff bases play an important role as
chelating agents for a large number of metal ions, as
they form stable five- or six-membered rings after
complexation with the metal ion [2].

Although there have been a number of reports on the
determination of pKa constants of Schiff bases, there
are limited studies on the determination of pKa
constants of Schiff base containing thiazole group in
the literature. So, we think that this study will make
an important contribution to the literature.

Thiazole and its derivatives have biological
significance, for example, it is found in the vitamin B1
molecule and in the coenzyme cocarboxylase [3].
The penicillin molecule also contains a thiazolidine
ring. 2-Aminothiazoles are known mainly as
biologically active compounds with a broad range of
activity and as intermediates in the synthesis of
antibiotics and dyes [4]. Various thiazole derivatives
have
shown
herbicidal,
anti-inflammatory,
antimicrobial, or antiparasitic activity [5].

In this study, 14 different Schiff bases, structures are
given in Table 1, were titrated potentiometrically with
perchloric acid in nitrobenzene solvent. The halfneutralization potentials (HNP) were determined and
from
the
half-neutralization
potentials
the
corresponding pKa values of the compounds were
calculated by using the Nernst equation.

Determination of pKa values of the active constituent
of certain pharmaceutical preparations is important
because the distribution, transport behavior, bonding
to receptors, and contributions to the metabolic
behavior of the active constituent molecules depend
on the ionization constant [6-8].

2.1. Chemicals and Solutions

2. Experimental

All of the reagents were purchased from Merck
otherwise stated. Nitrobenzene was used after
purification as follows. Aproximately 10 g of P205 was
added to 1 L of nitrobenzene and after thoroughout
shaking, the mixture was left overnight and distilled

The knowledge of dissociation constants of Schiff
bases is of fundamental importance in order to
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neutralisation potentials and corresponding pKa
values of the Schiff bases are given

twice under reduced pressure with the aid of a
suction oil pump.
Perchloric acid solution was prepared from pure 70
% perchloric acid in nitrobenzene. The concentration
of this solution was determined against the primary
standard diphenylguanidine. In all titrations,
-1
anhydrous 0.045 mol L perchloric acid solution,
prepared according to the literature [13], was used.
2-Propanol was used to prepare the standard
tetrabutylammonium
hydroxide
solution
after
purification [15]. The Schiff bases were synthesised
and dried accordance to the literature [16].

1000
800
ph
N

600

HO
N CH
VII

S

mV
400
200
0

2.2. Potentiometric Apparatus and Procedure

0

All potentiometric titrations were carried out
manually, under a nitrogen atmosphere to eliminate
the atmospheric carbondioxide at 25.0±0.1°C in a
specially designed cell. The cell was connected to a
water circulating thermostate, which the temperature
of the cell and its contents was kept at 25.0±0.1 °C.
The cell had a capacity of approximately 50 mL and
was connected to the combined glass electrode to
semi-micro burette and to a nitrogen cylinder. A
magnetic stirrer was used in the titrations for the
efficient and suitable stirring. The semi-micro burette
enabled the titrant solution to be read within 0.01 mL.
A Jenway 3040 digital pH-ionmeter equipped with a
combined pH-electrode (Ingold) was used throughout
the study. The saturated KCl solution of the calomel
electrode was removed and the electrode washed
several times with anhydrous methanol. After drying,
it was filled with saturated KCl solution in methanol.

0,5

1

mL HClO4

1,5

Figure 1. Potentiometric titration curve of the VII with
perchloric acid in nitrobenzene.
Although there are three atoms which are shown
basic character in studied Schiff bases, one endpoint was observed. This situation can be explain as
follows; thiazole ring is an aromatic ring and there
are two different hetero atoms which are nitrogen
and sulfur. The sulfur atom is involved in the
aromatic π system in thiazole ring and decreases of
own basicity via denotation of own unshared electron
pairs to ring. So, basiticy of sulfur atom is less then
that of nitrogen atom in thiazole ring. On the other
hand, observation of one end-point show that only
one of nitrogen atoms was titrated of these nitrogen
in thiazole ring and imine nitrogen. Results of the
titrations reveal that the changes of substituents of
aldehyde groups effect the basicity of Schiff bases.
Since the substituents on aldehyde groups effect the
near nitrogen atom we can say titrated nitrogen is
imine nitrogene.

In the titration of Schiff bases, solutions of the Schiff
-3
bases were prapared in nitrobenzene at 1.0x10 mol
-1
-1
L concentrations and 0.045 mol L perchloric acid
solution was used as titrant. During the titrations, the
titrant was added in increments of 0.05 mL after each
stable potential reading, and mV values were
recorded. The mV values were plotted versus titrant
volumes mL and thus potentiometric titration curves
were formed for all titrations. From these curves, the
HNP values were determined, and the corresponding
pKa values were calculated [11,17].

According the results of this research, influence of
the aromatic aldehyde component on the basicity of
Schiff bases were investigated. For this purpose, pKa
values of Schiff bases containing same thiazole
group were compared and results were given in
Table 2. An inspection of the pKa values in Table 2
for the influence of the aromatic aldehyde component
on the basicity of Schiff bases, we seen that phenyl
group more basic then naphtyl group. There are 6-π
system in benzene ring and 10-π system in
naphtalene ring. 10-π system is more account for the
decreasing basicity then 6-π system by delocalizing
the negative charge [11,18,19]. Our observations are
in good agreement with the literature.

3. Results and Discussion
The potentiometric titration curves for VII titrated with
perchloric acid in nitrobenzene media was given as
example in Fig. 1.From the titration curves, halfneutralization potentials (HNP) were determined and
the corresponding pKa values were calculated. In
determining half-neutralisation potentials, the halfneutralisation potential of 0.001 M hexa(ptoluidino)cyclotriphosphazatriene
[N3P3(NH-p-tol)6]
solution with perchloric acid in nitrobenzene solvent
was taken as the standard. The half-neutralisation
potential and corresponding pKa value of this
compound are approximately 212 mV and 3,
respectively. In calculations of pKa values of the
Schiff bases stadied, 59 mV was taken as
corresponding to one pKa unit [11]. The half-
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Table 1. pKa values and half-neutralisation
potentials (HNP) of Schiff bases titrated
potentiometrically
with
perchloric
acid in
nitrobenzene solvent.
Compound

Compound

HNP/mV pKa

R

Table 2. Influence of the aromatic aldehyde
component on the basicity of Schiff bases.
Compound
R N CH
I

HNP/mV pKa

R'
N

pKa

344

0.76

413

-0.41

484

-1.61

Compound
R'

N CH
VIII

R'

N CH
XIII

HNP/mV

pKa

314

1.27

332

0.97

476

-1.48

510

-2.05

N
N

CH

S
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S

I

R

314

CH

1.27

R N CH
VI

VIII

R'

N

N
N

S

CH

II

484

N

-1.61

S

476 -1.48

CH

HO

IX

HO

HO
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0.95
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S

XII
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N

N
N

S

CH

N
S

VI

413

HO

R

332

0.97

510
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Besides, when Schiff bases having numbers of I with
V, and VIII with XII are compared two by two, Schif
bases containing bromide are more basic then Schiff
bases without bromide. Since bromide is stronger
electron withdrawing ability substituent, this is also
an expected result. Halogenes withdraws electrons
due to its inductive effect, they also donates
electrons by resonance. The former property of these
substituents outweighs the latter and the benzene
ring becomes depleted of negative charge. Hence a
halogen atom attached to the benzene ring lowers its
electron density. The lower electron density of the
benzene ring withdraws charge from the nitrogen
atom of the imino group is resulted in an increase in
basicity [17,22].

HO

R'

N

N
N

S

CH

XIII

-0.41

CH

VII

R = phenyl

N

490

-1.71

S

CH

XIV

R' = p-tolyl

On the other hand, when investigate of influence of
the hydroxy group on the basicity of Schiff bases, the
hydroxy group attached p-position was increased the
basicity of Schiff bases. This result is in good
agreement with literature values [17,20]. When we
compare the pKa values of Schiff bases having
hydroxy group attached at o-position and no hydroxy
group benzene or naphtyl, it can be seen that
hydroxy group which is attached o-position of
aldehyde is decreased basicity of Schiff base, Table
3.

Table 3. Influence of o-hydroxy groups on the
basicity of Schiff bases
HNP/mV pKa

Compound

This result can be also explained by the formation of
intramolecular hydrogen bonding (an illustration is
shown in Fig. 3) between the o-hydroxy group of the
aldehyde and nitrogen atom of imine nitrogen. In this
situation, the imine nitrogen donates unshared
electron pairs to hydrogene bond. Thus, the basicity
of nitrogen has been decreased [21]. Two
substances, IV and IX, contain methoxy groups
attached to aldehyde. Methoxy group is an
electropositive substituent, that is to say electronreleasing ability group. So, methoxy group is
decrease the basiticy of Schiff base with inductive
electron-donating effect and increase the basicity of
Schiff base by the reason of its resonance effect.
But, the positive tautomeric effect is much more
powerful than the inductive effect and causes
increase the basicity of the Schiff bases.
Consequently, increase of basicity is then expected
result [20,22].

Compound

HNP/mV pKa

R N CH
I

344

0.76

R' N CH
VIII

314

1.27

R N CH
II
HO

484

-1.61

R' N CH
IX
HO
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-1.48

R N CH
VI

413

-0.41
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R' N CH
XIV

510

-2.05

HO

HO
R N CH
VII
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ph

N

N
R=

R' =
S

S

4. Conclusions
Some Schiff bases having thiazole ring were titrated
potentiometrically in non-aquous media. From the
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titrations, half-neutralization potentials (HNP) were
determined and then neutralization potentials the
corresponding pKa values were calculated. The data
obtained from the titrations were also used in the
investigation of the effects of functional groups on
the acidity and basicity of Schiff bases. It is observed
that despite the substances contain several titratable
basic functional groups, only imine nitrogen was
titrated in the nitrobenzene.
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Abstract
mixed for 1, 2 and 3h. Afterwards, particle size
analysis were carried out for the powder mixtures.
Fig. 1 shows the particle size distributions for all the
mixing times.

In this work, the influence of the mechanical alloying
duration on the sintering of mullite was evaluated.
The starting powders of Al2O3 and SiO2 were
mechanically alloyed for 3h. The powder mixtures
were cold pressed and sintered at 1670ºC and
1700ºC for 3h. to obtain stoichiometric mullite
(3Al2O3.2SiO2) composition. The bulk samples were
examined using Scanning Electron Microscope
(SEM)/EDS to evaluate the structural modifications in
the sintered samples by the mechanical alloying
durations. The phase analysis of the sintered
samples was determined by X-ray diffraction (XRD).
As a result, changing the mechanical alloying
duration might be useful to obtain highly dense and
homogenous microstructures. Vickers microhardness
(Hv) of the samples was measured vs. mechanical
alloying duration.
Keywords: Mechanical Alloying, mullite, sintering.

Figure 1. Particle size distribution of starting powders
for a. 1h., b. 2h. and c. 3h.
Using a binder, the starting powders were uniaxially
pressed at a standard pressure in order to form
pellets with 14 mm diameter and 6 mm thickness.
Afterwards, the pellets were sintered at 1670 and
1700ºC. Heating rate was kept at 5ºC/min. The bulk
density and relative density percentages of the
pellets were determined using the weight and the
geometric dimensions. Phase identification was
performed by X-ray diffraction technique (XRD) for a
Braggs’ angle range of 10-70º. Microstructural
examination of the sintered pellets was done by
Scanning Electron Microscopy (SEM) on the gold
coated polished surfaces. Elemental analysis was
performed by EDS technique. Vickers microhardness
measurements were performed under a load of 1kg
for both samples.

1. Introduction
Mullite based ceramics possess high refractoriness,
chemical resistance, creep resistance, thermal shock
resistance along with flexure strength at high
temperatures. That is why they have been involved
in several technological fields [1-4].
Al2O3-SiO2 binary system contains only one solid
solution compound with a stoichiometric formula of
3Al2O3.2SiO2, which has been mentioned above as
mullite. Despite aforementioned superior properties,
one drawback of monolithic mullite ceramics is that
they exhibit low room temperature mechanical
properties, i.e they suffer from low flexure strength
and fracture toughness [5-7]. In general, in the
traditional solid-state method to produce mullite
powders, very high sintering temperatures must be
applied to obtain the products with high density [8].

3. Results and Discussion
The sample sintered at 1700ºC showed a higher
3
3
density, i.e 3.11 gr/cm with regards to 2.73 gr/cm
density value of the sample sintered at 1670ºC. The
densification depends very much on the sintering
temperature. The sample sintered at 1670ºC
indicated a significant drop in the relative density
(86%) in comparison to that of sample sintered at
1700ºC (98%) as shown in Table 1.

The objective of this study is to explore the effect of
sintering temperature on the densification and
mechanical properties of mullite ceramics. The
microstructural examination and phase analysis were
also carried out in order to control the residual
phases.

2. Experimental Procedure
In the experiments, technical grades of Al2O3 and
SiO2 powders were used. Starting powders were
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morphology with 2.5 and 4 µm sized grains for the
sintering temperatures of 1670 and 1700°C,
respectively. The grain size and grain morphology
data obtained in the present study was compared to
the studies of Pereira et al. and Li et al. [9,10].

Table 1 Comparison of the sintered densities
Starting
materials

Indian
Bauxite1+silica
Indian
Bauxite1+silica

Sintering
parameters
°C/h;min.

RD
Reference
%

95

1650/2

82

Tripathi et
al. 2012

80

Sacks and
Pask 1981

87

Sacks and
Pask 1981

α-Al2O3 +
α-quartz

1700/1

α-Al2O3 +
α-quartz

1700/4

Al2O3 +
silica

1670/3

86

1700/3

98

Al2O3 +
silica

Tripathi et
al. 2012

1650/2

Near round-shaped grains, which were observed in
this study, indicated that a typical mullitization took
place similar to those samples obtained using high
purity raw materials as reported in the study of
Magliano [11].
There was not any acicular or needle-like grains in
the microstructures, which are of typical grain
morphologies
obtained
after
the
thermal
decomposition of kaolinite [11]. Besides, since the
sintering temperatures applied in this study were
below the liquidus curve of the composition, an
assumption that no liquid phase was formed during
the firing process, can be made safely. The lack of a
liquid phase is known to result invariably in the
equiaxial
microstructure
during
the
mullite
preparation, which was also confirmed in this study
or else, elongated grains would be anticipated along
with the presence of a liquid phase [11].

Present
study
Present
study

SEM images and corresponding EDS analysis of the
samples after sintering at 1670 and 1700°C were
shown in Fig.2 and Fig.3, respectively.

According to molar concentrations obtained from
EDS analysis of the samples after sintering at 1670
and 1700°C in Fig.2 and Fig.3, a phase with a
composition close to mullite solid solution in the
Al2O3-SiO2 binary phase diagram was produced in
the microstructures. Molar concentrations obtained at
both sintering temperatures were similar.
Table 2 Grain size and morphology
Sintering
Av.
XRD
parameter grain
Grain
Reference
anal
°C/h.,min. size, morphology
ysis
µm
resul
ts of
Pereira et
1600/1.5h.
2.0 round-shaped
both
al. 2014
sam
ples
rod-like
Li et al.
1500/7min.
3.0
were
particles
2016
sho
wn
Present
1670/3h.
2.5
equi-axed
in
study
Fig.4
and
Present
1700/3h.
4.0
equi-axed
Fig.5
study
for
1670 and 1700°, respectively.

Figure 2. SEM images and corresponding EDS
analysis after 1670°C.

Figure 3. SEM images and corresponding EDS
analysis after 1700°C.
In Table 2, the grain size and grain morphology of
both samples derived from SEM images, were also
compared with the literature data. Sintering at both
temperatures yielded same equi-axed grain

Figure 4. XRD pattern after 1670°C.
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5.

Microstructure of mullite is dense with grain
size of 2.5µm and 4µm.

Acknowledgments
The authors would like to thank Mr. Haluk Gürses
from Dokuz Eylül University (DEU), Industrial Service
Department who provided the facility for SEM-EDS
analysis and Vickers measurements that greatly
assisted the research.

Figure 5. XRD pattern after 1700°C.
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Table 3 Vickers hardness vs. sintering parameters
Raw
Sintering
materials parameter
Alumina + 1600°C
silica
/1.5h.
Aluminum
sulfate
1500°C
+ Sodium
/7 min.
silicate
Kaolin +
Al2O3

1600°C
/2h.

Alumina +
silica
Alumina +
silica

1670°C
/3h.
1700°C
/3h.

Hv,
GPa

Reference

6.0

Pereira et
al. 2015

8.0

Li et al.
2016

14.0
7.98
8.13

Sahnoune
and Saheb
2010
Present
study
Present
study

Vickers microhardness of the sample sintered at
1700°C indicated a higher hardness, i.e 8.13GPa
than the other sample, which is related to high
densification as in Table 3. This result is comparable
to the literature Vickers hardness data, only lower
than the sample obtained from kaolin, produced in
the study of Sahnoune and Saheb [12].

4. Conclusion
1.

Raw materials proved efficiency in
producing the samples predominantly made
of mullite.

2.

After the sintering process at both
temperatures, any residual alumina or silica
was not observed by XRD.

3.

Higher hardness due to densification was
obtained after 1700°C for 3h.

4.

The morphology of mullite grain is equiaxed for both sintering temperatures.
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İlerleyen teknoloji ile hedeflenen verimlilik ve
performans değerlerinin yukarı çekilmesi için türbin
giriş
sıcaklıklarının
daha
da
yükseltilmesi
gerektiğinden, TBC’ ler büyük önem
arz
etmektedirler. Her ne kadar soğutma sistemleriyle
metalik malzemelerdeki sıcaklık etkisi azaltılmak
istense de, metalik malzemelerin kullanım sıcaklıkları
limitli olmaktadır. Bu nedenle hem metalik
malzemeler, hem de TBC’ ler üzerine sürekli olarak
iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır[2-5]. TBC’ ler
termo mekanik gerilmelere karşı altlık malzemeyi
korumak amacıyla gaz türbin motorlarının türbin
bıçağı ve yanma odası gibi sıcak bileşenlerine
uygulanmaktadırlar [4-8]. Geleneksel olarak nikel
esaslı bir süperalaşım altlık, oksidasyon ve korozyon
direnci yüksek metalik bağ kaplama, çalışma
koşullarında oksitlenen bağ kaplamanın oluşturduğu
termal olarak büyüyen oksit (TGO) tabakası ve
termal izolasyon sağlayan seramik esaslı üst
kaplamadan meydana gelmektedir [7,9]. Nikel esaslı
alaşımlar yüksek sürünme direnci ve korozyon
dayanımı sağlamasından ötürü altlık malzeme olarak
tercih edilmektedir. Bağ kaplama olarak oksidasyon
ve korozyon direncinin yanı sıra üst kaplamadaki
seramik malzeme ile meydana gelebilecek genleşme
uyumsuzluğunu minimize edecek, üst kaplamanın
daha iyi adezyonla yapışmasını sağlayacak MCrAlX
(M: Co, Ni veya beraber kombinasyonları; X: Y
ve/veya reaktif element) içerikli bağ kaplamalar tercih
edilmektedir[9-12]. Üst kaplamada ise düşük ısıl
iletkenlik ve yüksek termal genleşme katsayısına
sahip, yüksek sıcaklıklarda faz kararlılığı gösteren
seramik malzemeler kullanılmaktadır. İtriya ile
stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) bu özellikler
bakımından en yaygın ve uzun zamandır kullanılan
üst kaplama malzemesidir [6,9,13]. Metalik bağ
kaplamaların üretiminde yaygın olarak, plazma sprey
(PS) teknikleri, yüksek hız oksi yakıt (HVOF), soğuk
gaz dinamik sprey (CGDS) gibi birçok termal sprey
teknikleri tercih edilmektedir. Bağ kaplamanın yoğun
ve oksitsiz olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle yüksek hızda üretim sağlayan HVOF ve
CGDS gibi teknikler daha çok tercih edilmektedir. Üst
kaplamada
seramik
esaslı
malzemeler
kullanıldığından, PS teknikleri ile elektron ışını ile
fiziksel buhar biriktirme (EB-PVD) teknikleri en
yaygın kullanılan tekniklerdir. Üst kaplamada yüksek
sıcaklıktan dolayı meydana gelen sinterleşme
etkisinden dolayı üst kaplamanın, genleme tolerasına
sahip olması istenmektedir. Kolonsal yapıda üretim
sağlayan EB-PVD tekniği, PS tekniklerine göre daha
iyi uzama toleransı sağlamaktadır. TBC’ ler servis

Özet
Termal bariyer kaplama (TBC) sistemleri yaygın
olarak gaz türbin bileşenlerinde ısıl izolasyon
amacıyla
kullanılmaktadır.
TBC
sistemlerinin
özelliklerinin geliştirilmesi için birçok yöntem ve yeni
malzeme geliştirilmektedir. Son yıllarda TBC
sistemlerinde Detonasyon tabancası (D-Gun),
Yüksek Hızlı Oksi Yakıt (HVOF), Soğuk Gaz Dinamik
Sprey (CGDS) gibi yüksek hızlı bağ kaplama
teknikleri kullanılmaktadır. Metalik bağ kaplamların
yüksek hızlarda altlık yüzeyine biriktirilmesiyle daha
yoğun ve porozitesiz bir iç yapıya sahip kaplama
üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, termal
sprey kaplama yöntemlerinden yüksek hızlı kaplama
teknikleri araştırılarak literatüre katkı sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Termal Sprey Kaplamalar,
Detonasyon tabancası (D-Gun), Yüksek Hızlı Oksi
Yakıt (HVOF), Soğuk Gaz Dinamik Sprey (CGDS)
Abstract
Thermal barrier coating (TBC) systems are widely
used for thermal insulation in gas turbine
components. A number of methods and new
materials are being developed to improve the
properties of the TBC systems. In recent years, highspeed bond coating techniques such as Detonation
gun (D-Gun), High Velocity Oxy Fuel (HVOF) and
Cold Gas Dynamic Spray (CGDS) have been used in
TBC systems. Metallic bond coatings are deposited
at the surface of the substrat material at high speed
to produce a coating with a more dense and nonporous internal structure. In this study, high speed
coating techniques of thermal spray coating methods
were investigated and contributed to the literature.
Keywords: Thermal Spray Coatings, Detonation gun
(D-Gun), High Speed Oxy Fuel (HVOF), Cold Gas
Dynamic Spray (CGDS).
1. Giriş
Uçaklara itme gücü sağlayan ve ayrıca güç
üretiminde kullanılan gaz türbinleri, yüksek sıcaklık
koşulları altında çalışmaları sebebiyle çeşitli korozif
hasarlara maruz kalmaktadırlar [1-3]. Bu korozif
hasarların minimize edilmesi, kullanılan bileşenlerin
ömürlerinin
artırılması
ve
daha
yüksek
performanslarda çalışma sağlanması amacıyla
termal bariyer kaplamalar (TBC) kullanılmaktadır.
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koşullarında birçok hasarla karşılaşmaktadırlar.
Bunların başında ise kaçınılmaz olarak oksidasyon
gelmektedir. Yüksek sıcaklık etkisi ile kullanılan
metalik bağ kaplamanın oksitlenmesi ile arayüzeyde
meydana gelen gerilmeler, üst kaplamanın
ayrılmasına sebebiyet vermektedir. TBC’ ler çalışma
koşullarında tekrarlı olarak ısınma ve soğumadan
kaynaklı termal şok etkisine, yakıt kirliliğinden
kaynaklı sıcak korozyon hasarına, uçan küllerin ve
tozların üst kaplamadan sızmasıyla sebep olduğu
(CMAS)
hasarına
ve
CaO-MgO-Al2O3-SiO2
kanatçıklara çarpan partiküllerin meydana getirdiği
erozif aşınma hasarlarına maruz kalmaktadırlar. Bu
nedenle TBC üretiminde kullanılan teknikler ve
malzemeler büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmada, TBC sistemlerinde kullanılan metalik bağ
kaplama üretim yöntemlerinin bazıları araştırılmış ve
özellikleri hakkında bilgiler edinilmiştir.

D-Gun tekniğinin dezavantajı ise yüksek sıcaklıkta
meydana patlamalar esnasında metalik kaplamalar
ciddi şekilde oksitlenebilmektedir. Bu nedenle TBC
sistemlerinde bağ kaplamaların üretimi için
uygulanması çok da uygun değildir. Çünkü yaklaşık
%30’ lar civarında oksit içerebilmektedirler [16]. Şekil
2’ de D-Gun teniği ile üretilmiş CoNiCrAlY bağ
kaplamaya ait SEM görüntüsü bulunmaktadır. Fakat
üst kaplama üretiminde yoğun kaplama sağlaması ve
dikey çatlaklar içermesiyle termal çevrimlerde avantaj
sağlayabilmektedir [17].

2. Detonasyon Tabancası (D-Gun) Tekniği
D-Gun tekniği 1955 yıllarında patenti alınmış bir
termal sprey tekniğidir. Havacılık endüstrisinde birçok
alanda halen kullanılmaktadır. Diğer termal sprey
tekniklerinden farklı olarak püskürtülen partiküller
detonasyon dalgaları ile yaklaşık 800 ile 1200 m/s
hızlarda altlık malzeme üzerine püskürtülmektedir.
Yüksek partikül hızı sayesinde son derece sert,
düşük poroziteli ve yoğun kaplama üretimine imkan
tanımaktadır
[14].
Oksijen-asetilen
gazlarının
karışımları belirlenen oranlarda kapalı uçlu bir
borudan beslenmektedir. Gaz karışımı buji
yardımıyla ateşlenerek yanan gazlar yüksek basınçlı
şok dalgaları üretmektedir. Bu sayede, yanma
çemberine beslenen kaplama tozları, yüksek hızlarda
altlık malzeme üzerine birikmektedir. Yanma
esnasında gaz karışımının sıcaklık değerleri yaklaşık
4000 °C’ lere kadar çıkarken, şok dalgalarının hızları
ise 3500 m/s’ lik hızlara ulaşmaktadır. Patlatma
haznesindeki sıcak gazlar yüksek hızlarda namluyu
hareket ettirmektedir. Proses esnasında parçacıklar
yüksek sıcaklık etkisi ile plastikleşici formda ve
yüksek hızlarda püskürtülmektedir. Bu yöntemde
sıcak toz partiküllerin yüksek kinetik enerjisi
sayesinde altlığa oldukça iyi yapışan kaplamaları
üretmek mümkün olmaktadır. Kaplama kalitesi,
yanıcı gazların oranına, patlatma sayısına, toz
partiküllerin boyutuna, taşıyıcı gaz akış oranına,
frekansa ve kaplama mesafesi gibi parametrelere
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İstenen
kaplama kalınlığı ve kullanılan kaplama tozunun
malzemesine bağlı olarak saniye başına 1-10
arasında patlama oranlarında tekrarlı olarak
püskürtme işlemi yapılmaktadır [15]. Şekil 1’ de DGun tekniğini şematik gösterimi verilmiştir.

Şekil 2. D-Gun tekniği ile üretilmiş CoNiCrAlY
kaplamanın SEM görüntüsü [18].
3. Yüksek Hız Oksi Yakıt (HVOF) Tekniği
HVOF tekniğinde yakıt karışımı ve oksijen yanma
çemberinde yüksek basınç altında tutuşturularak
oluşturulan sürekli alev içerisine enjekte edilen
tozların altlık malzeme üzerine püskürtülmesi
esasına dayanmaktadır [19]. Ergimiş, yarı ergimiş
veya yumuşamış formda tozlar altlık üzerinde
biriktirilmektedir. Püskürtülen partiküller altıkta plastik
olarak deforme olarak soğur ve katılaşır.
HVOF tekniğinin karakteristik özelliklerinden biri,
kaplama esnasında oluşan elmas şok dalgalarıdır.
Nozuldan çıkan sıkıştırılmış gazların genleşmesi ile
süpersonik hızlara ulaşılmaktadır. Bu dalgalar alev
hızının ses üstü seviyelere çıktığını göstermektedir.
HVOF tekniğinde yeni geliştirilmiş dahili yanma jeti
sayesinde gaz hızları 2100 m/s hızlara kadar
çıkarken partikül hızları ise 400-800 m/s arasında
değişmektedir. Hidrojen, doğal gaz, asetilen,
propilen, propan, kerosen içerikli yakıtlarla yanma
işlemi gerçekleştirilmektedir. Yüksek kinetik enerjisi
sayesinde çok yoğun kaplama üretimine olanak
sağlayan HVOF tekniğinde, işlem sıcaklıkları 25003000 K arasında değişmektedir [20]. Şekil 3’ de
HVOF tekniğinin temsili gösterimi verilmiştir.

Şekil 1. D-Gun tekniği şematik gösterimi.
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kaplama olduğu ve kafesin distorsiyona uğrayarak
biriktirme sağlandığı düşünülmektedir. Bu nedenle de
gevrek malzemelerin birikimi daha zor olmaktadır
[23]. Genellikle metalik ve polimer esaslı
malzemelerin kaplama üretimlerinde CGDS tekniği
tercih edilmektedir. Şekil 5’ de CGDS sisteminin ve
bu sistemde kullanılan nozulun temsili görüntüleri
verilmiştir.

Şekil 3. HVOF tekniğinin temsili gösterimi [21].
HVOF tekniği ile hemen hemen tüm metalik
malzemelerin ve sermetlerin kaplanması mümkün
iken, düşük ergime sıcaklıklı seramik malzemelerde
kaplanabilmektedir. Düşük oksit ve porozite içerikli
yoğun kaplama üretimi sağlaması nedeniyle TBC
sistemlerinde bağ kaplama üretiminde en yaygın
kullanılan tekniklerden biridir. %2’ nin altında porozite
ve oksit değerlerine sahip metalik kaplamalar
üretilebilmektedir. Bunun yanısıra aşınma ve
korozyon direnci sağlayan malzeme grupları da
HVOF tekniği ile kaplanmaktadır. Şekil 4’ te HVOF
sistemi ile üretilmiş CoNiCrAlY kaplamaya ait SEM
görüntüsü bulunmaktadır.

Şekil 5. CGDS sistemi temsili resimi ve kullanılan
nozul [24].
Çalışma
gazlarının
akış
oranları
18
g/s
civarlarındadır. Helyum, azot veya karışımları 3,5
MPa’ ya kadar sıkıştırılıp, yaklaşık olarak 600 °C’
lere kadarda ısıtılmaktadır. Isıtılan azot veya helyum
gazlarının enerjileri yükseltilerek yakınsak-ıraksak
nozul yardımıyla tozların yüksek hızlara ulaşması
sağlanmaktadır. Küçük boyutlu tozların CGDS
sistemi için daha iyi olduğu fakat 200 μm’ ye kadar ki
partiküllerinde
başarılı
şekilde
püskürtüldüğü
belirtilmiştir [4]. Nozulun boğaz kısmına enjekte
edilen tozlar ani olarak genleşerek hızlanmaktadırlar.
HVOF yöntemindeki gibi süpersonik hızlara
ulaşılmaktadır. Bu esnada gazların sıcaklıkları ani
genleşmelerden
dolayı
tozların
ısınmasını
engellemektedir [18]. Toz hızları limit bir değerin
altında
kalırsa
altlığa
tam
yapışmadan
sekebilmektedir. Eğer tozlar, bu kritik hız değerini
aşarlarsa verimli bir şekilde altlık üzerine birikim
gerçekleşmektedir. Kaplama işleminde optimizasyon
özellikle gaz nozulunun üzerine yapılmaktadır.
Böylece partikül hızı ve dağılımının üzerine
iyileştirme sağlanmaktadır. Bunun yanısıra kullanılan
gazların ön ısıtması, basıncı, nozulun tipi, kaplama
mesafesi, tozların boyut dağılımları, kullanılan
çalışma gazlarının komposizyonu ve boğaz çapı gibi
parametrelerde
kaplama
üretiminin
optimizasyonunda
değiştirilebilen
diğer
parametrelerdir [25, 26].

Şekil 4. HVOF CoNiCrAlY kaplamaya ait SEM
görüntüsü [21].
4. Soğuk Gaz Dinamik Sprey (CGDS) Tekniği
CGDS tekniği olarak 1980’ lerin ortalarında Antolli
Papyrin ve arkadaşları tarafından denenmiştir [22].
Prensip olarak diğer termal sprey tekniklerine
benzese de isminden de anlaşılacağı gibi diğer
tekniklerden daha düşük sıcaklıklarda kaplama işlemi
yapılmaktadır.
Kaplama
esnasında
nerdeyse
oksitlenme
olmazken,
soğumadan
kaynaklı
büzülmelerde çok az olmaktadır. Kaplama esnasında
partikül ve altlığın deforme olması, atlık yüzeyinde
oksit filmi oluşumunu engellediğinden kimyasal
olarak temiz yüzeyler, bağlanmanın daha iyi olmasını
sağlamaktadır. CGDS tekniğinde yaklaşık 1 ila 50
μm arası çaplara sahip partiküller, 300 ila 1200 m/s
hızlarla, altlık malzeme üzerine kaplama birikimi
sağlanmaktadır. Yüksek oranda kaplama birikimi
sağlayan CGDS yöntemi, partikülle altlık arasında
yüksek çarpma hızlarıyla bağlanma sağlamaktadır.
Yüksek hızlı gaz akışkanlı nozuldan deforme olabilen
partiküllerin katı halde altlığa yapışması esnasındaki
mekanizma halen çok iyi bilinmemektedir. Yüksek
hızdan dolayı meydana gelen basınç etkisiyle,
atomik yapıda daha yakın temasın meydana geldiği
düşünülmektedir. Yani plastik deformasyon esaslı bir

Kaplama üretiminde He gazının kullanılması daha
yüksek partikül hızları sağlarken, He gazının pahalı
olması sistem için bir dezavantajdır. Bakır altlık
üzerine yaklaşık 20 mikron çapında alüminyum bir
partikülün 650 m/s hızlarda çarpmasına ait
simülasyon görüntüsü Şekil 6’ da verilmiştir. Burada
altlıkla ve parçacık arasında jet oluşumunun
meydana geldiği, arayüzey alanının arttığı ve
kenetlenmenin meydana geldiği görülmektedir [27].
Jet altlıkla partikülün birleşiminin arayüzeyde
oluşmasıyla meydana gelmektedir. Bu birleşim
esnasında ani sıcaklık artışları da meydana
gelmektedir.
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olduğundan dolayı kaplama yapısı oldukça yoğun
olmaktadır. Özellikle düşük sıcaklıklarda gerçekleşen
ve biriktirme esası plastik deformasyona dayanan
soğuk gaz dinamik sprey yöntemi diğer yöntemlere
nazaran oldukça gelecek vaad eden bir yöntemdir.
Kaplama mikroyapısında boşluk ve porozite
olamaması üretilen kaplamaların yoğunluğunun da
yüksek olmasını sağlamaktadır. CGDS yöntemiyle
bağ kaplama prosesinin üst kaplama yöntemlerinden
biri olan EB-PVD yöntemiyle bir araya getirilerek yeni
nesil TBC’lerin üretilmesi, oksidayon, sıcak korozyon,
termal çevrim ve CMAS hasar mekanizmalarının bu
üretilen yeni nesil TBC sistemleri üzerinde test
edilmesi
ise
gelecekte
yapılması
gereken
çalışmalardandır.

Şekil 6. Bakır altlık üzerine CGDS tekniği ile
püskürtülen alüminyum partikülün zamana bağlı
olarak altlıkla etkileşimi [27].
CGDS’ de bağlanma mekanizmasının patlatmalı
kaynakta meydana gelen bağlanma mekanizmasına
benzerlik gösterdiği belirtilmiştir [28]. İki metalin
darbeli temasında katı jet metal oluşumu patlatmalı
kaynaklarda iyi bir bağlanma sağlamaktadır. Bu
mekanizma püskürtülen malzeme ile altlıkta
kullanılan malzemeye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmektedir. Örneğin daha gevrek bir altlık
malzemede
bu
şekilde
bağlanma
olamayabilmektedir. Fakat hem metalik hem de
seramik altlıklara kaplama uygulanabilmektedir. Altlık
malzemenin pürüzlü olması çok önem arz etmezken,
parlatılmış yüzeylerde daha iyi bağlanma olmaktadır.
CGDS bağ kaplamaların yapışma mukavemetleri 26
ile 62 MPa arasında değişkenlik göstermektedir.
Kaplama kalınlıkları 250 ile 650 μm’ ler arasında
olabilmektedir. Şekil 7’ de CGDS tekniği ile üretilmiş
NiCrAlY’ a ait SEM görüntüsü bulunmaktadır.

5. Kaynaklar
[1]Lance, M. J., Haynes, J. A., Pint, B. A., The effects
of temperature and substrate curvature on TBC
lifetime and residual stress in alumina scales
beneath APS YSZ, Surface and Coatings
Technology, 308, pp. 19–23, 2016.
[2]Chen, W. R., Wu, X., Marple, B. R., Nagy, D. R.,
Patnaik, P. C., TGO growth behaviour in TBCs with
APS and HVOF bond coats, Surface and Coatings
Technology, 202(12), pp. 2677–2683, 2008.
[3]Kakuda, T., Limarga, A., Vaidya, A., Kulkarni, A.,
Bennett, T. D., Non-destructive thermal property
measurements of an APS TBC on an intact turbine
blade, Surface and Coatings Technology, 205(2), pp.
446–451, 2010.
[4]Sjöström, S., Brodin, H., Influence of TBC end
geometry on the TMF life of an APS TBC, Procedia
Engineering, 2(1), pp. 1363–1371, 2010.
[5]Liu, X., Wang, T., Li, C., Zheng, Z., Li, Q.
Microstructural evolution and growth kinetics of
thermally grown oxides in plasma sprayed thermal
barrier coatings, Progress in Natural Science:
Materials International, 26(1), pp. 103–111, 2016.
[6]Ni, L., Zhou, C., Effects of surface modification on
thermal cycling lifetime of thermal barrier coatings
with HVOF NiCrAlY bond coat, Progress in Natural
Science: Materials International, 22(3), pp. 237–243,
2012.
[7]Tsai, P. C., Tseng, C. F., Yang, C. W., Kuo, I. C.,
Chou, Y. L., Lee, J. W., Thermal cyclic oxidation
performance of plasma sprayed zirconia thermal
barrier coatings with modified high velocity oxygen
fuel sprayed bond coatings, Surface and Coatings
Technology, 228(SUPPL.1), pp. S11–S14, 2013.
[8]Hejrani, E., Sebold, D., Nowak, W. J., Mauer, G.,
Naumenko, D., Vaßen, R., Quadakkers, W. J.,
Isothermal and cyclic oxidation behavior of free
standing MCrAlY coatings manufactured by highvelocity atmospheric plasma spraying, Surface and
Coatings Technology, 313, pp. 191–201, 2017.
[9]Karaoglanli, A. C., Doleker, K. M., Demirel, B.,
Turk, A., Varol, R., Effect of shot peening on the
oxidation behavior of thermal barrier coatings,
Applied Surface Science, 354, pp. 314–322, 2015.
[10]Saremi, M., Valefi, Z., Abaeian, N., Hot corrosion,
high temperature oxidation and thermal shock
behavior
of
nanoagglomerated
YSZ-Alumina
composite coatings produced by plasma spray
method, Surface and Coatings Technology, 221, pp.
133–141, 2013.

Şekil 7. CGDS tekniği ile üretilmiş NiCrAlY
kaplamaya ait SEM görüntüsü [29].
CGDS tekniği ile üretilen kaplamaların mikroyapıları
VPS tekniği ile üretilen kaplamaların mikroyapılarına
benzemektedir. Fakat CGDS ile üretilen kaplamalar
daha sert ve altlığa daha iyi yapışmaktadır. CGDS
sisteminde optimize edilen parametrelerle %1’ in çok
altında porozite değerleri ve nerdeyse %0,1’ in
altında oksit içerikli kaplamalar üretilebilmektedir. Bu
yönüyle hem aşınma hemde oksidasyon ve korozyon
direnci istenen uygulamalar için oldukça uygun bir
kaplama yöntemidir.
5. Sonuçlar
Metalik bağ kaplamaların üretim yöntemleri TBC
hasar mekanizmalarına olan dayanımlara karşı en
etkin faktördür. Üretim yöntemlerinin hızlı bir şekilde
gerçekleşmesi
sonucunda
bağ
kaplamalarda
meydana gelen oksitlenmeler ve poroziteler az

235

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

[11]Dong, H., Ren, Y., Wang, D., Li, X., Bai, Y.,
Wang, J., Ma, W., Hot corrosion behaviors of
SrZrO3ceramic co-doped with Y2O3and Yb2O3in
molten Na2SO4, V2O5, and Na2SO4+V2O5 salts
mixture, Journal of the European Ceramic Society,
34(15), pp. 3917–3924, 2014.
[12]Zhou, X., Zou, B., He, L., Xu, Z., Xu, J., Mu, R.,
Cao,
X.,
Hot
corrosion
behaviour
of
La2(Zr0.7Ce0.3)2O7thermal barrier coating ceramics
exposed
to
molten
calcium
magnesium
aluminosilicate at different temperatures, Corrosion
Science, 100, pp. 566–578, 2015.
[13]Ahmadi-Pidani,
R.,
Shoja-Razavi,
R.,
Mozafarinia, R., Jamali, H., Evaluation of hot
corrosion behavior of plasma sprayed ceria and yttria
stabilized zirconia thermal barrier coatings in the
presence of Na2SO4 + V2O5molten salt, Ceramics
International, 38(8), pp. 6613–6620, 2012.
[14]Ke, P. L., Wu, Y. N., Wang, Q. M., Gong, J., Sun,
C., Wen, L. S., Study on thermal barrier coatings
deposited by detonation gun spraying, Surface and
Coatings Technology, 200(7), pp. 2271–2276, 2005.
[15]Singh, L., Chawla, V., Grewal, J. S., A Review on
detonation gun sprayed coatings, Journal of Minerals
& Materials Characterization & engineering, 11(3),
pp. 243–265, 2012.
[16]Karaoglanlı, A.,C., Mıcrostructure Characterıstıcs
of Detonatıon Gun Sprayed CoNiCrAlY Coatıngs,
Journal of Aeronautics and Space Technologies,
9(2), pp. 47–53, 2016.
[17]Ke, P. L., Wang, Q. M., Gong, J., Sun, C., Zhou,
Y. C., Progressive damage during thermal shock
cycling of D-gun sprayed thermal barrier coatings
with hollow spherical ZrO2-8Y2O3, Materials Science
and Engineering A, 435–436, pp. 228–236, 2006.
[18]Bose, S., High Temperature Coatings, High
Temperature Coatings. 2007.
[19]Samuel Leblanc Robert, B., Influence of Nozzle
Material and Spray Parameters on Pure Aluminum
and Aluminum 7075 coatings using Cold Gas
Dynamic Spray, 2016.
[20]HVOF (high velocity oxygen fuel spraying) Bührer AG, (n.d.) Retrieved July 31, 2018.
[21]Richer, P., Yandouzi, M., Beauvais, L., Jodoin,
B., Oxidation behaviour of CoNiCrAlY bond coats
produced by plasma, HVOF and cold gas dynamic
spraying, Surface and Coatings Technology,
204(24), pp. 3962–3974, 2010.
[22]Gas-dynamic spraying method for applying a
coating, 1990.
[23]Hassani-Gangaraj, S. M., Moridi, A., Guagliano,
M., Critical review of corrosion protection by cold
spray coatings, Surface Engineering, 31(11), pp.
803–815, 2015.
[24]Advanced Coating - Thermal Spraying - Cold
Gas Dynamic Spray Process, 2018.
[25]Champagne, V. K., The cold spray materials
deposition process : fundamentals and applications,
Woodhead, 2007.
[26]Pawłowski, L., The science and engineering of
thermal spray coatings. Wiley, 2008.
[27]Grujicic, M., Saylor, J. R., Beasley, D. E.,
DeRosset, W. S., Helfritch, D., Computational
analysis of the interfacial bonding between feedpowder particles and the substrate in the cold-gas

dynamic-spray process, Applied Surface Science,
219(3–4), pp. 211–227, 2003.
[28]Dykhuizen, R. C., Smith, M. F., Gilmore, D. L.,
Neiser, R. A., Jiang, X., Sampath, S.,Impact of High
Velocity Cold Spray Particles, Journal of Thermal
Spray Technology, 8(4), pp. 559–564, 1999.
[29]Bonadei, A., Marrocco, T., Cold sprayed
MCrAlY+X coating for gas turbine blades and vanes,
Surface and Coatings Technology, 242, pp. 200–
206, 2014.

236

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

ÇENTİK DARBE TESTLERİNDE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
UYGULAMASI
APPLICATION OF MEASUREMENT UNCERTAINTY IN NOTCH
IMPACT TESTS
Bülent AYDEMİRa

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME), Gebze/Kocaeli, TÜRKİYE, E-posta:
bulent.aydemir@tubitak.gov.tr
için genel şartlar” TS EN ISO/IEC 17025 standardı
Özet
tanımlanmıştır. TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonlu
yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için
Malzemelerin dinamik zorlamalar altında kırılması
laboratuvarın
teknik
yeterliliğinin
uluslararası
için harcanan enerji miktarını belirlenmesinde
tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli
kullanılan çentik darbe deneyi mekanik deneyler
kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve
arasında yer alır. Bu deney sonucunda elde edilen
sonrasında denetlenmesini kapsamaktadır. Ölçüm
sonuçların kalitesi ve güvenilirliği kullanıcılar
belirsizliği hesabının olması istenen bir gerekliliktir.
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada,
çentik darbe deneyinde ölçüm kalitesine etki eden
Bilindiği gibi, ölçüm kalitesinin ve ölçüm sonuçlarının
parametreler, belirsizlik değerleri ile ifade edilmiştir.
güvenilirliğinin göstergesi belirsizlik değeridir. Kalibre
Bir örnek ile çentik darbe deney numunesi için
edilen her bir cihaz için sertifikasında o cihaza ait bir
belirsizlik değerleri hesaplanmış deney sonucuna
belirsizlik değeri tanımlanır. Bu değerlere göre deney
olan etkisi gösterilmiştir. Çalışmada, test sonuçlarıyla
sonucu elde edilen sonuçlar içinde bir belirsizlik
ilgili ölçme belirsizliğinin en aza indirilmesi için
değerinin hesaplanması yapılması gereklidir. Çentik
parametrelerin doğru belirlenmesi ve iyi analiz
darbe deneyi sonuçları için belirsizlik hesaplaması,
edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
tanımlamalar, hesaplama formülleri ve örnek sayısal
hesaplama olarak aşağıda verilmiştir. Bu doküman
Anahtar kelimeler: Ölçüm belirsizliği, Çentik darbe
ISO
148-1
standardını
esas
alınarak
deneyi, charpy deneyi, Mekanik deneyler, ISO 148-1
hesaplanmıştır[1,2].
a

Abstract
The notch impact test, which is used to determine
the amount of energy required to break the materials
under dynamic forces, is among the mechanical
tests. The quality and reliability of the results
obtained as a result of this experiment are of great
importance to users. In this study, parameters
affecting the measurement quality of the notch
impact test are expressed by uncertainty values. One
example shows the effect of the uncertainty values
for the notch impact test sample on the calculated
test result. The study concluded that the parameters
should be correctly identified and analyzed to
minimize the measurement uncertainty of the test
results.
Keywords: Measurement uncertainty, notch impact
test, charpy test, mechanical tests, ISO 148-1

1. Giriş
Darbe deneyi, metalik ve metalik olmayan
malzemelerin dinamik zorlamalar altında kırılması
için absorblanan enerji miktarını tayin ve tespit
amacıyla kullanılır. Çentik darbe cihazının resmi şekil
1 de verilmiştir. Metalik malzemelerin özellikle gevrek
kırılmaya müsait şartlardaki mekanik özellikleri
hakkında önemli bir fikir verir. Malzemelerin üç
eksenli zorlamalar altındaki dinamik zorlamaları
tanımak ve tanımlamak için oldukça kullanılan bir
deneydir.
Şekil 1. Çentik darbe test makinası ve parçalarının
isimleri

Çentik darbe deneyinden akredite olmak isteyen
laboratuarlar için “deney laboratuvarlarının yeterliliği
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2. Absorblanan Enerji (KV) değerinin
Ölçüm Belirsizliğinin Hesabı

3. Belirsizlik hesabı
3.1. Belirsizliğe etki eden faktörler:

Charpy çentik darbe deneyi ölçümlerinin metrolojik
izlenebilirlik zincirindeki doğrudan ve dolaylı
doğrulamanın
rolleri
Şekil
2'de
verilmiştir.
İzlenebilirlik zinciri, ISO 148 serisinde tanımlanan
standart prosedürlerde ölçülen, KV veya absoblanan
enerjinin tanımlanmasıyla birlikte
uluslararası
düzeyde başlar [1-5]. Global karşılaştırılabilirlik
Charpy
referans
makinelerinin
uluslararası
karşılaştırmalarına ve referans makineler kullanarak
ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından üretilen
sertifikalı referans test parçalarının onaylanmış
değerlerine dayanır.

Belirsizliğe katkıda bulunan başlıca faktörler; dolaylı
doğrulamadan kaynaklı cihazın sapması, deney
malzemesinin
homojenliği
ve
makinanın
tekrarlanabilirliği, test sıcaklığıdır.
Ortalama absorblanan enerji için ölçüm denklemi
aşağıdaki şekildedir.

KV = x − Bv − Tx
KV

(1)

: ortalama absorblanan enerji

x
: n adet test numunesinden okunan
ortalama absorblanan enerji
Bv
: dolaylı doğrulamadaki cihazın sapma
değeri
Tx
: sıcaklıktan dolayı sapma değeri

Kalibrasyon laboratuvarları, referans makinelerini
doğrulamak için sertifikalı referans test parçalarını
kullanır ve referans test parçalarını karakterize etmek
veya üretmek için test makinalarını kullanabilir.
Kullanıcı düzeyinde, güvenilir KV değerlerini elde
etmek için, Charpy test laboratuvarları cihazları
referans test parçaları ile doğrulayabilir.

3.1.1. Cihazın sapması
ISO 148-1 de belirtilen kurala göre, ölçülen değerler
bilinen sapma için düzeltilmelidir. Dolaylı doğrulama
sapma değerini belirlemenin bir yoludur. Dolaylı
doğrulama ile saptanan cihazın sapması, aşağıda
formül 2'de verilen ve ISO 148-2'de tanımlanan
formül ile hesaplanabilir:

Bu ISO 148-1 standardının Ek E bölümünde verilen
belirsizlik tahminleri, müşteri tarafından aksi
belirtilmedikçe bilgi için olduğu unutulmamalıdır. Bu
çalışmada ISO 148-1 standardı referans alınarak
belirsizlik hesaplamaları tanımlanmıştır[1].
ISO 148-1 'in Ek E bölümünde tanımlanan test
koşulları ve sınırları, müşteri tarafından aksi
belirtilmedikçe ölçüm belirsizlik bileşenleri dikkate
alınarak
ayarlanmamalıdır.
Tahmini
ölçüm
belirsizlikleri,
ürün
özelliklerinin
uygunluğu
değerlendirmesinde
ölçülen
sonuçlar
ile
birleştirilmemelidir.
Bunun
yerine,
belirtilen
toleranslar kabul aralıkları olarak yorumlanmalıdır.
Bu yaklaşım, ölçümleri kabul edilecek azami ölçüm
belirsizliği ile yapılır. Mümkün olduğunda, bu
maksimum ölçüm belirsizliği ISO 148 serisinin güncel
versiyonunda belirtilmiştir[1-5].

Bv = KVV - KVR

(2)

KVV
: dolaylı doğrulamada kırılan referans test
numunelerinin ortalama değeri
KVR
: referans test numunelerinin sertifika değeri
Cihaz sapmasının belirsizlik değeri aşağıda verilen
ve ISO 148-2 de verilen formüller yardımı ile
hesaplanır.

u(Bv ) =

2
u 2v ( x ) + uRM

(3)
u(BV) : cihaz sapmasının standart belirsizliği
: dolaylı doğrulama sonuçlarının standart
uv(x)
belirsizliği
: referans test numunelerinin standart
uRM
sertifika belirsizliği

uv =

u 2 (Bv ) + B 2V

(4)

BV
: dolaylı doğrulamada belirlenen cihaz
sapması değeri
: dolaylı doğrulama sonuçlarının standart
uV
belirsizliği
3.1.2. Cihazın
heterojenliği

tekrarlanabilirliği

ve

malzeme

n adet test numunesinin ortalama absorblanan
enerjisinin standart belirsizliği,

u(x) =
Şekil 2. Çentik darbe cihazı kalibrasyonun
izlenebilirlik zinciri

sX
n
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: standart sapma
: testi yapılan numune sayısı
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sX değerinin büyük veya küçük olmasına neden olan
2 faktör vardır. Bunlar: cihazın tekrarlanabilirliği ve
numunelerin heterojenliğidir

Tablo E.5. Serbestlik derecesine göre tp değerinin
belirlenmesi [1]

3.1.3. Sıcaklık sapması
Sıcaklığın absorbe edilen enerji üzerindeki etkisi son
fazladır. Çelik, gevrek-sünek geçiş bölgesinde test
edilirse, sıcaklıktaki küçük değişiklikler absorblanan
enerjideki büyük farklılıklara karşılık gelebilir. Ancak,
ölçülen test sıcaklığının belirsizliği ile birlikte
absorblanan
enerji
belirsizliğine
katkının
hesaplanması için genel ve kabul edilmiş bir
yaklaşım sunmak mümkün değildir. Bunun yerine,
absorblanan enerjinin ölçülmekte olduğu test
sıcaklığının belirsizliği ile ilgili ayrı bir beyan ile
absorblanan enerji açısından ölçüm belirsizliğinin
ifadesini tamamlaması önerilir. Bu çalışmada ve ISO
148-1 standardında belirtilen örnek belirsizlik
hesabında
sıcaklık
sapması
hesaplaması
verilmemiştir.
3.1.4. Cihazın çözünürlüğü
Cihaz çözünürlüğünün etkisi çoğu zaman belirsizliğe
katkıda bulunan diğer faktörlerle karşılaştırıldığında
önemsizdir. İstisna olarak, cihaz çözünürlüğünün
büyük olduğu ve ölçülen enerjinin düşük olduğu
durumlardır. Bu durumda, ilgili belirsizlik katkısı,
Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

u (r ) =
r

4. Belirsizlik örnek hesaplaması

r
3

(6)
ISO 148-1 standardına uygun olarak hazırlanan 5
adet Charpy çentik darbe test numunesinin ölçüm
sonuçları
aşağıdaki
tabloda
verilmiştir.
Bu
numunelerin ortalama değerleri, standart sapma
değerleri ve formül 3 kullanılarak test numunesinin
ortalama absorblanan enerjisinin belirsizlik değeri
tablo da verilmiştir.

: cihazın gösterge çözünürlüğüdür.

3.2. Birleşik ve genişletilmiş belirsizlik
u(KV) 'yi hesaplamak için, belirsizliğe katkıda
bulunan faktörler birleştirilmelidir. Birleşik belirsizlik
aşağıdaki formül ile hesaplanır:

u ( KV ) =

u 2 ( x ) + u 2V + u 2 ( r )

Tablo 1. Test numunesi ölçüm sonuçları

(7)

Genişletilmiş birleşik belirsizlik ise aşağıdaki formül
ile hesaplanır:

U(KV) = k ⋅ u (KV) = t 95 ( v KV ) ⋅ u (KV)

1

(8)

105,8

v KV

: serbestlik derecesi olup aşağıdaki formül
ile hesaplanıp daha sonra ISO 148-1 de verilen tablo
E.5 ten t95 değeri bulunarak hesaba katılır.

v KV =

u 4 ( KV)
u 4 ( x ) u 4v
+
vx
vv

Ort,

Ölçüm sonuçları, J

x

BelirSt.
sapma, sizlik,
u(x)
Sx

2

3

4

5

J

J

J

109,3

112,
2

105,
9

112,
4

109,1

3,2

1,4

Tablo 1 deki hesaplamalar aşağıda verilmiştir.
Ortalama değer 5 adet ölçüm değerinin aritmetik
ortalaması ile hesaplanır. Standart sapma değeri
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

(9)

sx =

1 n
2
∑ (x i − x)
=
1
i
n −1

1
((105,8 − 109,12)2 + (109,3 − 109,12)2 + (112,2 − 109,12)2
sx = 5 − 1
+ (105,9 − 109,12)2 + (112,4 − 109,12)2
Sx = 3,2 J
u(x) değeri için 5 nolu formül kullanılır. n değeri
numune sayısı olup 5 olarak alındığında,
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sX
3,2
=
n
5

u(x) =

Bv değeri 2 nolu formül kullanılarak,
Bv = KVV - KVR = 119,4 – 123,8
Bv = - 4,4 J

u(x) = 1,4 J belirlenir.
Aynı makinada aşağıda tablo 2 de sertifika değerleri
verilen referans numuneler kullanılarak numune
kırımı yapılmış ve tablo 3 de ölçüm sonuçları
verilmiştir. Bu değerler, test makinasının ISO 148-2
standardına göre gerçekleştirilen direkt doğrulama
sertifikasında
verilen
değerlerden
alınabilir.
Hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılır.
Tablo 2.
değerleri

Referans

test

numunesi

u(Bv ) =

Sertif
ika
No

İzlenebilirlik

Sertifika
Değeri

Serbes
tlik
Derece
si

Sertifika
Belirsizliği,
U RM

-

-

-

J

VV RM

J

XXX

XXX

XXX

123,8

7

3,4

2,12 + (3,4 / 2) 2

u (Bv) = 2,71 J

uv =

u 2 (Bv ) + B 2V =

2,712 + ( −4,4) 2

uv = 5,19 J

sertifika

İmalat
çısı

2
u v2 ( x ) + uRM
=

u(r) değeri 6 nolu formül ile cihaznın gösterge
çözünürlüğü 0,1 J olarak alınarak;

r
0,1
=
3
3

u(r ) =

u(r) = 0,06 J
u (KV) değeri ise 7 nolu formül kullanılarak,

u(KV ) = u 2 ( x ) + u 2V + u 2 (r ) = 1,4 2 + 5,19 2 + 0,06 2

Tablo 3. Referans test numunesi ölçüm sonuçları
Ort,

Ölçüm sonuçları, J

x

u (KV) = 5,38 J

St.
Belirsapma sizlik
, Sx
, u(x)

1

2

3

4

5

J

J

J

123,
1

116,
1

112,
8

123,
6

121,
3

119,3
8

4,7

2,1

v KV

v KV =

Tablo 3 deki hesaplamalar aşağıda verilmiştir.
Ortalama değer 5 adet ölçüm değerinin aritmetik
ortalaması ile hesaplanır. Standart sapma değeri
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

v KV

1 n
2
∑ (x i − x)
i
=
1
n −1

sx =

değeri 9 nolu formül yardımıyla,

u 4 (KV )
5,38 4
=
1,4 4
5,19 4
u 4 ( x ) u 4v
+
+
5 −1
7
vx
vv

=8,0

ISO 148-1 standardı Tablo E5 göre 8 değerine
karşılık t95 değeri 2,31 olarak bulunur.

1
((123,1 − 119,38)2 + (116,1 − 119,38)2 + (112,8 − 119,38)2
sx = 5 − 1
+ (123,6 − 119,38)2 + (121,3 − 119,38)2

Genişletilmiş birleşik belirsizlik ise aşağıdaki formül
ile hesaplanır:

U(KV ) = k ⋅ u(KV ) = t 95 ( v KV ) ⋅ u(KV ) = 2,31 ⋅ 5,38

U(KV) = 12,44 J olarak bulunur.
Sx = 4,7 J

5. Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması

uv(x) değeri 5 nolu formül kullanılır. n değeri numune
sayısı olup 5 olarak alındığında,

Test numunelerinden hesaplanan genişletilmiş ölçüm
belirsizliği değeri test raporunda Tablo 5’de verildiği
gibi raporlanabilir. Bu format ISO 148-1 standardında
tablo 5 te verilmiştir.

s
4,7
uv ( x ) = X =
n
5
uv(x) = 2,1 J belirlenir.

Tablo 5. Çentik darbe testi sonuçlarının raporlanması
için örnek
U(KV),
KV
VKV t 95(VKV)
n
Sx
±
J
J
J

Yukarıdaki değerler kullanılarak genişletilmiş ölçüm
belirsizlik değeri Tablo 4 teki şekilde hesaplanır.
Tablo 4. Belirsizlik parametreleri ve belirsizlik değeri
Bv

u(Bv)

uv

u(r)

Vv

t95
faktör

U(KV)

J

J

J

J

-

Tablo
E5

J

-4,4

2,71

5,19

0,06

8,0

2,31

12,44

5
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6. Sonuç ve öneriler
Deneysel olarak yapılan tüm ölçümlerinin kalitesinin
göstergesi ölçüm belirsizliği değeridir. Ölçüm
belirsizliklerinin doğru parametreler katılarak en
düşük seviyede olacak şekilde hesaplanması arzu
edilen durumdur. Bu kapsamda ölçüm yapan ve
akredite olan deney laboratuvarları için belirsizlik
hesaplamasına yardımcı olmak amacıyla bu çalışma
hazırlanmıştır.
Verilen
sayısal
örnek
ile
hesaplamadaki tüm aşamalar açıklanmıştır. Bu
sayede, çentik darbe enerjisi ölçümleri yapan veya
kullanan konu ile ilgili kişilere belirsizlik hesabı
hakkında detaylı ve doğru bir bilgi iletilmesi
hedeflenmiştir.
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ON BONE CHINA PRODUCTION
MARDİN/MAZIDAĞI FOSFATINN KEMİK PORSELEN ÜRETİMİNDE
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
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olan apatit Mardin Mazıdağı’ndan temin edilmiştir.
Mardin Mazıdağı’ndan elde edilen apatit ile bazı
reçete araştırmaları yapılmış ve standart reçete elde
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bünyede kil
yerine Ukrayna kaoleni, feldspat yerine de Nefelin
siyenitin kullanılması uygun bulunmuştur. Nefelin
siyenit seramik alanında kullanılan diğer feldispatlara
oranla daha düşük ergime sıcaklığı sağlamaktadır.
Özellikle sodyumlu nefelin siyenit piyasada kullanılan
hammaddelerle hazırlanan reçetelere oranla ~100°C
daha düşük sıcaklıkta sinterlemeyi sağlamaktadır.
Üretim maliyetleri göz önüne alındığında çalışmanın
enerji maliyetleri açısından da avantaj sağladığı
görülmektedir.
Günümüzde en kaliteli porselen çeşidi olarak
karşımıza çıkan kemik porseleni normal porselenden
daha ince ve zarif bir görüntüye sahip, beyazlığı,
yüksek ışık geçirimi ve yüksek mukavemeti nedeniyle
en çekici ve en pahalı seramik sofra eşyası olarak
bilinmektedir [5]. Kemik porseleninde, büyükbaş
hayvan kemiklerinden elde edilen kemik külünün
yerine sentetik alternatiflerinin kullanılması ile ilgili
günümüze çok az çalışma mevcuttur. Son
zamanlarda yapılan çalışmalarda, doğal fosfat
kayaçları ya da sentetik kalsiyum fosfatların kemik
külü ile yer değiştirmesinin uygulanabilirliği
araştırılmıştır. Ancak fosfat kayaçlarının kemik külü
yerine kullanımı sonucunda yetersiz pişme rengi,
sentetik kalsiyum fosfat kullanımında ise yüksek
pişme küçülmesi, düşük vitrifikasyon sıcaklıkları,
daha kısa pişme aralıkları ve kurutma sırasında
çatlama şeklinde sorunlarla karşılaşılmıştır [3,6].
Porselen ürünlerin satış maliyetinin belirlenmesinde,
her ne kadar fiziksel özellikleri etkili olsa da, fiyat
tespitinde temel parametre üretim maliyetidir. Bu
nedenle oluşan rekabetçi ortam, gerek üreticileri,
gerekse
araştırmacıları
üretim
teknolojilerinin
geliştirilmesi ve maliyet düşürücü çalışmaların
yapılmasına yönlendirmektedir. Doğal hammaddeleri
üretimde kullanmak maliyet açısından da avantajlı
olmaktadır. Türkiye’de bulunan fosfatı sadece gübre
değil yüksek katma değerli ürüne döndürülmesi ile de
ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacaktır.
Porselenin ışığı daha çok geçirebilmesini ve daha
özel kolay elde edilemeyen bir renge sahip olmalarını
sağlar. Kemik külü ile yapılan tasarımların yapım ve
şekil verme aşaması diğerlerine göre daha zorlu
olduğundan ve daha çok emek gerektirdiğinden
dolayı Bone China’lar dünyanın en değerli, en
sanatsal ve en pahalı porselenleri arasında yer alır.
Dünyanın en köklü porselen markaları tarafından
kullanılan Bone China porselenlerin Bone China
sınıfına girebilmesi için içerisinde en az %25
oranında kemik külü bulunması gerekir ancak

Özet

Bone China Porselen diğer adıyla Kemik porseleni,
günümüzde en kaliteli porselen çeşidi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Normal porselenden daha
ince ve zarif bir görüntüye sahiptir. Yumuşak veya
kemik porseleni adını; harmanında % 50–65
oranlarında bulunan kemik tozu veya fosfattan
almaktadır. Kalan % 15–30 ‘u ise kuvars ve
feldspattan
oluşan
pegmatit
ve
kaolin
oluşturmaktadır
Bu çalışmada kemik porseleni üretiminde temel
hammadde olarak kullanılan kemik külünün yerine
hidroksiapatit kullanımının etkilerinin araştırılması
amaçlanmıştır. Kemik külünün yerine kullanılacak
olan apatit Mardin Mazıdağı’ndan temin edilmiştir.
Mardin Mazıdağı’ndan elde edilen fosfat ile bazı
reçete araştırmaları yapılmış ve standart reçete elde
edilmeye çalışılmıştır..
Anahtar kelimeler: Fosfat, Kemik Porselen, Kemik
Külü.

Abstract
Bone china is known for its technical and aesthetical
quality with distinguishable whiteness,
brightness and high mechanical strength. It has a
fine and aesthetical appearance than the normal
porcelain. The name of soft or bone porcelain;
combined by bone powder or phosphates in the ratio
of 50-65%, The remaining 15-30% is composed of
quartz and feldspar pegmatite and kaolin.
The aim of this study was to investigate the effects of
hydroxyapatite on bone porcelain instead of bone
ash. Apatite to be used instead of bone ash was
obtained from Mardin Mazıdağı. Some recipe
research with phosphate from Mardin Mazıdağı and
tried to obtain a standard prescription.
Keywords: Phosphate, Bone Porcelain, Bone ash

1. Giriş

Porselen beyaz pişen killer, kaolen ve kuvarstan
üretilmiş; geçirgen, camsı yapıda elde edilmiş ürüne
verilen isimdir [1] . Kemik porseleni günümüzde en
kaliteli porselen çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Normal porselenden daha ince ve zarif bir görüntüye
sahiptir. Yumuşak veya kemik porseleni adını;
harmanında % 50–65 oranlarında bulunan kemik
tozu veya fosfattan almaktadır. Kalan % 15–30’u ise
kuvars ve feldspattan oluşan pegmatit ve kaolin
oluşturmaktadır [2,4]
Bu araştırmada kemik porselen üretiminde temel
hammadde olarak kullanılan kemik külünün yerine
apatit
kullanımının
etkilerinin
araştırılması
amaçlanmıştır. Kemik külünün yerine kullanılacak
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İngiltere’deki prestijli markalar için bu oran en az
%45 ile %50 civarında seyreder.
Kemik porselenin şekillendirilmesinde karşılaşılan en
büyük güçlük, özsüzlüğüdür. Çamura belirli bir
özlülük kazandırmak amacıyla bentonit ve organik
katkılardan yararlanılır. Reçeteye kuvars katkısı
yapılmasının amacı bağlayıcı özelliğin ve kuru
direncin artmasını sağlayıp; pişme ve kuru
küçülmeler de azalma yapmasıdır. Ancak fazla
kuvars katkısı da su emme ile gözeneklilikte artış
görülmesine neden olur [8].
Nefelin siyenitin en önemli özelliği yapısında serbest
kuvars bulundurmamasıdır. Ayrıca ergitici özelliği
yüksektir ve bu sayede pişme sıcaklığı düşük çamur
elde edilebilir. [8].

10 ve 11 nolu reçetede döküm ve pişirim
işleminden sonra ürünün şeklini koruyamadığı ancak
beyaz ışık altında incelendiğinde şeffaflığı ve ışık
geçirgenliğini muhafaza ettiği gözlemlenmiştir.
12 ve 13 nolu reçetede iki tür nefelin siyenit
kullanılarak su miktarı 230 ml’ye düşürüldü,öğütme
süresi 70 dakika cam suyu da 0.8 ml ayarlanarak
kuvars miktarı da %5 oranında artırıldı ve böylelikle
döküm daha kolay yapıldı. Ayrıca bu reçetelere
212×41 ebatında çubuk şeklinde döküm yapılmış ve
kuru küçülmenin %3.23 olduğu, pişirim sonucunda
tekrar ölçümler yapılarak pişme küçülmesinin %10,86
toplam küçülmenin de % 17 olduğu tespit edilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.2 Termal ve XRD Analiz Sonucu

2.1 Reçete Araştırmaları ve Sonuçları

Reçetenin TG eğrisi incelendiğinde 100 C’ye kadar
olan fiziksel su kaybı görülmektedir. DTA eğrisinden
de görüldüğü gibi bu noktada endotermik pik
oluşmuştur. 400 oC’ ye kadar olan ağırlık kaybının
sebebi organik safsızlıkların uzaklaşmasıdır. 570o
575 C sıcaklık aralığında kuvars dönüşümü
o
gerçekleşmiştir. Ayrıca 400-800 C arası kimyasal
bağlı suyun uzaklaşması ile bir ağırlık kaybı
görülmektedir. Bu ağırlık kaybı kuvvetli bir pik
oluşturmuştur. Endotermik reaksiyon veren ve 500o
600 C’de kimyasal bağlı suyun uzaklaşması sonucu
silis ve alümina içeren meta-kaolinit dönüşümü bu
o
pik içerisinde değerlendirilebilir. 600 C’de CO2 çıkışı
gerçekleşmiştir.
o

Reçete araştırmalarında Sodyum ve potasyumlu
nefelin siyenit ayrı ayrı kullanılarak denemeler
yapılmıştır. Reçeteler
KP1.2… KP13 olarak kodlanmıştır.
Çizelge 1 Reçete Araştırmaları

Yaklaşık 1000 C civarında ise ekzotermik pik
görülmektedir. Bunun sebebinin ise müllit ve albit
o
fazının oluşmaya başlamasıdır. 1150 C civarında ise
başlayan ekzotermik pikin ise sıvı faz oluşumdan
kaynaklandığı söylenebilir.
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-
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PN
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U.Kaoleni

Apatit

Reçeteler ağırlıkça %

9 nolu reçetede nefelin siyenit miktarı % 5 oranında
azaltılarak onların yerine mikromize kuvars ilavesi
yapılmıştır. Öğütme süresi de 50 dakikadan 60
dakikaya çıkarılmıştır. Ancak döküm çamurumuzun
çok sulu olduğu yoğunluğu 1403 gr/lt ve döküme
uygun olmadığı gözlenmiştir. Dibe çökme çok
olmasına rağmen döküme devam edilmiş ve et
kalınlığı da 3mm olarak ölçülmüştür ve döküm halini
aldığı
gözlemlenince
kurumaya
bırakılmıştır.
Yoğunluğu 1733gr/ml olan reçetemizin alçı kalıptan
çıkarıldığındaalt kısmında büyük kalınlık oluştuğu
ancak şeklini koruduğu gözlemlenmiştir. Pişirim
sonucunda üründe % 7 oranında küçülme olduğu,
şeklini de kısmen koruduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 1 Porselen bünyesine ait diferansiyel termal
analiz sonuçları
Şekil 2’deki XRD sonuçları incelendiğinde yapıda
anortit, kuvars ve müllit fazı tespit edilmiştir. Her iki
pişirim sıcaklığında da aynı derecelerde amorf yapı
görülmüştür
0

Müllit 1100 – 1150 C’de kristalize olur, 1150 –
0
1400 C arasında ise sıcaklığın veya zamanın
artmasıyla değişmez. Bu da camsı fazdaki alümina
(R2O + RO) ergitici oranının sıcaklıkla değişmediğini
gösterir. Müllit oluşumu tamamlandıktan sonra camsı
fazdaki alümina miktarı sabit kalır (korundum
çözünümü sıfıra yakın olduğundan burada ihmal
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4.’de çalışmamız sonucu elde edilen KP-13 no.lu
reçete örneğine ait görüntü verilmiştir. Buda
göstermiştir ki çalışma ticari ürünlere yakın bir sonuç
vermiştir ve bünyenin TSE standartlarını sağlayan
ürün eldesi için KP-13 no.lu reçete üzerinde
çalışılmaya uygundur. Doğal hammadde olarak
kullanılan apatit muadil hammaddelere yakın
sonuçlar göstermiş olup üzerinde çalışılması
gerekmektedir.

edilebilir). XRD verilerine göre nefeli,n siyenit 1150
0
C’nin altında ergir ve bu sıcaklığın üstünde camsı
fazdaki ergitici seviyesi sabitlenir. Diğer bir deyişle,
camsı fazdaki ergitici: alümina oranı sabittir. Camsı
fazdaki silika seviyesi sıcaklık arttıkça artar ve
çözünen silika miktarıyla uyumludur.

Şekil 2. 1100 C ve 1180 C’ de pişen bünyelerin X ışınları difraktogramı
o

o

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Şekil 3. Ticari bünye

Yapılan reçete denemeleri sonucunda 13 no.lu
reçetenin pişirim sonucunda şeklini koruduğu ve
beyaz ışık altında bakılması sonucunda ışık
geçirgenliğinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca daha önce yapılan reçetelerde 500 gr için 350
ml su miktarının fazla olduğu ve bunun da döküm
işini zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle son
denemelerde su miktarı 500 gr reçete için 230 ml
olarak ayarlanmış ve öğütme süresi 70 dakikaya
çıkarılmıştır.
13 no.lu reçete uygun reçete olarak belirlenmiş
elek bakiyesi % 1 olarak ayarlanmış ve sırlı etkisini
gözlemlemek amacıyla kâse formuna yoğunluğu
1435gr/l olan ticari sır denemesi yapılmıştır.
Öncelikle üretilen form kurutma işleminden sonra 800
0
0
C’de bisküvi pişirimi gerçekleşmiş ve 1200 C’lik
porselen sırı ile püskürtme yöntemi ile sırlanmıştır.
Pişirim sonucunda ürünün şeklini koruyamadığı
ancak
ışık
geçirgenliğini
muhafaza
ettiği
gözlemlenmiştir. Daha sonra sırın yoğunluğu 1388
gr/l’ye düşürülerek, daldırma yöntemiyle daha ince
0
sırlama yapılmış ve 1180-1200 C sıcaklıkları
arasında pişirimler yapılmıştır. Sonuçta ürünün
şeklini koruduğu ve sırla bünyenin uyum sağladığı
gözlemlenmiştir.

Şekil 4. KP-13 no.lu reçete ürünü
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13 no.lu reçetenin küçülme değerini de hesaplamak
amacıyla çubuk şeklinde döküm yapılmıştır. Kuru
küçülme oranı % 3.23, pişme küçülmesi ise %
10.86 olarak hesaplanmıştır.
Reçetede ergitici olarak potasyumlu nefelin siyenitin
kullanılması durumunda ürünün şeffaflığını ve şeklini
koruduğu gözlemlenmiştir.
Çalışmadaki
amacımız
porselen
bünyesinde
olmasını istediğimiz şeffaflık özelliğini yakalamaktır.
Bu amaçla farklı katkılar ve temelde kullanılacak
malzeme seçimi için çalışmalar yapılmış ve olumlu
sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 3.’de ticari olarak
kullanılan bir bünyeye ait görüntü verilirken şekil
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INVESTIGATION OF OXIDATION BEHAVIOR UNDER HIGH
TEMPERATURE CONDITIONS OF INCONEL-718 SUPER ALLOY
MATERIAL
INCONEL-718 SÜPER ALAŞIM MALZEMENİN YÜKSEK SICAKLIK
KOŞULLARI ALTINDA OKSİDASYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
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yönlendirerek katılaştırılmış veya tek kristal olarak
üretilmektedirler [1]. Başlarda tek kristal nikel esaslı
süperalaşım malzemeler oksidasyon ve sürünmeye
karşı kullanılırken, günümüzde artık gaz türbinleri ve
güç üretim sistemleri gibi sistemlerde süperalaşım
malzemeler
tek
başlarına
yeterli
dayanımı
gösterememektedirler. Bu nedenle iç ve dış soğutma
sistemlerinin yanında termal bariyer kaplamalarla
(TBC) kaplanarak modifiye edilmektedirler [2]. Tek
kristal süper alaşımlar diğer üretim tekniklerine göre
sürünme dayanımı açısından daha üstün dayanım
gösterdiğinden tek başına daha çok tercih
edilebilmektedir. Süperalaşımların, TBC sistemleri ile
uyumuda önemli olduğundan üretim tekniğinin
yanında kimyasal komposizyonları daha büyük önem
arz etmektedir. Örneğin Schulz ve arkadaşları altlık
malzemelerin
TBC’
lerin
ömrüne
etkisini
incelediklerinde direk katılaştırılmış süperalaşım
içeren altlıklara sahip TBC’ lerin daha çok dayanım
gösterdiklerini tespit etmişlerdir [1]. Süperalaşımların
ana malzemeleri demir, nikel ve kobalttır. Az
miktarda
alüminyum
ve/veya
Ti
içeren
süperalaşımlar, az miktarda çözünen bu elementler
sayesinde γ ve γ’ fazlarını meydana getirirler. γ’
Ni3(Al, Ti) fazı artan sıcaklıklarda dayanım ve yüksek
sürünme direnci sağlarken, γ fazları ise içerisinde γ’
çökeltilerini içeren matriks fazını oluşturmaktadır. Bu
fazların miktarı alaşımın kimyasal bileşenine ve
sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
γ’ fazları Ni3(Al, Ti) intermetaliği şeklindedir ve küpküp oryante olarak dislokasyon hareketlerini
engellemektedirler [3]. Tek kristal süperalaşımlar
birinci,
ikinci
ve
üçüncü
nesil
olarak
sınıflandırılmaktadırlar. İkinci nesil süperalaşımlarda
yaklaşık %3 renyum varken, üçüncü nesilde ise
renyum içeriği %6’ dır . Re, W veya Mo gibi ağır
elementler içeren ikinci nesil altlık malzemelerin
sürünme dirençleri oldukça iyidir. Re, bağ kaplama
ve altlık arasındaki difüzyonu yavaşlatıcı etki
yapmaktadır.
Bu
bağ kaplamanın
mekanik
özelliklerini geliştirirken, β fazlarının ise daha yavaş
tükenmesini sağlamaktadır. Fakat, σ- (Co, Cr)
fazlarının oluşumunu hızlandırarak kaplamanın
sünekliğini düşürmektedir. Bunun yanında sülfür
segregasyonuna da sebebiyet verebilmektedir [4].
Süperalaşımlar üretim ve kimyasal içerikleri
nedeniyle oldukça pahalı malzemelerdir. Bu nedenle

Özet
Pek çok sanayi, özellikle havacılık ve savunma
sanayisi, yüksek sıcaklıkta bileşenler üzerindeki
büyük gerilmeler ve oksitleyici ve korozyon ortamının
varlığı ile karakterize olan çok agresif ortamlarda
çalışırlar. Örneğin, gaz türbini motorlarında, yakıt
yüksek oranda sıkıştırılmış hava ile karıştırılır ve
karışım tutuşturulur. Yüksek sıcaklık ve basınca
maruz kalan bu ortamlarda dayanıklı malzemeler
olan nikel esaslı süper alaşım malzemeler
kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, yüksek
sıcaklığa maruz kalan Inconel 718 nikel esaslı süper
alaşım
malzemelerin
1000°C’de
8
saatlik
oksidasyona karşı göstermiş olduğu mikroyapısal
davranış SEM, elementel analiz ve XRD analizleri ile
tayin edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Inconel-718, oksidasyon, SEM,
mapping, XRD
Abstract
Many industrial, especially aviation and defense
industry, operate in very aggressive environments
characterized by high temperature, large stresses on
individual components, and the presence of oxidizing
and corroding atmosphere. For example, in gas
turbine engines, the fuel is mixed with compressed
air at high altitude and the mixture is ignited. Nickelbased superalloy materials, which are durable
materials, must be used in these environments
exposed to high temperatures and pressures. In this
study, the microstructural behavior of Inconel 718
nickel based superalloy materials exposed to high
temperature versus 8 hours oxidation at 1000 ° C
was determined by SEM, mapping analysis and XRD
analysis.
Keywords: Inconel-718, oxidation, SEM, mapping,
XRD
1. Giriş
Süperalaşım
bir
malzeme
yaklaşık
ergime
sıcaklığının %70’ ine kadar çıkılan sıcaklıklarda
kullanılabilmektedir. Süperalaşımlar çok kristalli,
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deneysel uygulamalarda üst kaplama ve bağ
kaplamanın performansını değerlendirirken daha çok
ticari süper alaşımlar tercih edilebilmektedir. Fakat
TBC’ lerin ömrüne doğrudan etki edeceğide göz ardı
edilmemelidir. Bu bağlamda en çok tercih edilen
süperalaşımlardan biri de Inconel 718’ dir. Inconel
718 yüksek mukavemet ve korozyon dayanımına
sahip, Ni, Fe ve Cr esaslı bir süperalaşım
malzemedir. Güç üretim ünitelerinde, kimyasal,
petrokimyasal, havacılık endüstrisi, nükleer reaktör,
gaz türbinleri, jet motorlarında ve kriyojenik
uygulamalarda kullanılmaktadır. Nb, Mo ve Ti
ilaveleri ile dayanımı artırılmış ve yüksek krom içeriği
sayesinde de oksidasyona karşı dirençli bir
süperalaşımdır. Çökelme sertleşmesi uygulanarak
çökelti fazları oluşturulmakta, γ''-Ni3Nb ve γ′ -(Ni3(Ti,
Al) intermetaliklerini içermektedirler [5, 6]. Inconel
718 literatürde birçok TBC sisteminde altlık malzeme
olarak denenmiştir [7–10]. Yüksek sıcaklık çalışma
koşullarında, altlık ve bağ kaplama arasında
elementlerin konstrasyonlarına bağlı olarak difüzyon
gerçekleşebilmektedir. Bazı durumlarda bu difüze
olan elementler TGO tabakasına kadar difüze
olabilmektedir. Bu nedenle TBC’ lerin ömrüne
doğrudan etki edebilmektedirler [11]. Ayrıca altlık
malzemenin termal genleşme katsayısı, özellikle
soğuma esnasında meydana gelecek uyumsuzluklar
açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı
sıra özellikle bağ kaplamada oksijen afinitesi yüksek
olan Al gibi elementlerin de erken tükenmesine
doğrudan etki edeceğinden altlık malzeme seçimi
büyük önem arz etmektedir.
2. Inconel-718 Malzemenin
Temini ve Hazırlanması

Kimyasal

kumlanan numuneler oksidasyon testleri için hazır
hale getirilmiştir.
3. Inconel 718 Süper Alaşım Malzemelere Ait
Porozite, Yüzey Pürüzlülük ve Sertlik Ölçümleri
Kumlama işlemi sonrası Inconel 718 malzemenin
yüzey pürüzlülük ölçümleri Mitutoyo SJ-310 marka
yüzey pürüzlülük cihazı ile 0.8 mm kesme uzunluğu,
4 mm ölçüm mesafesi, 0.5 mm/s girinti hızı, 4 mN
ölçme kuvveti parametreleri ile 90 ° konik sondaj
açılı, 5 μm kalem yarıçaplı indentör yardımı ile her
numuneden farklı yönlerde 5 ölçüm alınmıştır. Daha
sonra bu ölçümlerin ortalaması alınarak ortalama
yüzey
pürüzlülük
değerleri
elde
edilmiştir.
Numunelere ait sertlik ölçümleri vikers sertlik ölçme
yöntemi kullanılarak 50-gf yük altında, 15 saniye süre
ile Micro-Duromat 400E marka cihaz yardımı ile
gerçekleştirilmiştir. Örnek sertlik ölçüm resimleri Şekil
2’ de verilmiştir.

Yapısı,

TBC’ lerde altlık malzeme olarak nikel esaslı süper
alaşım malzemesi olan Inconel 718 seçilmiştir.
Inconel 718 yüksek sürünme direncine sahip,
havacılık endüstrisinde de sıklıkla kullanılan yüksek
sıcaklık dayanımı iyi olan ağırlıkça Ni, Fe, Cr, Nb ve
Mo içeren bir süper alaşım malzemedir. Şekil 1’ de
Inconel 718’ e ait kimyasal kompozisyon ve
elementel SEM analiz görüntüsü verilmiştir.

Şekil 2. Sertlik ölçümü yapılmış bazı numunelerden
alınan mikrosertlik izleri
4. İzotermal Oksidasyon Testleri
İzotermal oksidasyon deneyleri, Inconel 718
malzeme için, 1000 °C’ de 8 saatlik sürede
gerçekleştirilmiştir. Oksidasyon testlerinde açık
atmofer ortamında çalışan elektrikli PLF 120/7
Protherm marka fırın kullanılmıştır. Yaklaşık ısıtma
hızı 12 °C/dk iken, fırın soğuması ise yaklaşık 0,4
°C/dk’ dir. Şekil 3’ de izotermal oksidasyon testlerinin
gerçekleştirildiği fırına ait resim bulunmaktadır.

Şekil 1. Inconel 718’ e ait kimyasal bileşim ve
elementel SEM analiz görüntüsü.
Inconel 718 malzemelerin 25,4 mm çapında silindirik
uzun çubuklar şeklinde temin edildikten sonra, tel
erozyon işlemi ile yaklaşık 4-5 mm yükseliğe sahip
kalınlıkta kesilmiştir. Tel erozyon işleminde kesimi
tamamlanmış numuneler yüzeyinin temizlenmesi için
kumlama işlemine tabi tutulmuştur. Yüzeyleri

Şekil 3. İzotermal oksidasyon deneylerinde kullanılan
fırın.
4.1.Inconel 718’ in 1000 °C’ deki İzotermal
Oksidasyon Davranışı
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Inconel
718’
in
oksidasyon
performasını
gözlemlemek ve oksidasyon sonrası oluşacak oksit
tabakasını incelenmek için 1000 °C’ de 8, saat
sürede izotermal oksidasyon testlerine tabi
tutulmuştur. Şekil 4 de Inconel 718’ in oksidasyon
sonrası alınan enine kesit SEM görüntüleri verilmiştir.

Fakat açık atmosferde meydana getirilen testler
neticesinde Inconel 718 üzerinde herhangi bir
koruyucu oksit tabakasının da bulunmamasından
dolayı ilk oksidasyon evresinde NbO2’ nin oluşum
ilerleyen süreçte TiO2 ile reaksiyon vermesi sonucu
fazının
oluşmuş
olabileceği
TiNb2O7
düşünülmektedir.

Şekil 5. Inconel 718 ve 8 saat oksitlenmiş Inconel
718’ in XRD analizi
Şekil 4. Inconel 718 malzemeye ait 1000 °C’ de; 8,
saat oksidasyon SEM görüntüsü
Şekil 4’ e göre Inconel 718’ in zamana bağlı olarak
oluşan
oksit
tabaka
kalınlığında
artış
gözlemlenmektedir. Oksidasyonun ilk evrelerinde
dahili oksitlenmenin az olduğu zamana bağlı olarak
ise daha da derinlere nüfus ettiği Şekil 4’ den
anlaşılmaktadır. Alüminyum konsanstrasyonu çok az
olması sebebiyle tane sınırlarında Al2O3 yapıları
oluştuğu gözlemlenmektedir. 1000 °C sıcaklıklarda
Cr2O3’ ün tekrar oksijenle reaksiyonu sonrası oluşan
uçucu CrO3 fazından dolayı oksit tabakasının
dayanımının daha da azalacağı [6, 12] ve oluşan
oksitler ile altlıkta meydana gelen termal genleşme
uyumsuzluğunun artacağı düşünülmektedir. 8 saatlik
oksidasyon sonundaki ölçülen oksit tabakasının
kalınlığı ise yaklaşık olarak 4,4 µm’ dir. Oksit
tabakasındaki fazların tespiti için XRD analizi
uygulanmıştır. Inconel 718 Ni, Fe ve Cr’ ca zengin γ
matriks fazından meydana gelirken oksidasyon
sonrası yüzeyde oluşan oksitlerin Cr2O3, CrNbO4 ve
TiNb2O7 fazlarından meydana geldiği tespit edilmiştir.
γ matriks fazının bir kısmının ise γ’ fazına dönüşmüş
olabileceği XRD sonuçlarından anlaşılmaktadır.
Inconel 718’ in konsantrasyon bakımından Cr oranı
(%18) çok yüksek olduğundan baskın olarak Cr2O3
fazından meydana geldiği hem SEM hem de XRD
analizlerinde görülmektedir. Bunun yanında Cr2O3 ve
yapı içerisinde oksitlenmiş NbO2 ve TiO2 ile
reaksiyonu neticesinde CrNbO4 ve TiNb2O7 fazlarının
oluştuğu düşünülmektedir. Ellingham diyagramlarına
göre Ti elementinin oksijene afinitesi Cr’ dan daha
yüksektir [13]. Fakat, Cr konsantrasyon bakımından
daha fazla bulunduğundan Ti yapı içerisinde yüzey
altında oksitlenmiştir. Yapı içerisinde oluşan TiO2’ nin
NbO2 ile reaksiyonu sonucu, TiNb2O7 fazını
meydana
getirdiği
XRD
analizlerinden
anlaşılmaktadır. Bundan farklı olarak Nb’ nin hem Cr
hem de Ti’ ye göre oksijene olan afinitesi daha azdır.

5.Sonuçlar
Yapılan bu deneysel çalışmada, Inconel 718’ in 1000
°C’ de 8 saat izotermal oksidasyon davranışları
incelenmiştir. Oksidasyon testleri sonunda, Inconel
718’ in herhangi bir kaplama olmadığında ciddi
şekilde oksitlendiği ve oksit tabakalarının zamanla
hassaslaşarak
ayrılacağı
bilinmektedir.
XRD
analizleri ve SEM analizleri sonucunda malzeme
yüzeyinin baskın olarak Cr2O3 koruyucu oksit
tababasından meydana geldiği bunun dışında ise
CrNbO4 ve TiNb2O7 gibi fazlarında oluştuğu yapılan
XRD analizlerinde tespit edilmiştir. Süper alaşım
malzemelerin daha uzun süre yüksek sıcaklıklara
dayanabilmesi için üzerine kaplama yapılması
gerektiği bu çalışmada görülmüştür. Daha sonraki
çalışmalarda Inconel 718 üzerine CoNiCrAlY gibi
metalik bağ kaplama ve ısı geçirgenliğini azaltacak
seramik üst kaplamalar üzerine kaplanarak
oksidasyon davranışları incelenecektir. Oluşturulan
bu tabakalı sistemlerin hem ısı geçirgenli hemde
oksijen geçirgenliği daha az olacağından altlık
malzemeyi oksidasyona karşı daha iyi koruyacaktır.
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chemical resistance. However, their chemical
resistance must be improved in order to utilize them
in products suitable for daily use in the industrial
fast–firing environment.
In this study, metallic glaze recipes prepared under
laboratory conditions were fired under industrial fast
and slow firing conditions and recipe studies aimed
at increasing the chemical resistance have been
carried out. It has been targeted to improve the
chemical resistance of the recipes selected
appropriately for the industrial firing conditions with
the additions of Al2O3, B2O3 from R2O3 group oxides
and ZrO2, SiO2 from RO2 group oxides and reactions
observed in both groups have been discussed
comparatively. The surfaces of glazed–fired samples
obtained were photographed. Crystal phases of
glazes selected from recipes with better chemical
resistance have been determined with X–ray
refractometer analysis involving Cu Kα radiation.

Özet
Metalik sırların oluşumunda; renk verici oksitler sır
içerisinde çözünerek renk sağlarlar. Renk verici
oksidin cinsine ve kullanım miktarına göre değişen
çözünme bu oksidin sırı oluşturan çözücü maddelerle
birleşmesi sonucu gerçekleşir. Sırdaki kullanım
miktarı arttıkça çözünme azalır. Bakır oksit ve demir
oksit, sır içinde çözünmezse metalik siyah renkler
ortaya çıkar. Oksitlerin sır içerisinde çözünmemesi
endüstriyel anlamda istenmeyen bir durumdur ve
yüzeyde sır hatalarına yol açar. Böylesi sırlar
kimyasal dayanımı düşük sırlar olarak bilinirler. Son
yıllarda endüstride kullanımlarına ilgi artmış olan bu
grup sırların endüstriyel, hızlı pişirim ortamında
günlük
kullanıma
uygun
ürünlerde
değerlendirilebilmeleri
açısından
kimyasal
dayanımlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada laboratuvar ortamında hazırlanan
metalik sır karışımları endüstriyel koşullarda hızlı ve
yavaş olarak pişirilmiş ve kimyasal dayanımı
artırmaya
yönelik
reçete
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Endüstriyel pişirim koşullarına
uygun biçimde seçilen reçetelere R2O3 grubu
oksitlerden Al2O3, B2O3 ve RO2 grubundan ZrO2,
SiO2 ilaveleri ile kimyasal dayanımının iyileştirilmesi
hedeflenmiş,
her
iki
grubun
etkileşimleri
karşılaştırmalı biçimde tartışılmıştır. Elde edilen sırlı
pişmiş numunelerin yüzeyleri fotoğraflanmıştır.
Kimyasal dayanım sonucu iyi olan reçetelerden
seçilen sırların kristal fazları Cu Kα radyasyonu
içeren X–ışını kırınım analizi ile belirlenmiştir.

Keywords: R2O3, RO2, Effect, Metallic glazes,
Chemical resistance.

1. Giriş
Seramik bünyeyi ince bir film halinde kaplayarak
onun üzerinde ergiyen sır tabakası, kimyasal
bağlamda, alkali ve toprak alkalilerin meydana
getirdikleri silikat karışımlarının uygun sıcaklıklarda
ergitilmesi ve soğutulması ile ortaya çıkan camsı bir
tabakadır. Seramik sırlarında aranan en büyük
özellik, üzerine çekildiği bünyeyle normal koşullarda
fiziksel ve kimyasal bağlar kurmasıdır. Bu bağların
çeşitli nedenler ile kuvvetli veya zayıf olması, sırın
kalitesini de belirler. Hatasız bir sır tabakasının
seramik altlık üzerinde genelde çatlamadan ve
kavlamadan kalması beklenmektedir. Ancak, artistik
amaçlarla oluşturulan sırlar veya değişik sır hataları,
dekoratif maksatlı da değerlendirebilmektedir [1].
Sır,
seramik
bünyeye
çeşitli
amaçlarla
uygulanmaktadır; Örneğin; seramik bünyeyi asidik ve
alkali ortama dayanıklı kılmak, gözenekli yapıdaki
seramik bünyeye düzgün bir yüzey kazandırmak,
onu geçirimsiz kılmak ve bünyede mikroorganizma
gelişimine engel olmak, bünyeye dayanım sağlamak
ve dekoratif görüntü vermek gibi [2]. Metalik sır renk
verici oksitlerin sırdaki kullanım miktarlarının
artmasıyla çözünmelerinin azalması sonucu oluşur
ve sanatsal bağlamda efektli sırlar veya artistik sırlar
şeklinde adlandırılır. Bakır ve demir oksit sır içinde
çözünmezse metalik, siyah renkli bir yüzey elde
edilir.

Anahtar kelimeler: R2O3, RO2, Etki, Metalik sırlar,
Kimyasal dayanım.

Abstract
During the formation of the metallic glazes, the
colouring oxides dissolve in the glaze. This
dissolution process may change depending upon the
type and amount of the colouring oxide used.
Dissolution occurs as the colouring oxides reacts
with the solvents which form the glaze. As the usage
amount of the colouring oxides increases the
dissolution
decreases,
which
affects
the
characteristics of the glaze. If copper and iron oxides
do not dissolve in the glaze, metallic black colours
occur. This is an industrially undesirable situation
leading to glaze defects on the surface. Such glazes
which have been used more often in the industry in
recent years are known as the glazes with low

250

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

Bu çalışmada seçilen metalik sır reçetesinde R2O3
ilavesi olarak kullanılan oksitler Al2O3 ve B2O3’tir.
düzenleyici oksit grubundan
Al2O3 (alümina)
amfoterik oksit adı verilen bir maddedir. Tek başına
ergime noktası 2050 °C dolayında olup sırların
ergime noktasını belirgin şekilde yükseltir. Al2O3 sır
reçetesine kaolen ve kil ile birlikte ilave edildiğinde,
sırın ham veya pişirimi yapılmış bisküvi üzerinde çok
iyi tutunmasını da sağlar [3–5]. B2O3 (bor oksit) temel
camsı faz oluşumunu sağlayan ve sır bileşiminde çok
sık kullanılan bir maddedir. Sırların ergime
sıcaklıklarını kolayca düşüren en uygun oksitlerden
biridir. Ancak, sırda yüksek miktarda kullanıldığı
zaman beyaz örtücülük ortaya çıkar. Sır çatlaklarının
giderilmesi için sıra az miktarda B2O3 katkısı olumlu,
% 12'den fazlası olumsuz etki yapar. Yapılarında
B2O3 ve CaO ’i birlikte bulunduran sırlar çizilmeye
karşı dayanıklı, parlak yüzeyli ve geniş bir ergime
aralığına sahiptirler [6].
Mevcut çalışma kapsamında seçilen metalik sır
reçetesinin kimyasal dayanımlarının araştırılmasında
sisteme ilave edilen RO2 grubu oksitleri ise SiO2 ve
ZrO2’dir [7–9]. SiO2 (silisyum dioksit) sırın temel
oksididir. Silisyum sertliğin, dayanıklılığın ve kimyasal
değişimlere karşı direncin nedenini açıklar. Bazik
oksitlerle uygun oranlarda birleştiğinde cam
oluşturma işlevi görür. Bu nedenle sır içerisinde
bulunan en önemli oksittir. Sırda silisyum oranının
artması ile sırın sertliği ve dayanıklılığı artarken,
olgunlaşma derecesi de yükselir. HF dışındaki
asitlerle çözünmez hale gelir. Genelde bütün firitlerin
içinde yer alır. Çeşitli hammaddeler silisyum dioksit
ile çözünmez silikatlara dönüşürler. Sıra fazla
katılması kristal ayrışmasına neden olacağından
matlaştırıcı etkiye yol açar. Sırın rengini etkilemez.
ZrO2 (zirkonyum dioksit) sırlara beyaz örtücülük
kazandırmak için kullanılır. Endüstride en çok
uygulanan formu zirkonyum silikattır. Örtücülük
zirkonyum silikatın (zirkonun) ince öğütülmesi ile
paralel biçimde artış gösterir. Mevcut çalışmada bir
metalik sır sistemi hazırlanmış ve hazırlanan
sistemden en iyi yüzeyli ve en iyi metalik etkiyi veren
metalik sır reçeteleri seçilmiştir. Seçilen metalik sır
reçetesine R2O3 ve RO2 oksit gruplarından ayrı ayrı
% 1, % 2 ve % 3 oranlarında ilaveler yapılmış, sulu
öğütme ile sırlar hazırlanıp yer karosu bünyelerine
uygulanmış ve sonrasında yavaş ve hızlı pişirim ile
elde edilen son ürünün kimyasal dayanımları
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Şekil 1. Dörtlü Diyagram.
Pişirim sonrasında elde edilen numuneler yüzey
özelliklerine ve sergiledikleri metalik etkiye göre
değerlendirilmiş ve dörtlü diyagramdan 23–0 kodlu
sır reçetesi reçete geliştirme çalışmalarında
kullanılmak üzere seçilmiştir. 23–0 kodlu reçeteye
R2O3 oksit grubu ve RO2 oksit grubu hammaddeleri
Çizelge 1.’de belirtilen oranlarda ayrı ayrı tartılıp ilave
edilmiş, 10 dakika süreyle tekrar öğütme yapılmıştır.
Öğütme işleminde, su oranı hammadde miktarının %
20’si şeklinde seçilmiştir. Hazırlanan reçeteler Altın
Çini ve Seramik A.Ş.'den temin edilen yer karoları
üzerine akıtma yöntemi ile uygulanmıştır. Hızlı pişirim
Altın Çini A.Ş.’nin endüstriyel fırınlarında 1050 °C’de
30 dk süreyle gerçekleştirilmiştir. Yavaş pişirim için
sır reçete denemeleri laboratuvar ortamında
Protherm marka HLF60 model fırında 1050 ºC’de
330 dk’da sağlanmıştır. Sırların mineralojik analizi X–
ışını kırınım Empyrean Pan Alytical XRD cihazıyla
yapılmıştır.
Çizelge 1. 23 Kodlu Sır Reçetesi
Hammadde
%
Magnezyum Oksit 37,5
Alkali Firit
37,5
Bakır Oksit
12,5
Kuvars
12,5
23 kodlu standart reçeteye % 1, % 2 ve % 3
oranında R2O3 ve RO2 grubu oksitleri ilave edilerek
12 adet reçete çalışması yapılmıştır. Bunlarda
kullanılan R2O3 grubundan Al2O3 katkısı 23–2A, 23–
2B, 23–2C olarak, B2O3 ilavesi 23–3A, 23–3B, 23–
3C şeklinde kodlanmıştır. RO2 grubu ilavelerinde
ZrO2 ilavesi 23-1A, 23–1B,23–1C ile SiO2 ilavesi de
23–4A, 23–4B, 23–4C biçiminde kodlanmıştır.

2. Malzeme ve Yöntem
Yer karosu bünyesi kullanılıp, Şekil 1.'de verilen
hammadde bileşenlerinden oluşan dörtlü diyagram
esas alınarak metalik sır sistemini meydana getiren
temel sır reçeteleri hazırlanmış, denemeler hızlı ve
yavaş pişirim koşullarında gerçekleştirilmiştir. Dörtlü
diyagramda yer alan 81 adet sır reçetesi ilk önce ayrı
ayrı tartılıp, 10 dakika süreyle öğütülmüştür.
Sonrasında hazırlanan sırlar yer karoları üzerine
uygulanarak pişirilmiştir.

Şekil 2. 23–0 standart reçetesi için sırasıyla yavaş ve
hızlı pişirim sonrası elde edilen yüzey görüntüleri
Metalik sır reçetesine Çizelge 1.’de görüldüğü gibi %
1, % 2 ve % 3 oranlarında ayrı ayrı R2O3 oksit
grubundan Al2O3, B2O3 ve RO2 oksit grubundan
ZrO2, SiO2 ilaveleri yapılmıştır. Şekil 2.’de oksit
katkıları yapılmadan önceki standart sırların yüzey
görüntüleri verilmiştir. Sırlı yüzeylerde uygulamadan
kaynaklı bazı hatalar görülmekle birlikte metalik sır
etkisi her iki pişirimde de elde edilmiştir. Katkılar
sonucu hızlı ve yavaş pişirim ile üretilen metalik sırlı
yüzeylerin kimyasal dayanımları ev kimyasalları

251

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

Reçete

23–0
23–2A
23–2C
23–3A
23–3C

Sitrik
Asit
(C6H8O7
)
GLC
GLC
GLB
GLC
GLB

Laktik
Asit
(C3H6O3)

Amonyum
Klorür
(NH4Cl)

Sodyum
Hipoklorit
(NaClO)

GHC
GHB
GHA
GHB
GHA

GB
GC
GB
GC
GA

GB
GB
GB
GA
GA

23–0 standart reçetesinin asit ve alkali dayanımı
yüksek konsantrasyon için 3. kalite olarak belirlenip
GC
olarak
sınıflandırılmıştır.
Ayrıca,
ev
kimyasallarına karşı dayanımlarının 2. kalite olduğu
görülmüştür. 23–2C kodlu reçetede sisteme % 3
oranında Al2O3 ilave edilmiş, asit ve alkaliler için ve
ev kimyasallarına, havuz tuzlarına karşı dayanım
açısından yüzeyde gözle görülen bir artış
gerçekleşmiştir. 23–3A ve 23–3C reçetelerinde
standart reçeteye sırasıyla % 1 ve % 3 oranlarında
B2O3 ilave edilmiştir. Yüzey kalitesinde % 3‘lük B2O3
ilavesi ile iyileşme görülmüştür.

(amonyum klorür 100 gr/lt), yüzme havuz tuzları
(sodyum hipoklorit çözeltisi 20 mg/lt), asit ve alkaliler
(düşük konsantrasyon sitrik asit 100 gr/lt ve yüksek
konsantrasyon laktik asit % 5 (v/v) çözeltileri) için
incelenerek kalitelerine göre sınıflandırılmıştır.

3. Deneysel Çalışmalar ve Sonuçları
Kimyasal dayanım testi uygulanan metalik sırlı
bünyelere daha sonra X–ışını kırınım XRD analizi ile
mineralojik inceleme de yapılmıştır. Pişmiş sırların
kimyasal dayanım test sonuçları ise Altın Çini ve
Seramik
A.Ş.’nin test yönergeleri izlenerek
belirlenmiştir. Yapılan kimyasal dayanım testi için
numuneler plastik silindirin kenarına 3 mm
kalınlığında silikonun (sızdırmazlık malzemesi)
muntazam
bir
tabaka halinde
sürülmesiyle
hazırlanmıştır. Plastik silindir, sırlı yüzeyin üzerine
baş aşağıya çevrilerek konmuş ve kenar çevresi
silikon ile iyice kapatılmıştır. Hazırlanan bir karo
yüzeyi üzerine 4 adet silindir bu şekilde
yapıştırılmıştır. Her bir silindir içerisine hazırlanan 4
adet deney çözeltisi 20 mm yüksekliğine kadar
doldurularak deney düzeneği oda sıcaklığında 24
saat boyunca bekletilmiştir. Ardından plastik silindir
kaldırılarak, sızdırmazlık malzemesi karo yüzeyinden
uzaklaştırılmış ve deney numuneleri gözle muayene
edilmiştir.
Kalite açısından A birinci, B ikinci ve C üçüncü kalite
olarak sınıflandırılmıştır. Yüzeyde herhangi bir
bulanıklık veya deformasyon görülmemiş ise 1.
kalite, sırlı yüzeyde bulanıklık var ise 2. kalite ve sırlı
bünye kimyasallara maruz kaldığında sırlı yüzey
aşınmışsa 3. kalite olarak gruplandırılmıştır. Şekil
3.’te standart reçetenin kimyasal dayanım testi
sonrasında oluşturduğu yüzey sunulmuştur.

Şekil 4. : 23–2A, 23–2C, 23–3A ve 23–3C R2O3
grubu oksit ilaveli sırlı bünyelerin yüzey görüntüleri.
Kimyasal dayanım testi sonrasında Şekil 4’te verilen
sırlı yüzeylerin mineralojik analizi Şekil 5‘te
sunulmuştur.

Şekil 5. 23-0, 23-2A, 23-2C, 23-3A ve 23-3C R2O3
oksit grubu ilaveli sırlı bünyelerin XRD desenleri.
3.2. Yavaş Pişirim ile RO2 İlaveli Metalik Sırların
Kimyasal Dayanım Testi Sonuçları
Reçete

23–0
23–1A
23–1C
23–4A
23–4C

Sitrik
Asit
(C6H8O7
)
GLC
GLC
GLB
GLB
GLA

Laktik
Asit
(C3H6O3)

Amonyum
Klorür
(NH4Cl)

Sodyum
Hipoklorit
(NaClO)

GHC
GHA
GHA
GHA
GHA

GB
GC
GA
GA
GA

GB
GA
GB
GA
GA

Çizelge 3. 23 kodlu sır reçetesinde RO2 ilaveleri ile
yavaş pişirim sonrası elde edilen kimyasal dayanım
test sonuçları
Çizelge 3. incelendiğinde 23–0 standart reçetesine
ilk olarak RO2 grubundan % 1, % 3 oranlarında ZrO2
ve SiO2 ayrı ayrı ilave edilerek 23–0 standart
reçetesindeki sitrik asit ve laktik asit dayanımının
arttırılması hedeflenmiştir. 23–1A ve 23–1C kodlu
reçetelere göre standart reçeteye % 1 ve % 3
oranında zirkon katılmış, alkali ve asitler için düşük
ve yüksek konsantrasyon dayanımının arttığı
görülmüştür. 23–4A ve 23–4C reçetelerinde kimyasal
dayanımı iyileştirmek için standart reçeteye SiO2 % 1
ve % 3 oranlarında eklenmiş ve yavaş pişirim ile
hazırlanan reçeteler arasında en iyi kimyasal

Şekil 3. 23–0 standart reçeteleri için sırasıyla hızlı ve
yavaş pişirim kimyasal dayanım testi görselleri.
3.1. Yavaş Pişirim ile R2O3 İlaveli Metalik Sırların
Kimyasal Dayanım Testi Sonuçları
Çizelge 2. 23 kodlu sır reçetesinde R2O3 ilaveli yavaş
pişirim sonrası kimyasal dayanım test sonuçları
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dayanım sonuçlarının elde edildiği, SiO2 artışıyla sırlı
yüzeylerde matlaşma olduğu görülmüştür.

Şekil 9. 23–0, 23–2A, 23–2B, 23–3A ve 23–3B R2O3
oksit grubu ilaveli sırlı bünyelerin XRD desenleri.
Şekil 6. 23–1A, 23–1C, 23–4A ve 23–4C RO2 grubu
oksit ilaveli sırlı bünyelerin yüzey görüntüleri.
Kimyasal dayanım testi sonrasında Şekil 6.’da
verilen sırlı yüzeylerin mineralojik analizi Şekil 7.’de
sunulmuştur.

3.4. Hızlı Pişirim ile RO2 İlaveli Metalik Sırların
Kimyasal Dayanım Testi Sonuçları
Çizelge 5. 23 kodlu sır reçetesinde RO2 ilaveleri ile
hızlı pişirim sonrası elde edilen kimyasal dayanım
test sonuçları
Reçete

23–0
23–1A
23–1B
23–4A
23–4B

Şekil 7. 23–0, 23–1A, 23–1C, 23–4A ve 23–4C RO2
oksit grubu ilaveli sırlı bünyelerin XRD desenleri.

Çizelge 4. 23 kodlu sır reçetesinde R2O3 ilaveleri ile
hızlı pişirim sonrası elde edilen kimyasal dayanım
test sonuçları.

23–0
23–2A
23–2B
23–3A
23–3B

Sitrik
Asit
(C6H8O7
)
GLC
GLC
GLB
GLC
GLB

Laktik
Asit
(C3H6O3)

Amonyum
Klorür
(NH4Cl)

Sodyum
Hipoklorit
(NaClO)

GHC
GHC
GHB
GHC
GHB

GC
GC
GB
GC
GC

GB
GB
GB
GB
GB

Laktik
Asit
(C3H6O3)

Amonyum
Klorür
(NH4Cl)

Sodyum
Hipoklorit
(NaClO)

GHC
GHB
GHB
GHB
GHB

GC
GB
GB
GC
GB

GB
GB
GB
GB
GB

Çizelge 5. incelendiğinde 23–0 standart reçetesine %
1, % 2 oranlarında RO2 grubundan ZrO2 ve SiO2 ayrı
ayrı ilave edilmiş ve 23-0 standart reçetesindeki
kimyasal dayanımın arttırılması hedeflenmiştir. Fakat
hızlı pişirim ile RO2 grubu ilavelerinin sırlı bünyenin
kimyasal dayanımını ciddi derecede arttırdığı
gözlemlenmemiştir.

3.3. Hızlı Pişirim ile R2O3 İlaveli Metalik Sırların
Kimyasal Dayanım Testi Sonuçları

Reçete

Sitrik
Asit
(C6H8O7
)
GLC
GLC
GLB
GLC
GLB

Şekil 10. 23–1A, 23–1B, 23–4A ve 23–4B RO2
grubu oksit ilaveli sırlı bünyelerin yüzey görüntüleri.

Çizelge 4.’e göre 23–0 standart reçetesine % 1, % 2
oranlarında R2O3 grubundan Al2O3 ve B2O3 ayrı ayrı
eklenmiş ve 23–0 standart reçetesindeki kimyasal
dayanımın arttırılması hedeflenmiştir. Hızlı pişirim
R2O3 ilaveleri ile 23–0 kodlu standart reçeteye % 1
ve % 2 oranlarında alümina ve bor oksit katılmış
fakat kimyasal dayanımın net bir şekilde arttığı
gözlemlenememiştir.

Kimyasal dayanım testi sonrasında Şekil 10.’da
verilen sırlı yüzeylerin mineralojik analizi Şekil 11.‘de
sunulmuştur.

Şekil 11. 23–0, 23–1A, 23–1B, 23–4A ve 23–4B RO2
oksit grubu ilaveli sırlı bünyelerin XRD desenleri.

4. Genel Sonuçlar

Şekil 8. 23–2A, 23–2B, 23–3A ve 23–3B R2O3 grubu
oksit ilaveli sırlı bünyelerin yüzey görüntüleri.

1) Standart reçetelerin hızlı ve yavaş pişirimlerinde
kimyasal
dayanım
incelendiğinde,
yavaş
pişirimde kimyasal dayanımın daha iyi olduğu
hızlı pişirim ile elde edilen sırlı yüzeylerin sıkça
aşındığı görülmektedir.

Kimyasal dayanım testi sonrasında Şekil 8.’de
verilen sırlı yüzeylerin mineralojik analizi Şekil 9.‘da
sunulmuştur.
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[9]Topateş, G., Tarhan, B., Tarhan, M., (2017),
“Chemical Durability of Zircon Containing Glass–
Ceramic Glazes”, Ceramics International, Vol. [43],
15, 12333-12337.

2) 23–0 standart reçetesine R2O3 ve RO2 ilaveleri ile
kimyasal dayanımında görülen artış yavaş
pişirimde daha nettir. Hızlı pişirim ile elde edilen
sonuçlar genellikle 2. kalite olarak belirlenmiştir.
3) Kimyasal dayanımda en iyi artış % 3 oranında
SiO2 ilavesi ile yavaş pişirimde gözlemlenmiştir.
Ancak, % 3’lük SiO2 katkısı standart reçeteye
göre daha mat bir yüzey kazandırmıştır.
4) 23–3B reçetesinde sistemde bor oksit oranının
artışı ile bor tülü oluşumu ve beyaz örtücülük
gözlemlenmiştir.
5) Alümina artışı ile kristal ayrışımı engellenerek
reçetedeki fazla SiO2 miktarından kaynaklanan
matlaşma 23–2A ve 23–2B reçetelerinde
giderilmiştir.
6) Yavaş pişirim için, sıcaklık artışı zamanla
azalmıştır. Bu durum sırların olgunlaşması
açısından
hızlı
pişirime
göre
farklılıklar
göstermesini açıklamaktadır.
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yüzey oluşturur [4–6]. Havacılık ve uzay
endüstrisinde TBC sistemlerinin üretilmesi için birçok
yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan en çok tercih edileni
ise hiç şüphesiz ki ucuz ve pratik bir şekilde
uygulanabilmesinden dolayı atmosferik plazma sprey
(APS) yöntemidir [7–10]. APS yöntemi isminden de
anlaşılacağı üzere atmosfere açık olmasından
kaynaklı
olarak
üretim
esnasında
kaplama
mikroyapısında poroziteli ve oksitli bir yapı
oluşumunu sağlar. Bu poroziteli ve oksitli yapı ısı
iletim katsayısının düşmesini sağladığından dolayı
esas görevi ısı iletimini düşürmek olan seramik üst
kaplamaya fayda sağlar [1, 2, 11, 12]. APS
yönteminde ergimiş yada yarı ergimiş formdaki
kaplama tozları altlık yüzeyine atmosfere açık bir
ortamda püskürtülerek kaplama işlemi gerçekleştirilir
[1–3, 12, 13]. Bu yöntemde genellikle altlık olarak
Nikel bazlı super alaşım malzemeler altlık olarak,
CoNiCrAlY içerikli metalik bağ kaplama tozu bağ
kaplama olarak ve üst kaplama olarak ise tetragonal
fazda stabil hale getirilmiş Zirkonyum (Zr) içerikli
seramik üst kaplama malzemeleri seçilmektedir [1, 2,
13]. Zirkonyaya MgO ve Y2O3 gibi stabilize edici
oksitler ilave edilerek zirkonyanın oda sıcaklığında
tetragonal fazda kalması sağlanır. Yüksek sıcaklığa
maruz kalan uçak türbin kanatları, motor blokları ve
yanma odalarında kullanılan TBC parçalarında
Termal olarak Büyüyen Oksit tabakası (TGO) da
TBC sistemindeki dördüncü yapı olarak meydana
gelmektedir [13–15]. TBC yapısının metalik altlık
üzerine bağ kaplama ve onun üzerine seramik üst
kaplama uygulanmasının esas nedeni ise metalik
altlık ile seramik üst kaplama arasındaki termal
uyumsuzluğu en aza indirmektir. Bu karışık ve çeşitli
yapıda hasar oluşumunun tahmini oldukça zordur.
Bileşime bağlı olarak bu kaplamalar aşınmaya,
sıcaklığa ve kimyasal saldırılara karşı direnç sağlar
[16–18]. Plazma sprey kaplamalar bazı sınırlamalara
da sahiptir. Ilk olarak splat oluşumu esnasında artık
gerilmeler
meydana
gelir.
Bu
gerilmelerin
büyüklüğüne göre kaplamadaki yapışma mukavemeti
değişmektedir. Bu değişmeler kaplamanın yüzeyinde
dökülmelere ve çatlamalara sebep olmaktadır.
Dahası kaplanan oksit seramiklerin kimyasal
bileşiminin farklı olması endüstriyel bir öneme
sahiptir. Kaplamanın dayanıklılığını stabilizatör
olarak görev yapan seramik oksit çeşitlerinin
değişmesi de oldukça etkilemektedir.

Özet
Termal Bariyer Kaplamalar (TBC), uzay ve uçak
endüstrisinde, gaz türbin motorlarının yanma odaları
ve türbin kanatçıkları gibi yüksek sıcaklığa maruz
kalmış kritik bölge parçalarında sıklıkla tercih edilen,
ısıl izolasyon amaçlı olarak kullanılan kaplamalardır.
TBC’ ler yüksek sıcaklık koşullarında oluşan
oksidasyon, korozyon ve termal şok gibi agresif
çevre koşullarını yapıda minimize etmek adına
koruyucu görev üstlenmektedirler. Bu çalışmada,
TBC sistemlerinde meydana gelen oksidasyon hasar
mekanizması
araştırılarak
literatüre
katkı
sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar
(TBCs), Termal Büyüyen Oksit tabakası (TGO),
Oksidasyon
Abstract
Thermal Barrier Coatings (TBCs) is the coating type
commonly preferred in aerospace and aircraft
industry for critical region parts exposed to high
temperatures such as the combustion chambers of
gas turbine motors and turbine blades as a means
for thermal insulation. TBCs provide protection to
minimize aggressive environmental conditions such
as oxidation, corrosion and thermal shock occurring
at high temperatures within the structure. In this
study, the oxidation damage mechanism in TBC
systems was investigated and contributed to the
literature.
Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBCs),
Thermal Growth Oxide Layer (TGO), Oxidation.
1. Giriş
Nikel esaslı superalaşımlar genellikle Termal Bariyer
kaplamalarda (TBCs) uçak motorları ve gaz türbinleri
gibi yüksek sıcaklığa maruz kalan parçalarda
kullanılarak onların kullanım ömürlerini arttırmaktadır
[1–3]. TBC sistemleri çoğunlukla ısıya karşı dayanıklı
seramik bir üst kaplamanın, metalik bir bağ kaplama
üzerine kaplanması sonucu meydana gelir. Bu
sistemde bağ kaplama genellikle super alaşım altlık
malzemeyi oksidayona ve korozyona karşı
korumanın yanında üst kaplamaya da adhezif bir
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Şekil 1. Örnek Ellingham diyagramı.

2. Oksidasyon
Oksidasyon olayı, yüksek sıcaklıklarda metalik
malzemelerin oksijene maruz kalması sonucu,
metalik elementin ve/veya elementlerin oksitlenmesi
olarak özetlenebilir. Yüksek sıcaklık koşullarında
çalışan malzemelerde kaçınılmaz olan oksidasyon
olayı nedeniyle, malzemelerin yüzeyleri modifiye
edilmektedir. Elementel haldeki metaller oksidasyona
maruz
kaldıklarında
kendi
oksitlerini
oluşturmaktadırlar. Fakat tekil elementlerin özellikleri
çoğunlukla yetersiz olmaktadır. Örneğin Fe çok hızlı
oksitlenerek kütle kaybına uğramaktadır. Al düşük
ergime sıcaklığına sahip olduğu için yüksek
sıcaklıklara uygun değildir. Cr ise tek başına çok
gevrek yapıya sahiptir. Ni ise yine istenen seviyede
mekanik ve termal dayanım sağlayamamaktadır. Bu
nedenle hem dayanım hem de oksidasyon için uygun
elementlerin alaşımları tercih edilebilmektedir [19].

Ellingham diyagramından elementlerin reaktifleri ve
oluşturduğu
oksitlerin
kararlılıkları
kolaylıkla
anlaşılabilmektedir. Örneğin, bu diyagram baz
alındığında oda koşullarında oksitlenme için en
düşük serbest enerji Ca metaline ait iken, yine aynı
şekilde en kararlı oksitin de CaO oksit olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca diyagramdan da anlaşılacağı
gibi sıcaklığın oksidasyonda büyük etkisi söz
konusudur. Artan sıcakla beraber oksitlenme
kolaylaşırken, oksitlerin kararlılıklarınında azaldığı
görülmektedir.

Tek bileşenden oluşan yani saf metaller kendi
oksitlerini oluştururken, alaşımdaki element miktarı
ve kompozisyonuna göre oksidasyon mekanizması
oldukça karışık hale gelebilmektedir. Bir metalin
oksitlenmesi için gereken termodinamik açıklama
Gibbs serbest enerjisiyle yapılmaktadır. Örneğin M +
O2 = MO2 reaksiyonu için gerekli olan Gibbs serbest
enerji formülü aşağıda verilmiştir;

Örnek olarak Al2O3 oluşum reaksiyonu (4/3 Al + O2 =
2/3 Al2O3) için

∆G= ∆G0 + RTln(aMpO2/ aMO2)

(1)

Burada pO2 oksijen kısmi basıncı, aM ve aMO2 metal
ve oksitin aktiviteleridir. Bu eşitlik denge koşullarında,
yani ∆G=0 olduğunda tekrar düzenlenirse farklı
oksitlerin kararlılıklarını kıyaslamak için kullanılabilir
(Denklem 2).
∆G = -RTln(aMpO2/ aMO2)
0

(2)

Saf metal ve oksitlerinin termodinamik olarak
kararlılıklarını, oluşumları veya çözünmeleri için
gerekli olan serbest enerji ortamın oksijen basıncı,
H2/H2O ve CO/CO2 basınçlarına bağlı olarak
Ellingham diyagramlarında verilmektedir [20, 21].
Örnek bir Ellingham diyagramı Şekil 1’ de verilmiştir.

Oksidasyonda kısmi oksijen basıncının doğrudan
etkisi bulunmaktadır. Denklem 2’ de pO2 değeri
yalnız bırakıldığında denklem 3 elde edilmektedir.
0

pO2= exp(∆G /RT)

2/3

(3)

4/3

(4)
K= [Al2O3] / ([Al] x PO2)
Denklem 4’ ten K = 1/ pO2 çıkar ve 1000K için
düşünürsek gerekli serbest enerji -215000 cal/mol
-48
iken gereken kısmi oksijen basıncı ise 6x10 atm’
dir. Yani bu değerin altında Al oksitlenmeyecek
üstünde ise oksitlenecektir. Yine benzer şekilde Ni
-11
için düşünülürse 1000 K’ de kısmi pO2 değeri 7x10
atm olarak hesaplanmıştır. Bu değerden daha düşük
oksijen
basıncı
sağlanırsa
ortamda
Nikel
oksitlenmeyecektir [22].
Kısmi oksijen basıncının yanında bileşen miktarının
da oksidasyon da etkisi bulunmaktadır. Birden fazla
metal içeren alaşımlarda oksidasyon özellikle
elementlerin
konsantrasyonuna
bağlı
olarak
değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin NiCr alaşımı
baz alındığında, Ellingham diyagramına göre Cr
oksitlenmek için daha düşük serbest enerji
gerektirildiğinden ilk önce Cr oksitlenecektir. Oluşan
koruyucu ve kararlı Cr2O3, oksidasyonun devamında
zaman içerisinde kritik bir değerin altına iner ve Ni
oksitlenerek NiO fazlarını meydana getirecektir.
İlerleyen süreçte ise bu iki oksitin reaksiyonu ile
oldukça hızlı büyüyen NiCr2O4 spineli oluşacaktır.
Örneğin Cr içeriği %10’ un altında ise NiO üst
yüzeyde Cr2O3 alt yüzeyde iken %30 üstünde Cr
içeriği varsa dış tabaka tamamen Cr2O3’ ten
oluşmaktadır. Yine benzer şekilde NiAl sistemi içinde
Al konsatrasyonu %6’ nın altında ise dış tabaka NiO,
iç tabaka Al2O3 ve NiAl2O4’ ten oluşurken, %5 Cr
oluşumu
ilavesi
ile
üst
yüzeyde
Al2O3
sağlanabilmektedir [22].
TBC’ lerde kulanılan malzemelerin yüksek oksijen
geçirgenliğine sahip olması sebebiyle, yüksek
sıcaklığında etkisiyle difüze olan oksijen, arayüzeyde
bağ kaplama ile reaksiyona girerek oksit tabakası
meydana getirmektedir. Veya üst kaplama ve bağ
kaplamanın içermiş olduğu boşluk, çatlak gibi oksijen
tutucu bölgelerden penetre olan oksijenin metalik
bağ kaplamayı oksitlemesiyle de yine oksidasyon
meydana gelebilmektedir. Arayüzeyde oluşan
oksitlenmiş bu tabakaya termal olarak büyeyen oksit
(TGO) tabakası adı verilmektedir. TBC’ ler de
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hasarların büyük bölümü TGO tabakasından
kaynaklandığından TGO’ nun büyüme davranışının
iyi incelenmesi gerekmektedir.
TBC’ ler de oksidasyon 3 kademede de incelenebilir.
Bunlardan ilki ilk oksidasyon evresi veya geçiş
oksidasyon evresi olarak adlandırılmaktadır. Bu
evrede yüzeyde herhangi bir koruyucu oksit
tabakasının olmamasından dolayı bağ kaplamadaki
mevcut tüm elementlerin oksitlenmesi mümkün
olabilmektedir. TBC’ ler de TGO tabaka kalınlıklarının
artışının en yüksek olduğu evre de yine ilk
oksidasyon esnası denilen süreçte meydana
gelmektedir.
Bu
evrede
meydana
gelecek
oksidasyonda ortamın kısmi oksijen basıncıda
önemli bir role sahiptir. Çıkılan sıcaklıklarda
oksitlenme
için
gerekli
oksijen
basıncıda
düşeceğinden, ortamda koruyucu gaz veya vakum
ortamının olması oksidasyonun daha seçici
olmasında etkili olabilmektedir. Geçiş oksidasyon
evresinde hızla oluşan oksit tabakası zamanla seçici
davranarak MCrAlY içerikli kaplamalar için ilk olarak
Al2O3 oluşumunu sağlamaktadır. Fakat alümina
sıcaklığa bağlı olarak polimorfik dönüşüme
uğradığından geçiş oksidasyonu evresinde polimorfik
dönüşümler meydana gelmektedir (Şekil 2 ) [23].

Şekil 2. Al2O3’ ün sıcaklığa bağlı polimorfik
dönüşümü.
Alüminanın sıcaklığa bağlı olarak polimorfik
dönüşümden
kaynaklı
hacimsel
değişiklikler
göstermektedir. Alüminanın α-Al2O3 dışındaki
formlarının kararlı olmaması ve ilk oksitlenme ile
diğer
oksitlerin
meydana
gelmesiyle
geçiş
oksidasyon evresinde oksit tabaka kalınlığındaki artış
yüksek olmaktadır. α-Al2O3 sıkı paket yapılı
olmasından dolayı hem kararlı hem de yüksek
kimyasal dayanıma sahiptir. α-Al2O3 düşük oksijen
geçirgenliğinin yanı sıra, TGO’nun adhezyonunu da
artırmaktadır. Fakat soğuma esnasında, termal
genleşme uyumsuzluğundan dolayı aşırı kalıntı
gerilmeye sebep olmaktadır. Bunun yanında 1000 °C
üzerinde θ’ dan α-Al2O3’ e dönüşüm esnasında
yaklaşık %5 hacimsel büzülmeler meydana gelerek
çekme gerilmelerine sebep olmaktadır [24, 106]. θ’
dan α-Al2O3’ e dönüşüm pürüzlü yüzeylerde daha
hızlı meydana gelmektedir [24].
İkinci oksidasyon evresi olan kararlı oksidasyon
evresinde Al2O3 stabil olduğu zaman, yani tamamıyla
α-Al2O3’ ten oluştuğu zaman, arayüzeyde diğer
oksitlerin oluşumları için gerekli olan oksijen aktivitesi
oldukça düşük olmaktadır. Bağ kaplamadaki Al
aktivitesi azaldığında ise arayüzeyde oksijen
aktivitesi
artar
ve
alümina
spinellere
dönüşebilmektedir. Bu evrede oksit tabaka kalınlığı
artışı parabolik olarak azalma göstermektedir. TGO
tabakasının
büyümesi
kararlı
ve
homojen
olmasından ötürü, bu evrenin uzun sürmesi
istenmektedir [25–27].
Arayüzeyde oksijen aktivitesi arttığında, diğer bağ

kaplama elementlerinin alüminada çözünmesi
hızlanmaktadır. Bu durumda TGO boyunca diğer
katyonlar dışa doğru difüze olmaktadır. Yani daha
yüksek oksijen aktivitelerinde bu katyonlar yeni oksit
fazları
meydana
getirmektedir.
Bu
evrede
oksidasyonun son evresi yani kimyasal olarak
hasarın meydana geleceği evredir. Arayüzeyde
alümina dışındaki oksitlerin miktarı hızla artmaktadır.
Ayrıca
bağ
kaplamada
dahili
olarak
oksitlenebilmektedir.
Şekil
3’
te
izotermal
oksidasyona tabi tutulmuş TBC sisteminde, zamana
bağlı olarak TGO tabakasının değişimi görülmektedir.

Şekil 3. 1100 °C’ de oksidasyona tabi tutulmuş TBC
numunesinin zamana bağlı TGO tabakasının
değişimi [28].
3. Sonuçlar
Termal bariyer kaplamalar, genel olarak yanma hattı,
iletim parçaları, motor bıçak ve kanatçıkları, gaz
türbin motorlarındaki yanma parçaları ve vanalarda
kullanılmaktadır. TBC' lerin kullanımıyla birlikte, söz
konusu ekipmanların giriş sıcaklıkları azalarak, daha
yüksek verim elde edilecektir. Hasarı minimize etmek
için kullanıldıklarından, yüksek sıcaklıklarda soğutma
sistemlerine daha az ihtiyaç duyulacaktır. Böylelikle
ağırlık ve maliyet azalması sağlanacaktır. Termal
bariyer kaplamalarda en çok karşılaşılan hasar
mekanizmaları arasında, yüksek sıcaklık sebebiyle
vuku bulan oksidasyondur. Bu hasar mekanizasına
karşı malzemelerin korunması ve çalışma koşullarına
dayanım ömrünü artırabilmek amacıyla TBC
sistemleri
kullanılmaya
başlanmıştır.
TBC
sistemlerindeki TGO tabakasının oluşumu metalik
bağ kaplama ile ilişkilidir. Oksidasyon dayanımının
artması ve TGO' nun yapıda kararlı halde bulunması
amacıyla metalik bağ kaplama üretiminde birçok
farklı yöntemler denenmiştir. Bu yöntemler arasında
HVOF ve CGDS metotları ön plana çıkmaktadır. TBC
sistemleri, gelişime açık ve son derece yaygın
endüstriyel kullanım alanına sahip sistemlerdir. Bu
sebeple, kararlı bir TGO tabakasına sahip, yüksek
sıcaklıkta yüksek oksidasyon direnci gösteren ve
diğer hasar mekanizmalarına dayanımı gözlenen
TBC sistemleri için, farklı üretim yöntemleri ve yeni
gelişmeler gün geçtikçe ilerlemektedir.
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dönüşümlerini etkileyen önemli bir özelliktir. T/M
çeliklerin mekanik özellikleri gözeneklerin varlığından
dolayı dövülmüş ve dökülmüş çeliklere göre düşüktür
[4]. Fe-Mo-C T/M ile üretilen çeliğe Ni ve Cu
elementlerinin tokluk üzerine etkisini çalışan Candela
ve çalışma arkadaşları, her iki elementin de tokluk
değerlerinde olumlu etkileri olduğunu belirlemişlerdir
[5]. Ancak Shanmugasundaram ve Chandramouli
[6], Ni,Cr ve Mo’ in T/M yöntemiyle üretilen çeliğin
tokluğunu kötüleştirdiğini bildirmişlerdir. Fakat
yapılan başka çalışmalarda Mo elementinden ziyade
Ni elementinin tokluk değerlerini iyileştirdiği ifade
edilmiştir [7]. Cr’ un varlığı karbür çökeltilerini ve
sertliği etkilemekle birlikte tokluk ve çekme
gerilmesini arttırdığı bildirilmiştir [8].
Yüksek C’lu Cr esaslı malzemeler yaygın olarak
yüzeyi sertleştirilen alaşımlar olarak bilinmektedir ve
özellikle bu tür malzemeler abrazyona, oksidasyona
ve korozyona karşı mükemmel bir direnç
göstermektedirler. Bir çok araştırmacı Cr-Fe-C
alaşımlarının
mikroyapılarının
incelemesinde;
alaşımdaki C miktarına bağlı olarak, Cr-Fe katı
çözelti fazıyla birlikte, M7C3 ve M23C6 gibi kompleks
karbürlerinin varlığını tespit etmişlerdir [9,10]. Cr-FeC yüzey sertleştirilen alaşımda X-M7C3 ötektik
kolonilerinde büyük miktarlarda birincil M7C3
karbürlerinin üniform dağılımıyla, sertlik ve aşınma
mukavemetinde yüksek performans görülmüştür [1113]. Bu yüzden birincil karbürün mekanik özellikleri
sertlik, aşınma ve kırılmaya karşı gösterdikleri direnci
etkiler.
Fe-Cr alaşımlarının sertlik ve mekanik özellikler gibi
kullanım
karakteristiklerini
geliştirmek
için
araştırmacılar tarafından birçok çalışma yapılmıştır.
C matris içerisindeki M7C3 fazının varlığından dolayı
Fe-Cr alaşım sistemlerinin mekanik özelliklerini
takviyelendirmek için önemli bir elementtir [14]. Fe-Cr
alaşımlarının çok bileşenli sistemleri de ayrıca
çalışılmış ve mükemmel mekanik özellikler gösterdiği
tespit edilmiştir [15]. Fe-B alaşımlarının dökümü,
onların yüksek sertlik göstermeleri sayesinde
mühendislik alanında önemli bir role sahiptir. Son
zamanlarda Fe-B alaşımlarının mikroyapısı, mekanik
ve manyetik özellikleri üzerine genişçe çalışmalar
gerçekleştirilmiştir [16]. Bor, yaklaşık 1175 C’ de
ötektik reaksiyondan dolayı (γ-Fe+Fe2B→L) toz
metalürjisiyle üretilen çelikler için etkili bir elementtir
[17,18]. Dybkov ve çalışma arkadaşları [19], yüzey
tabakasında oluşan FeB ve Fe2B borür fazlarından
dolayı Fe-10 ağ. % Cr alaşımının sertlik ve aşınma
direncine borun etkisini incelemişlerdir. Fakat toz
metalürjisi yöntemiyle üretilen Fe-Cr alaşımlarının
mikroyapı ve mekanik özellikleri üzerine bor

Özet
Sıcak presleme (HP) yöntemiyle Fe-Cr matrisli
kompozit alaşımlar üretilerek mikroyapı, mekanik ve
oksidasyon özellikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Fe-Cr ve Fe-Cr-C alaşımlarıyla üretilen kompozit
alaşımlarında ana faz Fe, M(Cr,Fe)7C3, B ilavesiyle
az miktarda Fe2B/Cr7BC4 fazları oluşmuştur. En
düşük sertliği Fe-Cr alaşımı gösterirken (ortalama
218 HV0,025), alaşım elementlerinin ilavesiyle sertlik
değerleri önemli derecede artmıştır. Thermal
Gravimetry (TG) yardımı ile alaşımların iki farklı
oksidasyon davranışı sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca
Fe konsantrasyonuna bağlı olarak çalışmadaki
ferrromanyetik alaşımların Curie sıcaklıklarının, FeCr
alaşımına B katkılanmasıyla azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Cruie sıcaklığı, sıcak presleme,
mikroyapı

Abstract
Fe-Cr matrix composite alloys were produced by hot
pressing (HP) method then their microstructure,
mechanical, and oxidation properties were examined
in detail. In composite alloys produced with Fe-Cr
and Fe-Cr-C alloys, the main phases were Fe, M(Cr,
Fe)7C3 phases. In addition, Fe2B/Cr7BC4 phases
were formed by addition of B, and Cr, Fe and FeCrrich regions were found in the microstructure. When
the Fe-Cr alloy showed the lowest hardness
(average 218 HV0.025), the hardness value was
recorded as 286 HV0.025 by the addition of alloying
elements. With the help of thermal gravimetry (TG) it
was determined that the alloys exhibit two different
oxidation behaviors. It was also found that the Curie
temperatures of the ferromagnetic alloys in operation
were decreased with the addition of B to the FeCr
alloy.
Keywords: Curie
microstructure

temperature,

hot

pressing,

1. Giriş
Toz metalurjisi (T/M), yüksek verimlilikte ve düşük
maliyette makine parçası üretimine olanak tanır [1,2].
Sinterleme sıcaklığı, üretim için uygulanan presleme
basıncı, atmosfer ve zaman gibi üretim parametreleri
T/M yöntemiyle üretilen çeliklerin mikroyapı ve
mekanik
özelliklerini
etkileyen
en
önemli
parametrelerdir [3]. Dökümle üretilen çeliklerin aksine
T/M yöntemiyle üretilen çeliklerdeki gözeneklerin
varlığı, malzemenin mekanik özellikleri ve faz
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elementinin etkisi henüz bildiren bir çalışmaya
rastlanılmamıştır.
Bu çalışmada, Fe-Cr, Fe-Cr-C ve Fe-Cr-C-B
alaşımları sıcak presleme (HP) toz metalürjisi tekniği
kullanılarak üretilmiştir. Fe-Cr alaşımlarına C ve B
elementlerinin mikroyapı, faz ve mekanik özelliklerine
etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Numunelerin termal oksidasyon davranışı ve Curie
sıcaklıkları Perkin Elmer TG/DTA ölçüm sistemi ile
belirlendi. Numuneler aynı geometride hazırlanarak
oda sıcaklığından 20 °C ısıtma hızıyla 1000 °C’ ye
kadar ısıtılarak kütle değişimleri belirlendi.

Sonuçlar ve Tartışma

2. Deneysel prosedür

Sinterlenmiş numunelerin XRD difragtogramları Şekil
1’ de verildi ve difraksiyon analizi Buriker X-ray
Diffraction analysis software yardımıyla yapıldı,
litaratürle desteklendi. XRD analiz sonuçlarında
o
görüldü ki 2θ=26.52 beliren pik yapı içindeki C
atomlarına aittir. S1 numunesi de C olmadığı gibi bu
numunenin XRD difragtogramında rastlanmamıştır.
o
2θ=44.74 de görülen en keskin pik M(Fe,Cr)7C3
fazına ait olup bütün numunelerde ana fazı temsil
etmektedir. FeCr numunesinde ana fazı Fe ve FeCr
oluşturmaktadır. Bununla birlikte S1-S4 ve S5
numunelerinde ana faz Fe, M(Cr,Fe)7C3 ve
Fe2B/Cr7BC4 fazlarının oluştuğu görülmektedir.

Alaşımlar toz metalürjisiyle sıcak presleme tekniği
kullanılarak üretildi. Fe-C, Fe-Cr-C ve Fe-Cr-C-B
alaşımlı tozlar Tablo 1’ de verilen oranlarda seramik
bilyelerle 10 saat sürede mikserlenerek, 1000 °C’ de
yüksek sıcaklık sinterleme teknolojisiyle elde edildi.
Fe, Alfa Aesar Kimyasal Co. Ltd. şirketinden %99,5
saflıkta ve 45 µm, %99.9 saflıktaki yaklaşık 45 µm
tane boyutlu Cr ve grafit (%99 saflıkta, Alfa Aesar), B
tozu ise 1µm altıdır. Farklı oranlarda karıştırılan
tozlar Diex marka vakum destekli sıcak preste 1000
°C sıcaklık, 10 dakika sürede ve 50 MPa basınç
altında hem preslenip hem de sinterlendikten sonra
oda sıcaklığına soğutuldu.
Tablo 1. T/M yöntemiyle elde edilen alaşımların
üretim şartları ve kimyasal bileşimlerinin kütle
oranları
Numune Element (% ağırlık)
Üretim
No
Parametreleri
Fe
Cr C
B
S1
S2

75
74

25
25

1

S3

73

25

2

S4

72

25

3

S5

70

25

2

3

Cihaz:
Diex
Sıcak Pres
Sinter Sıc. :
1000 °C
Sinter
Süresi:
10 dk
Baskı Basıncı:
50 MPa
1.
Sinterlenmiş
Şekil
difragtogramları.

Numunelerin mikroyapısı, Nikon MA 200 optik metal
mikroskobu, JSM 5600 taramalı elektron mikroskobu
ve enerji dağılımlı spektrograf ile incelendi.
Numunelerin faz bileşimleri X ışın difraksiyonu (40
kV, 30 mA, Cu-Kα radyasyonu) kullanılarak
belirlendi. Sertlik ölçümleri Emcotest Durascan20
mikrosertlik cihazıyla HV0.025 kullanılarak ölçüldü.
Sinterlenen numunelerin yoğunlukları Arşimet
metodu kullanılarak hesaplandı. Tüm testler % 30
nemlilik ve 25 °C oda sıcaklığında yürütüldü. İlk
olarak, havadaki numunelerin ağırlığı ve daha sonra
su içindeki ağırlıkları ölçülmüş ve deney yoğunlukları,
yoğunluk ölçüm kiti ile yoğunluğu belirlemek için
kullanılan (Denk.) formülü yardımıyla belirlenmiştir.

numunelerin

XRD

Fe, Cr ve B tamamen intermetalik bileşik oluşturur
[20]. Cr’ un atomik boyutu demirinkine yakındır (Cr
atomunun yarıçapı 1.66 Å, Fe atomunun yarıçapı
1.56 Å). Cr, Fe7C3 içinde Fe’ in yerini alabilir ve Fe
bölgelerini işgal edebilir veya bunun tam tersi de
mümkündür yani Cr7C3 içindeki Cr’ un yerini Fe
alabilir ve Cr’ u işgal edebilir. Cr7C3 küçük bir miktar
Fe ve Fe7C3’ de küçük bir miktar Cr içerir. Cr7C3 ve
Fe7C3 oluşumu Cr ve C’ un transfer katsayısının
farklı olmasına bağlı olarak oluşur [21]. Yapıda B
elementi var ise B ötektik matristeki C miktarını
azaltır. Tüm bu olgular Fe7C3 oluşumuna neden olan
faktörlerdir [22]. Cr7C3 bileşiğine ait olup her
o
numunede zayıf pik 2θ=65.16 de gözlenmiştir.

ρ: Numunenin yoğunluğu
A: Havanın ağırlığı
B: Suyun ağırlığı
ρo: Suyun yoğunluğu
3
d: Havanın yoğunluğu (yaklaşık 0.001 g/cm )
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Şekil 2. Numunelerin mikroyapıları, (a) S1, (b) S2,
(c) S3, (d) S4 ve (e) S5
Sinterlenen numunelerin mikroyapıları ve EDX
kompozisyonları Şekil 2 – Şekil 5’ de gösterilmiştir.
Şekil 2’ den, tüm numunelerin (numune S1-S5)
mikroyapısının üniform olduğu ve mikroyapıda
gözeneklerin olmadığı görülebilir (Şekil 2a-e bakınız).
S1 numunesinin optik mikroyapısı Şekil 2a’ da, SEM
görüntüsü ve EDX analizi Şekil 3’ de verilmiştir. EDS
kompozisyon sonuçlarına ve XRD patternlerine göre
mikroyapıda parlak olan bölge Cr bakımından zengin
faz, koyu ve daha mat bölge Fe ve FeCr bakımından
zengin fazdır. Cr’ ca zengin faz FeCr ve Fe’ ce
zengin faz ise matristeki Fe fazıdır. EDS verilerine
göre (Şekil 3b) kromca zengin faz %96.71 Cr
içerirken, Fe oranı ağırlık olarak % 3.08 içermektedir.
Genellikle söylenen, Fe fazı FeCr fazı tarafından
çevrelenmiştir. Şekil 1’ de XRD patterne göre yapı,
Fe, Cr7C3 fazlarından oluşmasıyla örtüşmektedir. Cr
miktarının sabit tutulup, Fe elementi miktarının
azaltılması ve c elementinin ilave edilmesiyle
mikroyapıda yer yer grafitlerin gözlendiği Şekil 2b-e’
de görülmüştür. Numuneler S1 numunesine göre
ciddi oranda değişik bir görünüme sahiptir. Tüm
mikroyapılar dikkatle incelendiğinde sıcak presleme
(HP) toz metalürjisiyle üretilen kompozit malzemede
C elementinin homojen dağıldığı Şekil 4 (a-d)’ de S3
numunesinin EDS kompozisyonunda belirlenmiştir.
Açıkça görülmektedir ki, Cr elementinin dağılımı
matriste çoğunlukla dağlanmamış veya az etkilenmiş
bölgededir. Yani, dağlanan bölge Fe fazı,
dağlanmamış bölge ise Cr7C3 ve S5 numunesi için
Fe2B fazlarıdır. Yüksek Cr alaşımlara B ilave edildiği
zaman birincil faz M7(C,B)3 veya M7C3’ dür. Her iki
durum B içerir fakat B miktarı C’ dan düşüktür [23].
Eğer yapıda Cr miktarı C miktarından fazla ise
oluşabilecek kabür M7C3’ den ziyade M23C6
intermetalik bilişiğidir. Cr/C oranı M23C6 bileşiğinin
oluşturabileceği orandan yüksek ise muhtemel faz
M23C6 intermetalik bileşiktir [24]. Sıcak sinterleme
(HP) toz metalürjisiyle üretilen Fe esaslı kompozit
malzemelerde karbon (C) vazgeçilmez bir element
olduğu için rolü literatürde oldukça araştırılmıştır [25].
Wu ve çalışma arkadaşları [26], son zamanlarda Fe0.4B ve Fe-1.5Cr-0.4B çeliklerinde ağırlıkça %0.5
oranında karbonun mikroyapı ve fiziksel özelliklerine
önemli ölçüde değişiklikler yaptığını bulmuşlardır.
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Şekil 3. A1 numunesinin SEM ve EDX verileri
Sinterlenmiş numunelerin mikrosertliği ve sinterleme
yoğunluğu Tablo 2’ de verilmiştir. S1 numunesinin en
düşük mikrosertlik değeri gösterdiğini belirtmek
gerekir. Diğer numunelerin matrisinde Fe ile birlikte
M(Fe,Cr)7C3 fazının nispeten daha fazla olması ve
yapıya B ilavesiyle Fe2B/Cr7BC4 intermetalik
bileşiklerin oluşmasından dolayı daha yüksek sertlik
değerleri göstermiştir. Sinterlenen numunelerin
yoğunlukları artan element miktarıyla azaldığını
göstermiştir. Cui ve Kuo [27] B elementinin % 9 a
arttırıldığında, FeCrB alaşımının sertliğinde açık bir
artış olmadığını ifade etmişlerdir. Bu, B elementinin
düşük yoğunlukta olmasından dolayıdır.
Şekil 4’ den de anlaşılacağı gibi C atomları halen
sıcak sinterlemeyle üretilen numunelerde Fe matrisi
içerinde grafit halindedir. Bu bulgular 1200 °C ile
sinterlenen Fe esaslı malzemeler üzerine yapılan
çalışmalarda da Wu ve arkadaşları tarafından tespit
edilmiştir[25,26]. 1200 °C’ nin altında yapılan
sinterleme işleminde M(Fe)2B boridlerin oluştuğu,
ötektik
katılaşmanın
L(düşük–C)→γ–Fe+M2B
reaksiyonuyla gerçekleştiği bildirilmiştir. Ancak 1250
°C olduğunda ötektik sıvının katılaşma reaksiyonu
şeklinde
L(yüksek–C)→γ–Fe+M3(B,C)
gerçekleşmektedir [34-36].
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Şekil 4. A3 Numunesinin mikroyapısı ve EDX
kompozisyon taraması
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Hv 0.025

300

136

218

7.4435

96.90

S2

320

155

247

7.3081

96.11

S3

335

145

240

7.2444

95.30

S4

365

158

261

7.3464

98.05

S5

382

193

286

7.7230

99.63

Mass (%)

Beyaz Gri
Ortalama Yoğunluk Gözeneksizlik
3
Bölge Bölge sertlik
(g/cm ) (%)
S1

1000

Şekil 5. Numunelerin sıcaklığa bağlı kütle artışı

Tablo 2. Alaşımların fiziksel ve mekanik özellikleri
N.No

400

temperature (oC)

101,0

100
765.04 OC

750

760

770

780

100,5

100,0

99,5
100

200

300

400

500

600

700

800

900

temperature (oC)

Numunelerin
termal
analiz
ölçümleri
oda
o
o
sıcaklığından 20 C /dk ısıtma hızıyla 950 C ye
kadar thermal gravimetry ile yapıldı. Artan sıcaklığa
bağlı kütle artışının iki aşamada meydana geldiği
gözlendi. Bu kütle artışı Şekil 5’ da verildi. Şekil 5’ da
açıkça görülmektedir ki alaşımlar sıcaklığa bağlı
oksitleme
davranışı
iki
farklı
bölge
sergilemektedirler[28]. Birinci bölge artan sıcaklıkla
o
lineer bir oksitlenme davranışı olup yaklaşık 450 C
ye kadar devam etmektedir. Bu bölge yavaş
yanmanın gerçekleştiği bölgesidir. İkinci oksitlenme
o
o
bölgesi 450 C den 950 C ye kadar devam eden
bölge olup parabolik bir oksitlenme davranışıdır. Yani
o
alaşımlarda 450 C nin yukarısındaki sıcaklıklarda
yüzey oksitlenme hızları artmaktadır. Bu parabolik
oksitlenme bölgesi hızlı yanmanın gerçekleştiği
bölgedir. Saf metaller üzerinde oksit tabakası
oluşmasında genellikle bütün kararlı oksit fazları
o
birbirini izlemek üzere oluşur ve 570 C nin üzerinde
saf demir üzerinde oluşan fazlar sırasıyla
FeO/Fe3O4/Fe2O3 şeklindedir. Bununla birlikte,
o
alaşımları birbirleri ile karşılaştırırsak 30-450 C arası
oksitlenmeye en çok maruz kalan S1 numunesi olup,
en az oksitlenme davranışı sergileyen S5
numunesidir ve alaşımın kompozisyonuna bağlı
olduğu söyleyebilir. S1 alaşımı %75 Fe içerirken S5
en düşük Fe (%70) oranına sahiptir. Bu da şöyle
açıklanabilir, FeCr alaşımlarında Fe oranı azaldıkça
korozyon direnci artar. Bu nedenle yüzeyde
meydana gelecek oksitlenmeler azalır.

Şekil 6. Numunelerin Curie sıcaklıklarını belirlemek
için alınan TG ölçümü.
Ani kütle artışının gözlendiği sıcaklıklar yardımıyla
numunelerin Curie sıcaklıkları Şekil 6’ nın iç
grafiğinde her bir numunenin detaylı belirlendi. Fe
konsantrasyonuna bağlı Tc değişimi görüldüğü gibi
S1-S4 numunelerinin Fe oranının azalmasıyla çok az
artmıştır. Bu da şöyle açıklanabilir, FeCr
alaşımlarında Cr konsantrasyonu artması Fe in spin
manyetik momentini(µs) arttır [29] ve bu da FeCr
alaşımında toplam manyetik momenti(µ), dolayısıyla
Curie sıcaklığını arttırabilir. Fakat, 2% at. oranda B
katılan S5 alaşımın en küçük değere sahip olduğu
belirlendi.

Genel Sonuçlar
Fe esaslı kompozit alaşımlar HP toz metalürjisi
yöntemiyle başarılı bir şekilde üretilebilir. Fe-Cr ve
Fe-Cr-C alaşımlarının ana fazı Fe, M(Cr,Fe)7C3 iken,
B ilavesiyle Fe2B/Cr7BC4 fazları da matris içerisinde
tespit edilmiştir. Sertlik değerleri oluşan bileşik ve
fazların miktar ve dağılımıyla orantılı olarak bir artış
kaydedilmiştir. Minimum sertlik Fe-Cr alaşımında
gözlenirken, yapıya B elementi ilavesiyle sertlikte
önemli bir artış sergilenmiştir. Alaşımları termal
oksidasyon davranışının yüksek sıcaklıklarda
parabolik olarak gerçekleştiği, yani yaklaşık 550 °C
den sonra hızlı yanma meydana geldiği söylenebilir.
Ayrıca Fe-Cr alaşımlarında Curie sıcaklığı alaşımdaki
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Fe yüzdesine göre değiştiği ve FeCr alaşımına B
eklenince Curie sıcaklığı azalacağı belirlendi.

binary and ternary carbides (Fe Cr)3C and
(Fe,Cr)7C3, Phys.Solid. State+ 51 (2009) 2084–
2089.
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Özet

1. Giriş

Termal bariyer kaplamalar (TBCs) gaz türbin
motorları, yanma odaları ve türbin bıçakları gibi
yüksek sıcaklığa maruz kalan uygulamalarda koruma
sağlamak için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa
maruz kalan bu tip uygulamalarda üst kaplama
malzemesi olarak genel itibariyle seramik esaslı
malzemeler tercih edilmektedir. Gaz türbini
motorlarının daha yüksek performans ve dayanıklılığı
için, geleneksel seramik malzemelerin yeterli
olmadığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu
sebepten dolayı yeni nesil TBC’ lerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Son yıllarda, farklı içeriğe sahip
seramik esaslı malzemeler TBC sistemlerinde
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ise, TBC
malzemesi olan YSZ’ ye ve yeni nesil TBC
malzemeleri
araştırmış
ve
literatüre
katkı
sağlanmıştır.

TBC’ ler ilk olarak gaz türbin motorlarının yanma
odalarında, brülör kutuları ve gömleklerinde 1960
yılları civarında kullanılmıştır. 1970’ lerde çift tabakalı
TBC sistemleri denenmiş, devamında ise APS tekniği
ile üretilen NiCrAlY içerikli bağ kaplamalı YSZ TBC
sistemi ile üst düzey performanslar elde edilmiştir.
Akabinde EB-PVD tekniğide geliştirilerek TBC’ lerin
üretim alternatifi artmıştır [1]. TBC’ ler yalnızca gaz
türbinlerinde değil, dizel motorlarda da kullanımı ile
bileşenlerin aşırı ısınması engelleyip bu sayede yakıt
verimliliğinde de artış sağlamaktadır [2]. Şekil 1’ de
gaz türbinlerinde TBC’ lerin uygulandığı bileşenler
gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar
(TBC), İtriya ile Stabilize Edilmiş Zirkonya (YSZ),
Hegzaalüminatlar (HA), Piroklor, Gd2Zr2O7 (GZ)
Abstract
Thermal barrier coatings (TBCs) are used to provide
protection in applications exposed to high
temperatures such as gas turbine engines,
combustion chambers and turbine blades. Ceramic
based materials are generally preferred as top coat
materials in such applications exposed to high
temperature. For the higher performance and
durability of gas turbine engines, it has been
observed that conventional ceramic materials are not
sufficient. For this reason, new generation TBCs
need to be developed. Ceramic based materials with
different contents have started to be used in TBC
systems in recent years. In this study, YSZ, which is
traditional the TBC material, and new generation
TBC materials were investigated and contributed to
the literature.

Şekil 1. Gaz türbinlerinde TBC’ lerin kullanıldığı
bileşenler [2].
TBC sistemlerinin kullanımı, altlık malzemeye iletilen
sıcaklık
değerlerinde
(kaplamaların
kalınlık
değerlerine bağlı olarak) 100 ila 300 °C’ ler arasında
düşüş sağlayabilmektedir. TBC sistemleri altlık
malzeme, bağ kaplama ve üst kaplama olarak 3
tabakadan meydana gelmektedir. Çalışma koşulları
esnasında oksidasyon etkisi ile bağ kaplamanın
oksitlenmesi sonucu, yani sonradan meydana gelen
dördüncü tabaka ise TGO tabakasıdır. Şekil 2’ de
tipik bir TBC sistemi ve sistem üzerindeki sıcaklık
düşüşü temsili olarak gösterilmiştir [3].

Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBC),
Stabilized
Zirconia
with
Yttria
(YSZ),
Hegzaaluminates (HA), Pyrochlore, Gd2Zr2O7 (GZ)
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2370 °C’ den sonra ise kübik yapıya sahip olan bir
malzemelerdir. ZrO2 yapısı gereği, sıcaklığa bağlı
olarak faz dönüşümüne uğrayarak, hacimsel
değişimlere uğramaktadır (Şekil 3). Örneğin 1170 °C’
den oda sıcaklığına soğuma esnasında martenzitik
dönüşme uğrayarak, tetragonal fazdan monoklinik
faza dönüşüm yapıda yaklaşık %3-5 hacimsel
değişikliğe neden olmaktadır [4]. Bu nedenle yüksek
sıcaklıklarda kullanımı uygun olmamaktadır ve
stabilize edilmelidir.

Şekil 2. Temsili TBC sistemi gösterimi.
TBC sisteminin her tabakası ayrı öneme sahiptir.
Fakat esas amaç yüksek sıcaklığa maruz kalan altlık
malzemeyi korumak olduğundan TBC’ lerde seramik
esaslı
malzemeler
kullanılmaktadır.
Seramik
malzemenin direk altlığa birikimi zayıf özellikler
sergileyeceğinden, ara tabakaya bağ kaplama
birikimi yapılmasından ötürü 2 tabaka değilde, 4
tabakadan meydana gelmektedirler. Aşağıda ise en
önemli tabaka olan ve ısıyı azaltmaya yardımcı olan
seramik üst katmanlardan bahsedilecektir.

Şekil 3. ZrO2' nin polimorfları a) kübik, b) tetragonal,
c) monoklinik [5].
Zirkonyanın stabilizasyonu, +4 değerlikli Zr’ nin, +3
veya +2 değerlikli bir katyonla yerdeğiştirmesiyle
sağlanmaktadır. ZrO2 genellikle MgO, Y2O3, CaO,
Ce2O3 gibi oksitlerle stabilize edilmektedir. Fakat
bunların içinde en yaygın ve en iyi yüksek sıcaklık
özelliği, Y2O3 ile stabilize edildiğinde elde edilmiştir.
Yaklaşık %7-8 Y2O3 ile stabilizasyonda tam olarak
stabilize edilmiş zirkonya olarakta adlandırılmaktadır.
Daha az Y2O3 ile stabilize edildiğinde, kısmen
stabilize edilmiş ZrO2 olarak adlandırılmaktadırlar.
Y2O3 oranı arttıkça yapının iyonik geçirgenliğide artış
+3
+4
katyonunun bir Zr
göstermektedir. Her iki Y
katyonu ile yer değiştirmesi sonucu bir oksijen
boşluğu meydana gelmektedir (Şekil 4). Bu da
yüksek sıcaklıkta oksijenin bu boşluklardan difüze
olmasını,
yani
iyonik
geçirgen
olmasını
sağlamaktadır. Bu yönüyle yakıt hücrelerinde de
kullanılmaktadır.

2. Termal Bariyer Kaplamalarda Üst Kaplama
Üst kaplama TBC sistemlerinin en kritik tabakası
olarak kabul edilebilir. Üst kaplamada seramik
malzemenin kullanılması sebebiyle termal iletkenlik
düşeceğinden altlığa iletilen sıcaklıkta düşecektir
[62]. TBC’ lerin kullanımındaki esas amaç altlığı
yüksek sıcaklık etkilerine karşı muhafaza etmek
olduğundan, termal iletkenlik büyük önem arz
etmektedir. Isı transferi bilindiği gibi fononlarla
sağlanmaktadır. Yapıda bulunan boşluk, çatlak ve
sınır
gibi
kusurlar
fononların
saçılımını
artırdıklarından termal iletkenliği düşürmektedirler.
TBC’ lerde düşük iletkenlik istendiğinden bu kusurlar
önem arz etmektedir. TBC’ lerden istenen esas
özellikler kısaca aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:
•
Düşük termal iletkenlik
•
Yüksek ergime sıcaklığı
•
Yüksek termal genleşme katsayısı
•
Biriktirildiği metale iyi yapışma
•
Kimyasal uyumluluk
•
Düşük sinterlenme eğilimi
•
Düşük elastik modül
•
Yüksek kırılma tokluğu
•
Çalışma sıcaklıklarında kararlı faza sahip
olmak
•
CMAS ve sıcak korozyon gibi korozif
ataklara karşı dayanımlı olmak

Şekil 4. YSZ' ye ait florit yapılı kristal kafes yapısı
[65].

Yukarıda sıralanan tüm özellikler baz alındığında üst
kaplama olarak kullanılan malzeme grubu oldukça
kısıtlı olmaktadır. YSZ ve zirkonya içerikli malzemeler
bu özelliklerin birçoğunu karşıladıklarından, TBC’
lerde yaygın olarak kullanılan ve üzerine sürekli
incelemeler yapılan malzeme gruplarıdır.

Oda sıcaklığında, yarı kararlı tetragonal (t’) fazda
olan YSZ, böylece soğuma esnasında monoklinik
yapıya dönüşmemektedir. 1173 °C üstündeki
sıcaklıklarda t’ faz, Y’ ce fakir tetragonal ve Y’ca
zengin kübik yapıya dönüşmektedir. Zamana ve
sıcaklığa bağlı olarak Y’ nin tükenmesiyle eski
formuna geri dönecektir. Böylece çevrimli yüksek
sıcaklık yüklemelerinde de zamanla yapı bozunmaya
başlayacaktır [6]. Bu nedenle de YSZ, artık
hedeflenen türbin giriş sıcaklıkları için bu haliyle
uygun değildir.

3. Termal Bariyer Kaplamalarda Üst Kaplama
Tipleri
3.1. İtriya ile Stabilize Edilmiş Zirkonya (YSZ)
Zirkonya oda sıcaklığından 1170 °C’ ye kadar
monoklinik, 1170–2370 °C arasında tetragonal ve
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Plazma spreyle kaplanmış YSZ için oda koşullarında
elastik modül değeri 40 GPa, termal genleşme
katsayı değeri oda sıcaklığı ile 1000 °C arasında
yaklaşık 10,7×10−6 K−1 iken poisson oranı ise
0.2213 olarak tespit edilmiştir [7]. Plazma spreyle
kaplanmış YSZ’ nin termal iletkenliği porozite
içeriğine bağlı olarak 0,8 ila 1,7 W.(m.K) −1 arasında
değişkenlik gösterirken, EB-PVD ile biriktirilmiş TBC’
ler de bu değer 1,5 ila 2 W.(m.K)−1 arasında
değişkenlik gösterebileceği belirtilmiştir [8, 9]. Mevcut
seramikler arasında yüksek kırılma tokluğuna sahip
olması YSZ’ nin en büyük avantajlarındandır. YSZ
kaplamanın mikroyapısal özelliklerine bağlı olarak
indentasyon tekniği kullanılır.
Yaklaşık 1 ila 2
MPa·m1/2 arasında değerlere sahip olduğu
belirtilirken, başka bir çalışmada ise 1,35 ile 2,2
MPa·m1/2 ve 1,7 ila 2 MPa·m1/2 arasında kırılma
tokluğu değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir [10–
12].

Şekil 5. LaHA kristal kafes yapısı[19].
Magnetoplumbit-tipi LaHA’ nın özellikle kırılma
tokluğunun yüksek olması, sinterlenme direncinin ve
faz dayanım sıcaklığının yüksek olması TBC’ ler için
uygun olduğunu göstermektedir. Fakat termal
iletkenlik değeri YSZ’ ye nazaran düşüktür (~3.5
-1
W.(m.K) ) ve oksijen geçirgenliğinin daha yüksek
olduğu belirtilmiştir. Fakat çift kaplamalı YSZ/LaHA’
nın YSZ’ ye yakın termal çevrim ömrüne sahip
olduğu tespit edilmiştir [20]. Cao ve arkadaşları da
[21] yapmış oldukları çalışmada, LaHA’ nın termal
−1
genleşme katsayı değerini yaklaşık 6,1 × 10−6 K
tespit etmişlerdir. Fakat termal olarak yaşlandırma
işlemine tabi tuttuktan sonra değerin yaklaşık 9,2 ×
−6
−1
10 K ’ e yükseldiğini tespit etmişlerdir. Bu yönüyle
geliştirilmeye açık olan TBC’ ler için alternatif bir
malzemedir.

3.2. YSZ’ ye Yapılan Modifikasyonlar
Seramik malzemelerde termal iletkenlik özelliği
büyük önem taşımaktadır. Uygun dopantlarla farklı
valansa sahip atomlar, boşluklara girerek atomik
ölçüde kafesin gerilimine sebep olmaktadır. Bu
sayede serbest fonon saçılımı artmaktadır. YSZ için,
Y yerine 2 ya da daha fazla dopant ile Zr stabilize
edildiğinde daha etkili şekilde fonon saçılımı
meydana gelerek daha düşük termal iletkenlikli YSZ
elde edilebilmektedir. Örneğin ZrO2’ nin %25 CeO2
ve %2,5 Y2O3 ile modifiye edilmesi daha düşük
termal iletkenlik, daha iyi korozyon direnci ve daha
kararlı bir faz yapısı sağlamıştır [13]. Yine benzer
şekilde ZrO2’ nin Nd2O3, Gd2O3, Er2O3 ve Yb2O3 ile
modifiyelerinin termal iletkenliği düşürdüğü rapor
edilmiştir [14]. Bunun yanında Y’ nin yanına Yb ve Sc
gibi küçük katyonlardan biri ile Nd, Sm gibi daha
büyük katyonlar ilave dopant yapıldığında termal
iletkenliği YSZ’ ye kıyasla daha düşük olabilmektedir
[15]. Zhu ve arkadaşları [15], Nd2O3‐Yb2O3 veya
Gd2O3‐Yb2O3’ ü ZrO2’ ye belli oranlarda dopantı ile
termal iletkenliğin düştüğünü rapor etmişlerdir.

3.4. Florit Yapılı Oksitler
ThO2, CeO2 ve HfO2 gibi florit yapıya sahip oksitler
TBC’ ler de kullanılabilmektedir. CeO2’ nin uçucu
özelliğinin bulunmasından ötürü Ce2O3 olarak
kullanılması daha uygundur. Sinterleşme bakımından
iyi olmasa da, termal genleşme katsayısının yüksek
olması ve düşük termal iletkenliğe sahip olması TBC’
ler için iyi bir tercih nedenidir [22, 23]. Şekil 6’ da
kübik florit yapıya ait kristal kafes şekli verilmiştir.

3.3. Hegzaalüminatlar (HA)
Bu grup malzemelerde özellikle LaMgAl11O19 (LaHA)
sıkça kullanılmaktadır. Hegzagonal bir yapıya sahip
olan LaHA, La katyonlarının çoğu oksijen bölgelerine
yerleşmektedir. İyon difüzyonu c eksenine dik basınç
uyguladığından
sinterleşmeyi
yavaşlatmaktadır.
Termal iletkenlik değerleri düşük olan (0.8–2.6
W.(m.K)-1) LaHA’ nın, faz dayanım sıcalıklığı
oldukça yüksek ve düşük büzülme özelliklerine sahip
olması nedeniyle üst kaplama malzemesi olarak
alternatif malzemeler arasında gösterilmektedirler
[15–18]. Şekil 5’ te LaHA’ ya ait kristal kafes yapısı
verilmiştir.

Şekil 6. Florit yapısının temsili kafes yapısı (maviler
anyonları, yeşiller katyonları temsil eder) [5].
Örneğin florit yapılı La2Ce2O7 1400 °C sıcaklıklara
dayanabilmektedir,
yani
faz
dönüşümü
göstermemektedir. Termal genleşme katsayısı da
nispeten yüksektir. Hem tek hem de çift kaplama
olarak TBC’ ler de denenmektedirler. 1000 °C’ de
-1
YSZ’ nin termal iletkenlik değeri 2.1–2.2 W.(m.K)
-1
iken La2Ce2O7’ nin yaklaşık olarak 0,51 W.(m.K)
olduğu belirtilmiştir. Termal genleşme katsayı
−6 −1
değerleri ise kaplamasız halde 12,3 × 10 K (300–
−6
−1
1200 °C) iken, YSZ 10,5–11,5 × 10 K (30–1000
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°C) değerine sahiptir [24]. Hongsong ve arkadaşları
[25] florit yapılı (Sm1−xDyx)2Ce2O7 bileşiğini 1600
°C’ de 10 saat havada katı çözelti reaskiyonu ile elde
etmişlerdir. YSZ’ ye kıyasla daha yüksek termal
genleşme katsayısı ve daha düşük termal iletkenlik
değerine sahip olduğunu, fakat Dy2O3 içeriğinin artışı
ile termal genleşme değerlerinin düştüğünü
belirtmişlerdir. Bunun yanında florit yapıya sahip
Nd2Ce2O7’ nin de TBC’ ler için uygun olduğu
belirtilmiştir [22].

Şekil 7. a) Florit ve b) piroklor yapıya sahip kristal
kafesleri.
Wang ve arkadaşları [85] piroklor yapıdaki La2T2O7
(T = Ge, Ti, Sn, Zr, Hf) bileşiklerini sentezlemişlerdir.
Burada T ifadesi, 4 değerlikli metalleri temsil
etmektedir. Bu malzeme grubunun oldukça düşük
termal iletkenlik özelliklerine sahip olması sebebiyle
yeni nesil TBC sistemleri için uygun olduğunu
savunmuşlardır. Ayrıca, piroklor yapıda 48f
pozisyonunda oksijen boşluğu ve 8b pozisyonunda
ise arayer oksijen anyonu olması Frenkel çifti
kusuruna sahip olduğunu göstermektedir [29].
Yapının oksijen boşluğuna rağmen kararlı olması,
oksijen geçirgenliği yönünden daha dirençli olmasını
sağlamaktadır. GZ piroklor yapılı oksitler içerisinde
büyük ilgi gören bir TBC malzemesidir. YSZ’ ye
kıyasla daha üstün özellikleri bulunan bu
malzemenin
özelliklerine
aşağıda
kısaca
değinilmiştir.

3.5. Perovskit Yapılı Oksitler
ABO3 şeklinde formüle sahip olan perovksit
malzemeler, yüksek ergime sıcaklığına, düşük termal
iletkenlik katsayılarına ve yüksek termal genleşme
katsayılarına sahip olmaları nedeniyle TBC’ ler için
ilgi çekici malzemeler arasına girmektedirler. Bu grup
malzemelerde A ve B katyonlarının çok fazla yer
değiştirme eğiliminde olması malzemenin istenildiği
gibi geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. BaZrO3 ve
SrZrO3 malzemeler, TBC sistemlerinde üst kaplama
malzemesi olarak değerlendirilebilir özelliktedirler.
BaZrO3’ ün kimyasal uyumsuzluk göstermesi
sebebiyle daha çok SrZrO3 üzerine çalışmalar
yapılmaktadır [9, 26]. Kırılma tokluk değerinin 1.5
1/2
olması büyük avantaj olmasına rağmen
MPa·m
yaklaşık 770 °C’ ler de faz dönüşümü sergilemesi en
büyük dezavantajlarıdır [26].

3. 6. 1. Gd2Zr2O7 (GZ)

3. 6. Piroklor Yapılı Oksitler

GZ’ ye ait faz diyagramı aşağıdaki Şekil 8’ de
gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı gibi florit ve
piroklor yapıda iken yüksek sıcaklık faz kararlılığı son
derece yüksek bir malzemedir. Yaklaşık 1500 °C’
lere kadar faz kararlılığını korurken, ergime
sıcaklığına
kadar
ise
faz
dönüşümü
gözlenmemektedir.
Fakat
diyagramdan
da
anlaşılacağı üzere piroklor faz aralığı çok dardır.
Yani, piroklor yapılı GZ sentezinin çok iyi ve hassas
yapılması gerekmektedir. Aksi halde kusurlu florit faz
yapısında olacaktır. Sadece sıcaklığın etkisi ile
atomların düzeni değişebilmektedir. GZ, florit veya
piroklor formda düzene sahip kübik yapıya sahip bir
malzemedir. Yani YSZ’ den farklı olarak yüksek
sıcaklık koşullarında aynı faz yapısını hep
korumaktadır. Yaklaşık olarak 2843 K’ de
ergimektedir. Piroklor yapıda sentezlenmesi özellikle
istenmektedir. Çünkü termal özellikler bakımdan
piroklor yapıda daha iyi özelliklere sahiptir.

Piroklor yapılı malzeme gruplarının TBC’ ler için
uygun olduğuna dair ilk patent 1996 yılında Maloney
tarafından alınmıştır [27]. Piroklor yapılar, düzensiz
florit yapılarının düzenli hali gibi düşünülebilirler. (Gd,
Eu, Sm, Nd ve La)2Zr2O7 piroklor malzemeler için
termal iletkenlik katsayısı değerleri 700 °C ve 1200
-1
°C arasında 1,1 ila 1,7 W.(m.K) arasında değişiklik
gösterdiği belirtilmiştir. Fakat bu değerler üretilen
kaplamaların porozitelerine, yoğunluklarına, üretim
ve ölçüm yöntemlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir [28].
YSZ yüksek sıcaklıkta kübik yapıda iken florit yapılı
bir kristal kafese sahiptir. 4 Zirkonyum katyonu ve 4
Oksijen anyonundan oluşmaktadır. Piroklor yapıda
florit yapıya benzerdir, fakat bu yapıda farklı atom
çaplarına sahip atomların düzenli olarak dizilmesi ve
1 oksijen atomunun eksik olması yapıyı floritten farklı
kılmaktadır (Şekil 7). Nadir toprak elementleri Gd,
Eu, La, Sm vb. gibi atomların çapları Zr’ den daha
büyük olması ve Zr ile yer değiştirmesi piroklor
yapının oluşumunu sağlamaktadır. Bu yer değişimi
ile kafeste meydana gelen boşluk ve oksijen iyon
eksikliği fonon saçılımını artırmasından dolayı nadir
toprak elementlerinin zirkonatları daha düşük termal
iletkenlik değerlerine sahip olmaktadırlar. Ayrıca faz
yapıları kararlılıklarını 1500 °C derecelere kadar
korumaktadır. YSZ’ nin ise termal iletkenliği daha
yüksek değere sahipken faz dönüşüm sıcaklığı ise
daha düşük değerlerdedir [23].
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Y2O3 ve ZrO2 benzer buhar basınçlarına sahip iken,
La2O3 ve Gd2O3 gibi nadir toprak elementli oksitlerin
buhar basınçları ZrO2’ den daha yüksektir. Bu
nedenle de stokiometrik olmayan buharlaşmalara
sebep olabilmektedir. Dalgalı veya homojen olmayan
kaplamaya sebep olan bu durum GZ için daha az
olduğu aşağıdaki Şekil 10’ dan da anlaşılmaktadır
[1]. ZrO2 ile Gd2O3 arasındaki buhar basınç
değerlerinin farkı diğer nadir toprak elementlerinin
oksitlerine nazaran daha az olduğu görülmektedir.
Bu yönüyle de GZ’ nin, özellikle EB-PVD tekniği ile
yapılan üretimlerde daha iyi mikroyapıya sahip
olması beklenmektedir.

Şekil 8. GZ’ ye ait faz diyagramı [42].
Literatürde yapılan çalışmalarda GZ’ nin termal
-6 -1
-6 -1
genleşme katsayısının 10,6×10 K ile 11,5×10 K
arasında değişiklik gösterdiği belirtilmiştir [1,30].
Fakat sonuç itibari ile YSZ’ den biraz daha düşük
termal genleşme katsayısı değerine sahip olduğu
-1
bilinmektedir. Yaklaşık 1000 °C’ de 1,1 W.(m.K)
termal iletkenlik katsayısına sahip olması ise YSZ’ ye
kıyasla çok düşük termal iletkenlik katsayısına sahip
olduğunu göstermektedir [68]. Bir başka çalışmada
APS tekniği ile üretilmiş GZ’ nin termal iletkenlik
-1
değerinin sıcaklığa bağlı olarak 0,6-1,4 W.(m.K)
arasında değiştiği belirtilmiştir. EB-PVD ile üretilmiş
-1
GZ TBC’ nin ise yaklaşık 1,18 W.(m.K) termal
iletkenlik katsayısına sahip olduğu gösterilmiştir [31].

Şekil 10. ZrO2 ve bazı zirkonatların sıcaklığa bağlı
buhar basınç değerleri [42].
GZ’ nin YSZ’ ye kıyasla dezavantajları; düşük kırılma
tokluğu, düşük termal genleşme katsayısı ve TGO ile
kimyasal uyumsuzluğudur. Diğer taraftan yüksek faz
kararlılık sıcaklığı, düşük termal iletkenlik katsayısı,
yüksek sinterlenme dayanımı, CMAS ve sıcak
korozyon gibi ataklara karşı daha dirençli olması ve
oksijen geçişine karşı daha iyi direnç göstermesi
avantajları olarak dikkat çekmektedir. Tüm bunlar
dikkate alındığında GZ’ nin YSZ üzerine
biriktirilmesinin daha uygun olacağı anlaşılmaktadır
[32–35].

GZ’ nin özelliklerini daha geliştirmek için farklı
oranlarda Yb2O3 dopantı yapılmış ve termal iletkenlik
değeri yaklaşık %20 oranında düşerken, termal
genleşme katsayısı değerinde ise %10’ un üstü
oranlarda yükselme sağlanmıştır [31]. GZ’ nin kırılma
tokluğunun ise yaklaşık olarak 0,93 ile 1,22 arasında
olduğu belirtilmiştir [10]. Bunun tabiki kaplamanın
porozite içeriği, hatta tozun sentezlenme şekli ve
uygulanan ısıl işlemlere bağlı olarak değişkenlik
gösterebileceği göz ardı edilmemelidir. Şekil 9’ da GZ
ve YSZ TBC sistemlerine ait gerçek çalışma koşulları
sonrası meydana gelen hasar görülmektedir.
Şekilden de görüleceği üzere, GZ’ nin çalışma
koşulları sonrası daha az hasar gördüğü
anlaşılmaktadır.

4. Sonuçlar
TBC sistemlerinde geleneksel ve yeni nesil seramik
üst kaplama yapılarının araştırıldığı bu çalışma
gösteriyor ki, termal koruyuculuk görevini üstlenen
seramik üst kaplamaların iletkenlik katsayısının
olabildiğince düşük, termal genleşme katsayısının
ise, yüksek sıcaklıklarda herhangi bir gerilmeye
maruz kalmaması açısından olabildiğince yüksek
olması arzu edilen bir sonuçtur. Geleneksel olarak
TBC sistemlerinde de kullanılan YSZ üst kaplamanın
yeni nesil kaplama malzemesi olan seramik içerikli
kaplamaya göre istenilen özellikleri daha düşük
çıkmıştır. TBC hasar mekanizmalarına karşı daha
fazla dayanım sağlaması açısından Hegzaalüminat,
Florit ve özellikle Piroklor yapılı Gd2Zr2O7 içerikli
kaplama malzemelerinin son yıllarda kullanımı
yaygınlık göstermiştir. Gelecek çalışmalarda ise, bu
tür
yapılarına
sahip
malzemelerin
çeşitli
kombinasyonlarının üretilerek oksidasyon, sıcak
korozyon ve CMAS gibi yüksek sıcaklıklarda
meydana gelen hasar mekanizmalarına karşı olan
davranışları karşılaştırılmalıdır.

Şekil 9. Gerçek koşullarda testi yapılmış jet motora
ait kanatçıkların makro görüntüsü [9].
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Abstract
Figure 1 shows the stages of production by
investment casting method. The model tree that is
created is covered with refractory clay. This coating
may be in shell form or in graded form. After the
coating, the mold is heated, and the mold cavity is
obtained as a result of removing the melted wax
modeling material. After the coated wax is removed
from the formed ceramic shell, the ceramic shell is
baked. Later, the metal is melted by heating, and
poured into the mold with the formed cavities to
obtain the desired shape. After the casting process,
the final product is obtained after shell crushing,
cutting and surface treatment stages [7-8].

In this study, 316L stainless steel materials, as one
of the alloys used widely in the industry, were
fabricated by investment casting method. Depending
on the microstructure, hardness values constitute an
important step in the properties that can be improved
and controlled. For this purpose, 316L stainless steel
material produced by investment casting method and
316L stainless steel which is currently used
commercially were investigated in terms of the
differences between microstructure and hardness
properties. In addition, the changes on the surface of
316L material produced by two different production
methods have been studied. As a result of the
experimental studies, it was observed that the laser
has induced different surface structure on both 316L
materials which were produced by different methods.
These changes can be explained by microstructural
differences between two materials.
Keywords: 316L Stainless
Casting, Laser, Microstructure

Steel,

Investment

1. Introduction
In stainless steels, which are classified into five
categories according to their microstructures, adding
8% of nickel makes the austenite stable at room
temperature, and such stainless steels are called
austenitic stainless steels [1]. These steels are used
in many fields such as petrochemical industry,
treatment plants and medical industry. They have
excellent mechanical properties and corrosion
resistance [2-4].
Austenitic stainless steels are the most commonly
used alloys in orthopedic applications. 316L type
alloys, especially those which are hardened easily by
deformation, are used in this area. It is mentioned in
the literature that molybdenum added in a small
amount, increases the resistance of the alloy
especially to the hollow corrosion [5].

Figure 1. Steps of investment casting [3]
Micro-and nano-structures formed on metal and
semiconductor surfaces by lasers are used in many
application in many different fields including industry
and health [9]. According to the results of the studies
made in the last 10 years, the most suitable surface
topography,
minimum
contamination
and
complicated geometric shapes can be obtained on
the laser treated implant surfaces compared to other
methods [9-10]. When the laser beam is focused on
the target material, and a part of the laser beam is
absorbed by the material, some are reflected. The
energy absorbed on the target material surface starts
to heat the target surface. Depending on the laser
power falling into the unit area, the target material
may remain solid and phase change may not occur
during the laser heating process. If the severity of
laser welding increases, the heat-up process
resulting from the absorption of the high-intensity
laser emission causes surface temperature to reach
up to melting temperature of the material rapidly.
When laser application is continued on the surface of
the molten material, evaporation starts at the surface
[11,12]. In Figure 2, the physical processes that take
place are schematically depicted [11].

The investment casting technique was practiced
exclusively by jewelers and dentists until World War
II, then it spread to the industrial application of the
method, especially sensitive to aircraft, textile,
electronic and machine parts There are two different
methods—graded investment casting and investment
casting with ceramic shell [6]. In investment casting
technique, metal mold is made for the model of the
part to be produced. After the models are produced
with the injection of the lump metal mold, the wax
models are connected on the same runway to form
the bunch-shaped model tree. This allows for the
mass production of several parts at the same time.
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Figure 3. Schematic representation of the material
processing application (REF)
In this study, the microstructure and hardness
properties of 316 L stainless steel manufactured by
investment casting method and the same material
purchased commercially were compared. In addition,
these materials were surface modified with lasers for
biomedical applications and microstructural changes
were compared.

Figure 2. Thermal processes that occur in the
interaction of materials with the laser
One of the basic principles in surface modification
applications with lasers is to bring high-intensity laser
excitation to the surface of the target material at a
short time interval, causing the surface of the
material to be etched [11, 12]. At the beginning of the
applications involving the laser ablation process
which is the result of the material interaction with the
lasers, come some material processing applications
such as laser drilling, cutting, welding [13-15], laser
micro-machining
applications
involving
the
production of structures medical devices and
materials, microscopes, microelectronics [16,17];
chemical analysis applications including lasergenerated plasma spectroscopy [18, 19], nanostructure production [20], film deposition [21,22]. The
advantages of lasers over traditional methods make
laser applications interesting. For example, for the
materials which are difficult to be ablated by
conventional
mechanical
methods,
laser
microfabrication has taken the place of mechanical
ablation methods [23]. Laser processing is a thermal
process, and the process efficiency depends on
thermal and optical properties of the material to be
processed, which are largely dependent on the
mechanical properties. Laser processing is
particularly advantageous when compared to
conventional methods, especially at high-grade brittle
or rigid materials [24]. The ability of the laser to
operate at high speed without contact is a significant
advantage, making it more favorable than many
conventional manufacturing methods [25]. Since the
energy transfer between the material and the
material takes place via radiation, there is no harm
caused by mechanical effects on the material.
Because lasers provide fast, clean, precise,
contactless and efficient processing, they are
particularly advantageous in the manufacturing
industries in the biomedical, aerospace, and
electronics fields, particularly in the production of
small parts [26]. In Figure 3, the application of laser
machining is schematically shown [11].

2. Experimental Studies
Experimental material production was carried out by
Nev Vacuum Investment Casting Company using
investment centrifugal casting device. Production of
wax models, coating with refractory material, melting
and unwinding of wax, baking, casting, moldbreaking and grinding operations were performed.
The specimens were produced with a diameter of 35
mm and a height of 50 mm. The chemical
compositions of the 316L materials fabricated and
commercially supplied in the experimental runs are
given in Table 1.
Table 1. Chemical composition of 316L material used
in experiments
316L
316L
Investment
Commercial
Casting
C
0,02
0,02
Si
0,80
0,69
Cr
16,60
16,94
Mo
2,45
2,28
Mn
0,86
0,97
Ni
11,75
10,91
Al
0,028
0,024
Cu
0,4
0,39
V
0,057
0,06
Fe
Other Part
Other Part
After the fabrication,commercial samples were cut
and molded. Later on, their surfaces were sanded
with 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 mesh
sandpaper until the surface roughness is removed.
These surfaces are polished with a 6 μm diamond
paste to make them ready for polishing. Electrolytic
etching with a 10% oxalic acid solution was
performed at electric potential of 12V and at a
current of 2A to reveal the microstructure of 316L
materials. Microstructure studies were performed
using a Nikon Eclipse L150 optical microscope with
X50-X1000 magnification capacity. Grain size
measurements were performed using Clemex
VisionLite brand image analysis system. The
hardnesses of the test specimens were measured
using MicroBul 1000D brand hardness test machine
by applying a load of HV1 (1000 g). Hardness values
were determined by taking the average of 10
hardness measurements from each sample.
Nd: YAG Fiber nanosecond laser system emitting
light with a wavelength of 1064 nm was used for
laser processing in Kocaeli University Laser
Technology Research and Application Center
(LATARUM). The characteristics of the system used
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for laser processing and the experimental
parameters are given in Table 2. Determination of
surface topography after laser processing was done
on Olympus BX51 microscope.
Table 2. Laser system parameters used in
experimental work
Laser Type
Fiber
Power
14W
Pulse Duration
<50 ns
Frequency
20 kHz
Gas Type
Argon (02-05 bar)
Line Space
100 μm
Velocity
10 mm/s
Beam Diameter
<50 micron
Structured Area
10x10
Time
123s
3. Experimental Results and Discussion

Figure 5. Optical microscope image taken from 316Lcommercial sample

3.1. Microstructure

3.2. Hardness

Looking at the image, it appears that a coarsegrained austenite matrix is formed. Figure 4 shows
the microstructure image taken from the 316 L
stainless steel sample produced by the investment
casting method. Busby et al. have reported that
stainless steel materials produced by the casting
method have a rough grain structure in the
microstructure results [27].

The hardness values for investment cast and
commercial 316 L stainless steel material are
measured as 132 HV and 173 HV respectively.
Figure 6 shows the hardness results of 316L
stainless steel and commercially available 316L
stainless steel specimens fabricated by investment
casting. In literature, hardness values are found to be
high in 316 L stainless steel materials commercially
available. This is attributed to the higher average
grain size values of the samples produced by the
investment casting method. It is stated in the
literature that the 316L stainless steel materials
produced by the casting method are coarse grained
[2].

Figure 4. Optical microscope image taken from 316Linvestment casting sample.

Figure 6. Hardness values of 316 L material

Fig. 5 shows a microstructure picture taken from a
commercially available 316L stainless steel sample.
Looking at the microstructure picture, it appears that
the structure consists of a fine-grained austenite
matrix. The reason for being fine-grained compared
to the investment casting method is that these
samples are produced by rolling. Emre et al. found
similar results in the microstructure images of sheet
metal 316L stainless steel main material [28].

3.3. Surface Modification
The surface images obtained after laser surface
treatment using the parameters given in Table 2 are
shown in Figure 7.
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As a result of the laser processing, the laser lines
from the laser structuring are observed clearly in the
commercially produced 316 L material, but these
lines are missing or partly missing in the sensitive
sample. This can be explained by the difference in
microstructure in both samples and therefore the
differences in surface tension. Large grain surfaces
modify the microstructure in the near-surface regions
due to the thermal effects that occur during laser
machining, which causes the lines to be distorted
and partially disappeared.

a

4. Conclusions
In this work, investment casting of 316L stainless
steel material was performed. Microstructure
examination and hardness test of 316L materials
fabricated by casting and provided commercially
were carried out. Depending on the production
method, the effect of fiber laser on the material was
investigated.

b

The results obtained are summarized below:
1.

2.

c
3.

4.
5.

d

It has been determined that 316L stainless
steel material can be produced with desired
characteristics by investment casting
method.
As a result of microstructural studies of
316L stainless steel materials, grain
structure was determined to be coarser
compared to other methods such as rolling
that is used commercially. This is due to the
large grain size of the materials produced
by the casting process.
The hardness test results collected from
316L stainless materials produced by
casting and commercially supplied were
132HV1 and 173HV1, respectively. the fact
that hardness values are low is associated
with the resultant coarse-grained structure
as a consequence of casting process.
Using fiber lasers, desired patterns can be
formed on 316 L of material.
It has been observed that the fiber laser
causes different effects on the surface of
both materials, which is explained by the
microstructure difference.
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PRODUCTION OF NOISE ISOLATION MATERIAL BY USING PUMICE
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POMZA TAŞI KULLANARAK GÜRÜLTÜ İZOLASYON MALZEMESİ
ÜRETİMİ
a

Serkan Şahinkayaa and Halil İbrahim Çamlıb

Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey, E-posta: serkansahinkaya@gmail.com
b
Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey, E-posta: ssancartural@gmail.com

açısından gürültünün tahammül edilebilir eşik değeri,
kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Bu eşik değer
Gürültü kirliliğinin insan sağlığı ve refahı üzerine olan ise, kişilerin fizyolojik ve ruhsal özelliklerine göre
etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yeni alternatif bir değişebilmektedir.
izolasyon malzemesinin oluşturulması bu çalışma
kapsamında araştırılmıştır. Bu amaçla, strafor (EPS), Gürültü kirliliği, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme,
pomza taşı ve akrilik kullanılarak beş farklı artan sanayileşme ve trafik sorunu ile insan ve çevre
modifikasyonda izolasyon panelleri geliştirilmiştir. sağlığı açısından ciddi bir sorun haline gelmiştir [1].
Üretilen bu panellerde ses iletim kaybı analizleri 100 – Gürültü kirliliğinin kalpte çarpıntı, kulakta çınlama, kısa
2.000 Hz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Sonuç ve uzun süreli işitme kayıpları gibi fizyolojik etkileri
olarak 5 tabakalı sandviç yapıdaki panel ile ortalama 20 vardır [3]. Gürültünün şiddetine bağlı olarak bu fiziksel
desibel ses geçiş kaybı elde edilmiştir. Böylece etkilerinin dışında; dikkat dağınıklığı, stres, iş veriminin
ülkemizde büyük miktarlarda bulunan pomza taşının düşmesi, iletişimi engellemesi, uykusuzluk gibi sosyal
gözenekli yapısı sayesinde, izolasyon panelleri için ve psikolojik etkileri de olabilmektedir [4]. Ancak
gürültünün bu etkileri için eşik değer, kişiden kişiye
ham madde olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.
değişebilmektedir. Gürültünün artan şiddeti ile bu
etkileri de artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gürültü, izolasyon, pomza, ses.

Özet

Abstract
In order to minimize the effects of noise pollution on
human health and welfare, the production of a new
alternative insulation material has been investigated in
this study. For this purpose, five different modification
insulation panels were produced using styrofoam
(EPS), pumice stone and acrylic. In these panels
produced, the noise transmission loss analyses were
performed at a frequency range of 100 – 2.000 Hz. As
a result, average 20 decibel sound transmission loss
was obtained with 5 layer sandwich panel. Thus, it has
been determined that it can be used as a raw material
for insulation panels due to the porous structure of
pumice stone found in large quantities in Turkey.

İnsan kulağı, 20 - 20.000 Hz frekans aralığındaki sesleri
algılayabilmektedir [4]. 20 kHz’in üzerindeki sesler
ultrases olarak adlandırılırken; 20 Hz’in altındaki sesler,
infrases olarak adlandırılmaktadır. Hem infrasesler hem
de ultrasesler insan kulağı algılanamamasına rağmen;
bu sesler yüksek seviyelerdeki basınç ile, huzursuzluk
ve ağrı gibi etkilerle kendini belli edebilmektedir. İnsan
için işitme alt eşiği 0 dB’dir. Ağrı ve duyma üst eşiği ise
140 dB’dir [5]. Evlerin yatak odalarında sağlanması
gereken gürültü üst sınırı ise, ülkemizde ilgili
yönetmeliğe göre 35 – 40 dB olarak sınırlandırılmıştır.

İnsan kulağı 20 – 20.000 Hz aralığını algılayabilirken;
insan sesleri ise 250 – 2.000 Hz frekans aralığında
kalmaktadır. Ancak eğlence, inşaat, sanayi, tamirat,
temizlik, trafik vb. faaliyetlerden kaynaklanan gürültü,
bu frekans aralığının çok ötesinde olabilen karışık
Keywords: Noise, insulation, pumice, sound.
seslerden oluşmaktadır. Bu nedenle çevresel gürültü
ölçümlerinde, insan kulağı tarafından algılanabilen
1. Giriş
sesleri ölçen dB (A) birim sistemi kullanılmaktadır. Bu
çalışma da ise, yapı akustiği için önemli olan 0 – 2.000
Ses, gaz, sıvı veya katı gibi bir iletim ortamında, Hz frekans aralığında ölçümler yapılmış ve dB birimi ile
duyulabilir bir basınç dalgası olarak yayılan mekanik bir ifade edilmiştir.
titreşimdir [1]. Ses dalgaları bu ortamlardaki
moleküllerin titreşerek enerjiyi aktarması sonucunda Gürültü kirliliğine karşı alınabilecek önlemler öncelikle
yayılmaktadır. Bir enerji türü olarak değerlendirilen ses, kaynakta başlamaktadır. Bu amaçla kullanılan yalıtım
desibel (db) birimi ile ölçülmektedir. Bir başka ifade ile panelleri genellikle sentetik fiber ve poroz yapılı
sesin şiddetini ölçmek için kullanılan desibel, boyutsuz malzemelerdir. Ses dalgaları bu malzemelerin yüzeyine
ve logaritmik bir birimdir [2].
çarptığında, ses enerjisinin bir kısmı yüzeyden
yansırken;
gürültünün
büyük
bölümü
yalıtım
Gürültü hoşnutsuzluğa neden olan, yüksek tonda veya malzemesinin içindeki boşluklarda absorplanarak
istenmeyen sestir. Fiziksel açıdan, oluşabilmesi ve şiddeti azaltılmaktadır. Yani ses yalıtım malzemesinin
yayılabilmesi için gürültü de, ses gibi, hava, katı veya poroz yapıda olması, ses iletimini güçleştireceği için
sıvı bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Maruz kalan kişi önemli bir avantajdır. Pomza taşı düşük yoğunluğu ve
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% 70 civarındaki boşluk oranı ile yalıtım malzemesi 3. Bulgular ve Tartışma
üretiminde kullanılabilecek ucuz ve doğal bir ham
maddedir.
Çalışma
kapsamında,
1/3
oktav
bandında
gerçekleştirilen deneylerin sonuçları, kıyaslamanın
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün yapılabilmesi için Çizelge 1’de toplu olarak
Türkiye’de yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarına sunulmuştur.
3
göre, ülkemizde yaklaşık 2,6 milyar m pomza rezervi
bulunmaktadır. İnşaat, tekstil, tarım, kimya, vb. farklı Çizelge 1. Ses geçiş kaybı deney sonuçları.
alanlarda yaygın kullanılan bir ham madde olan pomza,
genellikle işlenmeden ham halde satılmaktadır. Bu da
pomzanın endüstriyel bir ham madde olarak ucuz
olmasına neden olmaktadır. Kimyasal açıdan ise
pomza taşı, SiO2, Al2O3, FeA, CaO, MgO, Na2O ve
K2O’dan oluşmaktadır. Bu bileşimi pomza taşının asidik
veya bazik karakterli olmasına göre değişiklik
göstermektedir. Pomza taşı en yaygın inşaat
sektöründe kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan
araştırmalar pomzanın, ısıl ve ses yalıtım özelliğinin
dikkate değer olduğunu göstermektedir.
Çalışma kapsamında, ucuz ve Türkiye’de bol bulunan
bir maden olmasından dolayı pomzanın gürültüye karşı
ses izolasyonunda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu
amaçla, bağlayıcı malzeme olarak akrilik kullanılarak
pomza taşı ve strofordan (EPS) oluşturulan farklı
modifikasyonlardaki panellerin insan seslerinin frekans Çizelge 1’den de anlaşılacağı gibi, ses geçiş kaybı,
aralığında akustik yalıtım performansları incelenmiştir.
hem malzemeden malzemeye hem de frekanstan
frekansa değişim göstermektedir. Bunun nedeni,
frekanstaki değişim ile her bir frekanstaki sesin dalga
2. Materyal ve Metot
boyunun değişmesidir. Frekans 100 Hz’den 2.000 Hz’e
Çalışmada kullanılan pomza tozu asidik karakterlidir ve arttırılırken; dalga boyu da oransal olarak azalmaktadır.
Nevşehir ilindeki bir ocaktan temin edilmiştir. Pomza Çalışma kapsamında kullanılan malzemeler ses yutucu
hava boşlukları içermektedirler. Bu tür malzemelerin
tozu, akrilik ile karıştırılarak kullanılmıştır.
ses yutuculuk özelliği, artan frekans ile artmaktadır.
Çalışma kapsamında toplam 5 adet panel üretilmiştir. Yükselen frekans ile sesin dalga boyu kısalmaktadır ve
kısalan dalga boyu ile ses, malzemenin içindeki hava
Bu panel numuneleri;
boşluklarına daha kolay girebilmektedir. Ses bu
Numune 1: 5 cm kalınlığında sadece EPS’den malzemeden geçerken; ses dalgaları bu boşluklara
girerek ses enerjisinin bir kısmını malzemenin içindeki
oluşturulan panel,
boşlukların
yüzeyinde
oluşan
sürtünme
ve
Numune 2: Sırasıyla 2 cm EPS + 1 cm pomza & akrilik titreşimlerden dolayı ısı enerjisine dönüştürerek
tüketmektedir. Yani bir enerji türü olarak ses,
karışımı + 2 cm EPS’den oluşturulan panel,
malzemenin içinde yayılabildiği oranda, şiddetini
Numune 3: Sırasıyla 1 cm EPS + 1 cm pomza & akrilik kaybetmektedir. Çizelge 1’de türetilen panellerin
karışımı + 1 cm EPS + 1 cm pomza & akrilik karışımı + absorblayıcı boşluklu yapısından dolayı bu azalış,
1 cm EPS’den oluşturulan panel,
frekans arttıkça, yani ses dalgalarının dalga boyları
kısaldıkça artmaktadır. Çizelgede sunulduğu gibi,
Numune 4: Sırasıyla 1 cm EPS + 0,3 cm pomza & türetilen her bir panelde genel olarak 1/3 oktav
akrilik karışımı + 1 cm EPS + 0,3 cm pomza & akrilik bandındaki merkez frekanslarındaki yükselişe bağlı
karışımı + 1 cm EPS+ 0,3 cm pomza & akrilik karışımı olarak ses geçiş kayıplarındaki artışın sebebi bu
+ 1 cm EPS’den oluşturulan panel,
durumdur.
Numune 5: Sırasıyla 0,5 cm pomza & akrilik karışımı + Çizelge 1’deki 5 farklı panel incelendiğinde, en düşük
4,5 cm EPS’den oluşturulan paneldir.
ses geçiş kayıpları, sadece EPS’den oluşturulan
panelde görülmektedir. Bu sonuç, kullanılan EPS’nin
Ses geçiş kaybı ölçümleri, ses empedans cihazı kapalı (düz) yüzlü boşluklu bir malzeme olmasından
kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda ölçümler, 1/3 kaynaklanmaktadır. Pomza & akrilik karışımı ve
oktav bandında 100 – 2.000 Hz aralığında yapılmıştır. EPS’den oluşturulan panellerde, ön yüz bu karışımdan
10 cm çapında ve 5 cm kalınlığında hazırlanan bu arka yüzü ise EPS’den oluşturulmuştur. Pomza & akrilik
numuneler ile gerçekleştirilen ölçümler, ISO 10534 karışımının, gürültü kaynağına bakan açık yüzeyinde
(Determination of sound absorption coefficient and yer alması, ses geçiş kaybını arttırdığı belirlenmiştir. En
impedance in impedance tubes -- Part 2: Transfer- fazla ses geçiş kaybı, pomza & akrilik karışımı ile
function method) metoduna uygun olarak yapılmıştır.
EPS’den oluşturulan 5 tabakalı kompozit yapıdaki
panelde elde edilmiştir. Bu malzeme ile 1.000 – 2.000
Hz frekans aralığında ortalama 20 dB gürültü azaltımı
sağlanmıştır. Böylece çalışma kapsamında, gürültü
yalıtımı için pomza tozu ve EPS gibi ucuz malzemeleri
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kullanarak, ekonomik, çevre dostu ve insan sağlığı için
zararsız çözümler türetilebileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca
ülkemizde büyük miktarlarda bulunan pomza taşının da
bu
alanda
kıymetli
bir
ham
maddeye
dönüştürülebileceği açıktır.

4. Sonuç
Bu deneysel çalışmada, pomza tozunun EPS ile birlikte
gürültü yalıtımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu
amaçla türetilen 5 farklı panel örneği üzerinde 1/3 oktav
bandında 100 – 2.000 Hz frekans aralığında deneyler
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
• Ses geçiş kaybı, frekanstaki artış ile artmıştır. Bu
durum malzemenin hava boşluklu yapısından
kaynaklanmıştır.
• Sadece EPS kullanılarak oluşturulan panele kıyasla,
EPS ve pomza tozu & akrilik karışımı ile oluşturulan
kompozit yapıda ses geçiş kaybı daha fazladır. Bu
durum, kompozit malzemelerin, ses izolasyonu için
daha uygun olduğunu göstermektedir.
• Pomza tozu & akrilik karışımı ile EPS’den
oluşturulan 5 tabakalı kompozit yapıdaki panel, en
yüksek ses geçiş kaybını sağlamıştır. Ses geçiş kaybı,
1.000 – 2.000 Hz aralığındaki orta frekanslarda
ortalama 20 dB olarak bulunmuştur.
• Pomza taşının gözenekli yapısı sayesinde çevre
dostu, ekonomik ve insan sağlığına risk oluşturmayan
izolasyon çözümlerinin bulunabileceği gösterilmiştir.
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Abstract
characterized by optical microscope, SEM/EDX, AFM
and XRD analysis before tribometer tests. Wear
volume and COF evaluations were performed by
tribometer tests under dry and lubricated sliding
conditions. Results showed that bias voltage and N2
flow effect coating morphology and tribological
characteristics.

In this study, AISI 52100 steel samples were coated
with bilayer coating, which is consisted of TiN and
TiB2 by magnetron sputter DC physical vapor
deposition method (PVD). During the coating
process, different bias voltage and N2 flow applied to
coating surface. Coatings were characterized by
optical microscope, Atomic force microscope (AFM),
Scanning
electron
microscope
(SEM)/energy
dispersive X-ray (EDX) and X-ray diffraction (XRD)
spectrometer
analysis.
Friction
and
wear
characteristics of these coatings were evaluated by
tribometer tests under dry and lubricated conditions.
Friction and wear test results showed that 75 V Bias
voltage and 10 sccm N2 flow showed best wear
resistance under dry sliding condition in good
agreement with literature findings, while higher
adhesion showed better tribological performance at
lubricated condition.

2. Materials and Methods
2.1. Sample Preparation and Coating Process
AISI 52100 steel samples with 25 mm diameter and
5 mm thick were used in the coating process. All
samples were polished with grinding papers, and
then cleaned ultrasonically with isopropanol for 15
min. Before the coating process, chamber pressure
4
of the coating system was achieved to 4x10 mTorr,
and then Ar was released with the flow rate of 50
sccm. Samples were etched by ion bombardment
with 100 W RF power for 30 min. In the coating
process, firstly, Ti layer was coated for 15 min. and
following this, TiN was coated for 90 min with the Ti
target, which its purity was 99.99 %, diameter and
thickness were 2 inch and 0.15 mm, respectively. At
the end of the TiN coating process, TiB2 applied for
150 min. with TiB2 target, which its purity was 99.99.
The other coating parameters can be seen in Table
1.

Keywords: TiN-TiB2 bilayer coating, Tribological
performance, Lubricated condition, Tribometer test,
Bias voltage.

1. Introduction
Wear and friction are important phenomenon for
sliding tribo-pairs in mechanical systems [1]. Friction
is the source of 33 % mechanical losses and the
valve train/cam tappet system causes 40 % of the
overall frictional losses at low speeds in internal
combustion engines (ICEs). Furthermore, it is
essential to protect sliding surfaces from the wear
due to the materials losses and break downs in these
systems [2]. The best way to protect critical
mechanical systems from wear and provide friction
reduction between sliding surfaces is lubrication and
coatings [5]. Cam tappets and vale train system can
run under boundary lubrication condition, where
metal-metal contacts and higher friction losses result
in. Uncoated cam tappets are mostly used in ICEs,
since no specific coating has become commercially
widespread. TiN, diamond like carbon (DLC) and
silicon nitride coatings were applied to tappet
surfaces as a wear resistant coating in the recent
studies [6, 7]. In this study, firstly steel samples were
coated by TiN with different coating parameters such
as bias voltage and N2 flow rate, and then TiB2
coating was applied to the TiN surface with constant
bias voltage and N2 flow. Coatings were

Table 1 Coating parameters.

S-66
S-67
S-68
S-69
S-70

Powe
r
(W)

Temp
.
(⁰C)

Velocity
(m/s)

100
100
100
100
100

400
400
400
400
400

10
10
10
10
10

RF
Bia
s
(A)
50
75
100
100
100

N2 Flow
Rate
(sccm)
10
10
10
5
3

2.1. Coating Characterization and Tribometer
Tests
Morphological analysis of the coatings was carried
out by AFM (Nanosurf Flex-5), Optical microcopy
(Nikon Eclipse 150) and SEM (FEI-Quanta) analysis.
Phase analysis were performed with XRD, which
used the Cu-Kα cathode by grazing incident.
Tribometer tests were performed with UTS 10/20 ball
on disk tribometer with linear reciprocating motion
module. Alumina (Al2O3) ball with 6 mm diameter and
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159 nm quadratic surface roughness (Rq measured
by Atomic force microscopy (AFM)) was rubbed
against coating surfaces. Tribometer test parameters
are shown in Table 2. Maximum contact pressure for
coating and ball point contact was calculated by
Hertzian contact pressure equation. (see Eq.1)
Table 2 Tribometer test parameters.
Lubricated
Test Parameter
Dry Sliding
Sliding
Load (N)

5

25

Sliding distance
(m)

100

200

Temperature (⁰C)

24±2

100±2

20

20

43

43

1.32

2.25

--

0.12

Sliding
(mm/s)

speed

Humidity (%)
Max
contact
pressure (GPa)
Lambda ratio

Figure 1. SEM/EDX analysis of the coatings.
A sharp Ti(111) peak was detected at 36.8 degree,
which presents surface centered cubic structure. The
peak intensity was highest at sample-70 and
TiB2(101) was observed at 43⁰ for sample-67, 68
and 69, which was not observed for sample-70.

Figure 2. XRD spectra of the coatings.
The minimum hardness and maximum roughness,
adhesion force were detected for sample-68.

(1)
The minimum film thickness and lamda ratio for
boundary lubricating condition was calculated by Eq.
2 and 3, respectively [8, 9].

Table 3 Mechanical characterization of the coatings.
Sample

S-66
S-67
S-68
S-69
s-70

(2)

(3)

Hardness
(GPa)
8.7
9
3.8
6.3
6.3

Elastic
modulus
(GPa)
232.2
230.5
190.5
183.3
198.9

Roughness
(nm)

Adhesion
(nN)

31.7
22
56.6
13.7
19.8

20.78
16.60
28.79
0.506
1.22

3.2. Friction coefficients of the coatings
Fig. 3 shows friction coefficient results of the coatings
under dry and lubricated condition. According to the
results, sample-67 showed the lowest friction
coefficient, which was approximately 0.6 at dry
sliding condition. However, both the coatings showed
similar friction coefficient values at boundary
lubricating condition, which was close to 0.17.
Furthermore, friction coefficient of sample-68 slightly
decreased to 0.15 after the 75 m. sliding distance.

The lambda ratio value of 0.12 showed that contact
regime was at boundary lubrication regime for
lubricated sliding. The maximum contact pressures
also higher than the flat sliding tappet which is
Pmax=0.8 GPa. Wear volumes evaluated by optical
profilometer and wear rates were calculated by Eq.
4.

(4)
Hardness and elastic modulus of the coatings were
evaluated by Nanoindenter (Agilent G200). Adhesion
force of the coatings were measured by spheroidal
AFM cantilever and force-distance curves analyzed
with SPIP software.
Figure 3. Friction coefficients of the coatings (a) dry
sliding condition, (b) lubricated condition.

3. Results and Discussion
3.1. Coating Characterization
Fig. 1 shows SEM/EDX analysis results. Ti, B and N
elements were detected on the coating surfaces.

3.3. Wear Evaluation of the Coatings
Sample-67 showed the lowest wear rate, while
sample-68 had the highest wear rate when
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compared to other coatings at dry sliding condition
(see Fig. 4(a)). When looking to lubricated condition
on the contrary to dry sliding condition, sample-68
showed the lowest wear rate. Sample-67 and 66
wear rates were in good agreement with literature
-5
3
findings, which is 1.5x 10 mm /Nm [10].

Figure 4. Wear rate evolution of the coatings, (a) dry
sliding condition, (b) lubricated condition.

Figure 6. SEM/EDX analysis of the wear scar for dry
sliding condition.
Ti and O elements were detected for sample-67 and
69. TiOx formation in the wear scar acted as an antiwear film and lower density of this compound was
the reason of the higher wear rates for sample-67
and 69.

The highest wear rate of sample-68 for dry sliding
condition can be attributed to higher level of
adhesion force and surface roughness [11]. On the
contrary, the lowest wear rate of sample-68 can be
explained by higher level of adhesion forces, which
provide a better surface interaction between coating
surface and tribofilm. According to the SEM/EDX
analysis results, higher P (0.99 % in atomic), Zn
(2.19 % in atomic) and S (1.89 % in atomic) elements
were detected in EDX analysis of sample-68. This
shows zinc-polyphosphates formation in the tribofilm
that provided lower wear rate and 0.54 % P in atomic
and no zinc detection shows absence of the zincpolyphosphates, which is responsible for highest
wear rate for sample-67 [12]. Similarly, no P detected
sample-69 tribofilm and no zinc-polyphosphates
formation also increased the wear rate of sample-69.

4. Conclusions
Tribological characterization of the TiN-TiB2 coatings
were evaluated via tribometer test under dry and
lubricated conditions. Based on the tribometer tests
and
microscopic, spectroscopic analyses results, the
conclusions of this study can be summarized as
follows:
•
Sample 67 and 66 presented good wear
resistance when compared to literature findings for
uncoated cam tappets or valve trains under higher
level of hertz contact stress.
•
75 V bias voltage and 10 sccm N2 flow
provided best wear resistance under dry sliding
condition to sample-67 and 66.
•
Lower hardness with higher surface
roughness increased wear rates of the coatings in
dry sliding condition
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İN-SİTU STELLİTE 6 SÜPERALAŞIM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
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characterization by using scanning electron
microscope (SEM). The change in mechanical
properties
was
determined
by
hardness
measurements. Higher relative density values were
obtained in the components produced with higher W
and C ratios. It has been found that the aging
process provides a striking increase in hardness
values.

Özet
Toz metalurjisi (T/M) tekniği ile yüksek saflıktaki
element tozları kullanılarak in-situ kobalt esaslı
süperalaşım
matrisli
kompozit
malzemeler
üretilmiştir. Matris alaşımı olarak kimyasal bileşimi
Stellite 6 süperalaşımı ile tamamen aynı olan bir
alaşım seçilmiştir. Matris alaşımı içerisine farklı
oranlarda W ve C ilavesi yapılarak üretilen
malzemelerde ısıl işlem ile karbür çökeltileri
oluşturulması ve bu sayede mekanik özelliklerin
geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Element
tozları
belirlenen oranlarda karıştırıldıktan sonra elde edilen
toz karışımları 100 MPa basınç uygulanarak
şekillendirilmiştir. Şekillendirilen ham parçalar argon
o
atmosferinde 1260 C’de 180 dakika sinterlenmiştir.
Sinterlenmiş parçalar çözeltiye alma ısıl işleminden
o
sonra 760 C’de 24 saat süren bir yaşlandırma
işlemine tabi tutulmuştur. Hem sinterlenen hem de
yaşlandırma işlemine tabi tutulan numuneler taramalı
elektron mikroskobu (SEM) incelemeleri ile
mikroyapısal karakterizasyona tabi tutulmuşlardır.
Mekanik özelliklerdeki değişim sertlik ölçümleri ile
belirlenmiştir. Artan W ve C oranıyla birlikte üretilen
parçalarda daha yüksek bağıl yoğunluk değerleri
elde edilmiştir. Yaşlandırma işleminin sertlik
değerlerinde çarpıcı bir artış sağladığı tespit
edilmiştir.

Keywords: In-situ composite,
microstructure, hardness

heat

treatment,

1. Giriş
Yüksek sertlik, mukavemet ve korozyon direnci gibi
üstün özellikleri, kobalt esaslı süperalaşımları aşınma
direnci gerektiren uygulamalar için oldukça çekici
kılmaktadır [1]. Yüksek korozyon ve oksidasyon
direnciyle birlikte olağanüstü mekanik ve tribolojik
özelliklere sahip olan Stellite alaşımları [2] kobalt
esaslı süper alaşımlar içerisinde ön plana
çıkmaktadırlar [3]. En yaygın kullanım alanı bulan
Stellite alaşımlarından biri kuşkusuz Stellite 6
alaşımıdır [4]. Kobalt esaslı süperalaşımlar
geleneksel olarak en çok nükleer endüstriye yönelik
uygulamalarda kullanılmakta iken [5] son zamanlarda
Stellite alaşımlarının kullanımı ilaç sanayi ve
kimyasal işleme, odun hamuru ve kâğıt işleme, petrol
ve gaz işleme gibi farklı endüstriyel alanlara
yayılmaktadır [6]. Endüstriyel talepler, Stellite 6
alaşımının kullanım alanını gittikçe daha yüksek
gerilmeli uygulamalara kaydırmaktadır [7,8]. Bu
nedenle Stellite 6 alaşımının mikroyapı ve mekanik
özellikleri element ilaveleri ile geliştirilmeye
çalışılmaktadır [9].

Anahtar kelimeler: İn-situ kompozit, ısıl işlem,
mikroyapı, sertlik

Abstract
In-situ cobalt-based superalloy matrix composite
materials were produced via powder metallurgy (PM)
technique by using high purity elemental powders.
As the matrix alloy, an alloy with the same chemical
composition as Stellite 6 superalloy was chosen. It is
aimed to form carbide precipitates by heat treatment
in the materials produced by adding W and C into
matrix alloys at different ratios and to improve the
mechanical properties. After mixing the element
powders at the specified ratios, the obtained powder
mixtures were shaped by applying a pressure of 100
MPa. The green components were sintered at 1260
°C for 180 minutes under argon atmosphere. The
sintered parts were aged at 760 °C for 24 hours after
the solution heat treatment. Both sintered and aged
specimens were subjected to microstructural

Stellite alaşımlarında temel mukavemet kazandırma
mekanizmasını karbürler teşkil etmektedir [10].
Stellite alaşımlarının özellikleri karbürlerin tür, boyut,
şekil ve dağılımları tarafından güçlü bir şekilde
etkilemekteyken [11] karbürlerin yukarıda sayılan
özelliklerinin tahmin edilmesi veya kontrol edilmesi
kolay değildir [2] . Çünkü karbürlerin oluşumu başta
karbon olmak üzere alaşım elementlerinin türü ve
miktarı, üretim yöntemi, sinterleme sıcaklığı ve
soğuma hızı ve operasyonel parametreler gibi çok
sayıda faktörden etkilenmektedir [2,3]. WC seramik
fazı mükemmel mekanik özellikler ve aşınma
direncinin yanında yüksek tokluk, yüksek sıcaklık
stabilitesi, düşük ısıl genleşme katsayısı ve metaller
tarafından iyi ıslatılabilme özelliklerini sergileyen bir
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seramiktir [12]. WC, özellikle sıcak sertliği ve ısıl şok
direnci gerektiren aşınmaya dayanıklı parçaların
üretiminde en çok tercih edilen sert malzemedir [13].
Bu çalışmada T/M tekniği ile yüksek saflıktaki
element tozları kullanılarak in-situ Stellite 6 matrisli
kompozit malzemeler üretilmiştir. Matris alaşımı
içerisine farklı oranlarda W ve C ilavesi yapılarak
üretilen malzemelerde ısıl işlem ile karbür çökeltileri
oluşturulması ve bu sayede mekanik özelliklerin
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Üretilen malzemeler
yoğunluk ölçümü, mikroyapı incelemeleri ve sertlik
ölçümleri ile karakterize edilmiştir.

tüp fırında alümina altlık kullanılarak 10 C/dk ısıtma
ve soğutma hızı ile gerçekleştirilmiştir. Sinterlenen
numunelerin yoğunlukları Arşimet prensibine göre
belirlenmiştir.
Mikroyapı
incelemeleri
için
zımparalama ve parlatma aşamalarından geçirilen
numuneler 50 ml HCl (%32) + 10 ml HNO3 (%65) +
10 g FeCl3 + 100 ml H2O solüsyonu ile dağlanmıştır.
SEM ve SEM/EDS incelemeleri JEOL JSM 6510
taramalı elektron mikroskobu ve bu cihaza bağlı
IXRF 550 marka EDS sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
Sertlik ölçümleri AOB &LABTT JIASHAN LAB INST.
marka ve THV-1D model cihaz kullanılarak Vickers
yöntemi ile yapılmıştır.

2. Malzeme ve Yöntem

3. Bulgular ve Tartışma

Deneysel çalışmalarda kullanılan element tozlarının
sahip oldukları bazı özellikler Tablo 1’de verilmiştir.

Arşimet prensibine göre gerçekleştirilen ölçümlerle
belirlenen yoğunluk değerlerinin, Tablo 2’de verilmiş
olan teorik yoğunluk değerlerine bölünmesi ile
hesaplanan bağıl yoğunluk değerleri Şekil 1’de
verilmiştir. Matris alaşımında ulaşılan bağıl yoğunluk
değeri %93,7 olmuştur. Özgün ve Dinler tarafından
yapılan bir çalışmada [14] kimyasal bileşimi şimdiki
çalışmada hazırlanan matris alaşımına çok benzer
o
olan Stellite 6 alaşımında 1240 C’de gerçekleştirilen
sinterleme ile çok yakın bir bağıl yoğunluk değeri
elde edilmiştir. Artan W ve C oranıyla birlikte elde
edilen bağıl yoğunluk değerleri artmaktadır. En
yüksek bağıl yoğunluk %97,8 olarak 20W
numunesinde elde edilmiştir. Artan W ve C oranıyla
birlikte bağıl yoğunluk değerlerinin artmasında,
aşağıda görüntüleri paylaşılacak olan SEM
görüntülerinden de görüleceği üzere bu elementlerin
sinterleme esnasında veya sinterleme işleminden
sonraki soğuma aşamasında birtakım reaksiyonlar
neticesinde oluşturdukları yeni fazların etkili olduğu
düşünülmektedir.

o

Tablo 1. Kullanılan element tozlarının bazı özellikleri
Toz

Parçacık
boyutu (µm)

Saflık
(%)

Co

1,6

99,5

Alfa Aesar

Cr

1-5

99,8

Atlantic Equip. Eng.

W

0,6-1

≥99,9

Sigma Aldrich

Ni

<50

99,7

Sigma Aldrich

Mo

1-5

≥99,9

Sigma Aldrich

Fe

5-9

≥99,5

Sigma Aldrich

Grafit

<20

-

Üretici

Tablo 2. Hazırlanan toz karışımlarının ağırlıkça %
olarak kimyasal bileşimleri
Numune Kodu
Element

Matris

10W

15W

20W

Co

58,6

55,299

51,999

48,698

Cr

28

26,423

24,846

23,269

W

5

10

15

20

Ni

3

2,831

2,662

2,493

Fe

3

2,831

2,662

2,493

Mo

1,5

1,416

1,331

1,247

C

0,9

1,2

1,5

1,8

8,333

8,508

8,690

8,880

Teorik Yoğunluk
(g.cm-3)

Şekil 1. Sinterleme sonucu ulaşılan bağıl yoğunluk
değerleri

Tablo 2’de üretimi yapılacak malzemeler için
hazırlanan toz karışımlarının ağırlıkça % oranları
verilmiştir. Belirlenen kimyasal bileşimi sağlayacak
şekilde 0,0001 hassasiyetli terazide tartılan tozlar
hacimsel olarak %10 çelik bilya ilave edilmiş tüplere
doldurularak turbula karıştırıcıda 3 saat süren bir
karıştırma işlemine tabi tutulmuşlardır. Karıştırılmış
tozlar 100 MPa basınç ile şekillendirilmiştir.
Şekillendirme işlemleri AISI 210Cr 12 çeliğinden
yapılmış kalıplar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Şekillendirilen ham parçalar Ar gazı atmosferinde
o
C’de 180 dk. bekletme süresi ile
1260
sinterlenmiştir. Sinterleme işlemleri Protherm marka

Şekil 2’de sinterlenmiş malzemelerden düşük
büyütme oranıyla alınmış SEM görüntüleri verilmiştir.
Tüm SEM görüntülerinde Co-Cr matris fazının
yanında yeni bir faz oluştuğu tespit edilmiştir. Söz
konusu fazın matris alaşımında yok denecek kadar
az olduğu, buna karşılık artan W ve C oranıyla
birlikte mikroyapı içerisindeki miktarının arttığı
görülmektedir. Söz konusu fazın mikroyapıdaki
miktarının artmasının yanında artan W ve C oranı ile
birlikte boyutlarında da artış olmaktadır. Bu ikincil
fazın oluşması, sinterleme işleminden sonraki yavaş
soğuma sırasında sıcaklıktaki düşüşle birlikte
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karbür olduğunu göstermektedir. 3 numaralı noktanın
kimyasal bileşimi ise buradaki karbür çökeltisinin ana
bileşeninin W
olduğunu göstermektedir. Cr
tarafından oluşturulan karbürlerin daha koyu renkli
oldukları görülmektedir ki benzer bulguya Özgün ve
Dinler [14] tarafından da ulaşılmıştır. Diğer önemli bir
husus, Cr tarafından oluşturulmuş karbürlerin boyut
olarak daha iri olmasıdır. 2 ve 3 numaralı noktalarda
bulunan karbür çökeltilerinin ana bileşenleri sırasıyla
Cr ve W olsa da bu karbürler matristeki diğer tüm
elementleri de içermektedir. Bu tür malzemelerde
matris elementlerinin difüzyon yoluyla karbürlere
geçtiğini belirten çok sayıda çalışma bulunmaktadır
[8,14].

elementlerin
Co-Cr
matris
içerisindeki
çözünürlüklerinin azalmasına bağlanmaktadır. Bu
fazın miktarındaki artışın W ve C elementlerinin
oranlarındaki artışla birlikte gerçekleşmesi, söz
konusu fazın ana bileşenlerinin W ve C olduğunu
düşündürmektedir.

Şekil 2. Sinterlenmiş malzemelerin SEM görüntüleri;
a) matris alaşımı, b) 10W, b) 15W, d) 20W
Üretilen malzemelerin küçük boyutlu karbürlerin
homojen bir dağılım sergilediği in-situ kompozitlere
o
dönüştürülmesi amacıyla 760 C’de 24 saat süren bir
yaşlandırma işlemi yapılmıştır. Ancak yaşlandırma
işleminden önce, Şekil 2’deki SEM görüntülerinde
oluştuğu gösterilen ikincil fazın çözündürülmesi
amacıyla bir çözeltiye alma işlemi uygulanmıştır.
Şekil 3’te yaşlandırma işleminden sonra alınmış SEM
görüntüleri verilmiştir. Yaşlandırma işleminin Şekil
3.a’da verilmiş olan matris alaşımına ait SEM
görüntüsünde herhangi bir çökelti fazı oluşturmadığı
görülmektedir. Ancak yaşlandırma işlemi ile W ve C
oranı daha yüksek olan diğer numunelerin tane
sınırlarında karbür olduğu düşünülen çökeltilerin
oluştuğu görülmektedir. Bu çökeltilerin 10W ve 15W
numunelerinde birbiriyle bağlantılı olmadıkları, buna
karşılık 20W numunesinde tane sınırı boyunca
birbirleri
ile
temas
ettikleri
görülmektedir.
Süperalaşımlarda çökeltilerin tane sınırlarında sürekli
bir film yerine birbiriyle bağlantılı olmayan ayrık
parçacıklar şeklinde oluşmasının tane sınırı
kaymasını
engelleyerek
dayanımı
artırdığı
bilinmektedir [15,16]. Bu açıklamaya dayanılarak
10W ve 15W numunelerinde oluşan çökeltilerin
mekanik özellikler bakımından daha yararlı olacakları
düşünülmektedir. SEM görüntüleri incelendiğinde
yoğunluk ölçümleri ile uyumlu olarak matris
alaşımında yüksek miktarda gözenek bulunduğu
görülmektedir. Gözeneklerin yuvarlak hatlara sahip
küresel bir morfoloji sergiledikleri görülmektedir. Bu
gözeneklerin dayanım değerlerinde meydana
getirecekleri düşüş, keskin köşeler içeren düzensiz
şekilli gözeneklere kıyasla daha az olacaktır [14].

Şekil 3. Yaşlandırılmış malzemelerin SEM
görüntüleri; a) matris alaşımı, b) 10W, b) 15W, d)
20W

Şekil 4’te 15W numunesinden yaşlandırma işlemi
sonrası alınmış SEM EDS nokta analizine ait
görüntüler verilmiştir. 1 numaralı noktadan alınan
analiz başlangıçta belirlenen matris alaşımının
kimyasal bileşimine oldukça yakın değerler vermiştir.
2 numaralı noktanın kimyasal bileşimi burada
görülen çökeltinin Cr tarafından oluşturulmuş bir

Şekil 4. Yaşlandırılmış 15W numunesinden alınmış
SEM EDS nokta analizine ait görüntüler
Şekil 5’te numunelerden sinterleme sonrası,
çözeltiye alma sonrası ve yaşlandırma işlemi sonrası
ölçülen sertlik değerleri verilmiştir. Sinterlenmiş
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durumdaki
numunelere
ait
sertlik
değerleri
incelendiğinde, her ne kadar iri boyutlu ikincil bir faz
oluşumuna neden olmuş olsa da artan W ve C
oranının sertliği de artırdığı görülmektedir. Şekilden
çözeltiye alma işleminin sinterlenmiş durumdaki
numunelere nazaran daha yüksek sertlik değerleri
sağladığı görülmektedir. Bu durum iri boyutlu ikincil
faz içerisindeki elementlerin katı çözelti durumuna
geçmesine bağlanmaktadır. Benzer bir bulguya
Özgün ve arkadaşları tarafından yapılmış bir
çalışmada çözeltiye alınan Inconel 625 alaşımında
da ulaşılmıştır [17]. Yaşlandırma işlemi, sertlik
değerlerini çarpıcı bir şekilde artırmıştır. En yüksek
sertlik değeri ortalama 546,48 HV0,1 olarak
belirlenmiştir. Bu değer döküm ve geleneksel T/M
yöntemleri ile üretilen Stellite 6 alaşımının
sertliğinden (400 HV) [18] oldukça yüksektir. Daha
önce yapılmış bir çalışmada Özgün ve Dinler
tarafından farklı oranlarda WC takviye edilmiş Stellite
6 matrisli kompozit malzemeler üretilmiştir. Söz
konusu çalışmada %20 ve %30 WC takviye edilen
kompozitlerde sırasıyla 413 HV0,1 ve 635,1 HV0,1
sertlik değerleri elde edilmiştir [14]. Şimdiki
çalışmada 20W numunesinden elde edilen sertlik
Özgün ve Dinler tarafından yapılan çalışmada %20
WC ilave edilen kompozitten daha yüksektir.

o Çözeltiye alma ve yaşlandırma işlemleri
sinterlenmiş malzemelerin sertlik değerlerinin
artmasını sağlamıştır. En yüksek sertliğe
yaşlandırılmış 20W numunesinde ulaşılmıştır.
15W ve 20W numunelerinden yaşlandırma
işlemi sonrası elde edilen sertlik değerleri
Stellite 6 alaşımının literatürdeki sertlik
değerinden daha yüksektir.
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Abstract

β-ketoester and ammonia and gave an important ring
to
medicinal
chemistry [1].
Although
the
dihydropyridine ring has five regioisomers, the 1,2and 1,4-isomers are more stable and common. The
compounds bearing the 1,4-DHP structure have an
importance due to their structural similarity to
nicotinamide
adenine
dinucleotide
(NADH)
coenzyme, which has an important role in biological
oxidation-reduction reactions [2].
Since 1882, a large number of 1,4-DHP derivatives
have been synthesized. These compounds have
antihypertensive,
antianginal,
antitumor,
antiinflammatory, antituberculer, analgesic activities
and mainly calcium channel modulator properties.
Nifedipine, is a prototype of 1,4-DHP structure and
introduced to drug market as an antihypertensive
drug by Bayer in Germany in 1975 under the trade
name 'Adalat'.
Antimicrobial resistance development emerges as an
important chemotherapeutic problem all over the
world.
In
addition,
the
need
for
new
chemotherapeutics is rapidly increasing due to the
major problems such as increased cancer cases,
multiple drug resistance. Therefore, it is necessary to
introduce to the treatment new molecules with
proven chemotherapeutic efficacy.
Active calcium channel blocker compounds have
been achieved with many modifications to the 1,4DHP ring. One of these modifications is to condense
the 1,4-DHP ring with other heterocyclic rings. Many
studies showed the introduction of DHP in fused ring
systems
such
as
hexahydroquinolines,
fluoroquinolines and indenopyridines [3].
Clinically successful results of nifedipine use has led
to intensive studies on these derivatives and has
accelerated the development of bioavailability,
reduction of toxicity, and the research for new
generation derivatives with long duration of action.
Also in recent years, 1,4-DHP derivatives, which are
expected to have antimicrobial activity, have been
synthesized and their activities investigated [4-6]. In
these studies, it was possible to reach promising
compounds. Thus, new application areas and
indications for compounds bearing the 1,4-DHP ring
have emerged.
In order to achieve more active and less toxic
compounds, intensive studies have been carried out
on compounds bearing the 1,4-DHP structure and
structure-activity relationships have been described.
According to structure-activity relations; the presence
of lower alkyl groups at positions 2 and 6, ester

Calcium is involved in several vital processes inside
the cell including contractile, secretory and neural
activities. Calcium channels are specific channels
that are responsible for the influx calcium ions across
the cell membrane into the cell, leading to the
2+
regulation of cytoplasmic concentration of Ca and
altering the cell function. Calcium channel blocker
compounds
represent
a
chemically
and
pharmacologically diverse group of drugs that are
widely used for the treatment of the cardiovascular
system complications such as hypertension and
angina. Besides all these important biological
properties, antimicrobial activities of these group
compounds were also investigated and promising
findings were obtained.
In this study, a novel compound bearing the
hexahydroquinoline ring, obtained by the cyclic
condensation of the 1,4-dihydropyridine ring, was
synthesized using a microwave irradiation and its
structure proved by instrumental techniques such as
1
13
C-NMR, HRMS and elemental
IR, H-NMR,
analysis. The antimicrobial activity of the compound
has also been tested.
The asymmetric unit of the title compound,
C29H33NO3, comprises three independent molecules
(A, B and C). In molecule A, the dihedral angles
between the phenyl rings [C18–C23 and C24–C29]
and
the
1,4-dihydropyridine
ring
[N1/C1/C2/C3/C4/C9] rings are 89.7(1) and 75.5(1)°,
respectively. The corresponding data for molecule B
are 88.4(1) and 71.8(1)°, respectively, and for
molecule C are 89.4(1) and 83.7(1)°, respectively. In
molecule C exhibits disorder the 6-isopropylcyclohex2-enone group, with site occupancies of 0.717(4) and
0.283(4) for the major and minor components,
respectively. In the crystal, molecules are linked by
C—H. . . O hydrogen bonds, which generate [0 0 1]
chains incorporating all three asymmetric molecules.
The weak N—H . . . O and C—H . . . O interactions
connect three independent molecules to each other
along the c-axis direction.
Keywords: Hexahydroquinoline, synthesis, crystal
structure, DFT, antimicrobial activity.

1. Introduction
In 1882, Arthur Hantzsch realized synthesis of 1,4dihydropyridine (1,4-DHP) by reacting the aldehyde,
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1

functions at positions 3 and 5, and an aryl group at
position 4 are essential requirements for activity. One
of the most important modifications made by
considering these basic requirements is; ester group
into the ring system. This was achieved by
condensing the 1,4-DHP ring system with other cyclic
rings and converting the ester group into a ring
system to a more rigid structure.
In recent years, compounds bearing biaryl structure
have been extensively studied due to their
antibacterial, tyrosinase inhibitor, anti-HIV and
cytotoxic properties. The biologically active
compounds which are isolated from plants or
synthetic derivatives have many pharmacophore
groups responsible for the high biological activity and
among these groups biphenyl group is also
noteworthy [7]. In this study, the biphenyl moiety was
introduced into the hexahydroquinoline structure to
reach an active compound.
Based on these findings, we synthesized, ter-butyl 4([1,1’-biphenyl]-4-yl)-2,6,6-trimethyl-5-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylate (Figure
1), having hexahydroquinoline ring as a main
rd
structure, ter-butyl ester at 3 position and a biphenyl
th
substitution at 4 position.

O

by IR, H-NMR,
analysis.

COOC

Tert-Butyl
4-([1,1’-biphenyl]-4-yl)-2-methyl-5-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylate: Yield:
40.2 %, m.p. 247-250°C.
-1
IR (cm ) 3284 (N-H stretching), 3067 (C-H
stretching, aromatic), 2966 (C-H stretching,
aliphatic), 1671 (C=O stretching, ester), 1597 (C=O
stretching, ketone), 1486 (C-H, bending), 1103 (C-O,
stretching)
ve
849
(C-H,
bending,
pdisubstitutedbenzene).
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6, δ / ppm); δ 0.881 (3H,
s, 6-CH3), 0.970 (3H, s, 6-CH3), 1.321 (9H, s,
7,8
(CH3)3), 1.696-1.714 (2H, m, quinoline ), 2.226 (3H,
7,8
s, 2-CH3), 2.469-2.500 (2H, m, quinoline ), 4.817
(1H, s, quinoline4), 7.190-7.589 (9H, m, aromatic),
8.984 (1H, s, NH).
13
C-NMR (100 MHz, DMSO-d6, δ / ppm): 18.2 (2CH3), 22.9 (C-8), 24.1 (6-CH3), 25.1 (6-CH3), 27.9
(COOC(CH3)3), 34.1 (C-7), 36.0 (C-6), 40.0 (C-4),
78.7 (COOC(CH3)3), 104.6 (C-3), 108.8 (C-4a),
126.0, 126.3, 127.0, 127.9, 128.7, 137.3, 140.1,
143.8 (phenyl carbons), 147.1 (C-2), 149.8 (C-8a),
166.4 (COOC(CH3)3), 199.3 (C-5).
+
MS (m/z), 466.35 [M+Na] (100%), 444.39, 370.35,
72.79.
Anal. for C29H33NO3; calc: C: 78.50 %, H: 7.50 %, N:
3.16 %, found: C: 78.30 %, H: 7.62 %, N: 3.19 %.

CH3

H3C
CH3
N

CH3

H

Figure 1

2. Experimental
Methods

And

C-NMR, MS, HRMS and element

Scheme 1. Synthesis of the title compound.

CH3

H3C

13

Computational

2.1. Synthesis
All chemicals used in this study were purchased from
Aldrich (Germany). Melting points were determined
on a Thomas Hoover Capillary Melting Point
Apparatus and uncorrected values. Infrared spectra
were recorded on a Perkin Elmer Spectrum BX (ν,
-1
1
13
cm ). H-NMR and C-NMR spectra were obtained
from Varian Mercury 400 MHz Ultra Shield
Spectrophotometer (DMSO-d6; tetramethylsilane as
internal standard).
The chemical shifts were
expressed in δ parts per million (ppm). Mass spectra
were obtained on a Waters 2996 Photoiodide array
dedector. Microanalysis was obtained on a Leco
CHNS-932 Elemental Analyzer and satisfactory
results within ±0.4 % of calculated values (C, H, N)
were obtained.

3. Biological activity [15]
Antibacterial and antifungal activity studies of the
titled compound were performed at the Community
for Open Antimicrobial Drug Discovery, University of
Quelssland, Australia.
Primary antimicrobial screening study by whole cell
growth inhibition assays, using the compound at a
single concentration, in duplicate (n=2). The
inhibition of growth is measured against 5 bacteria:
Escherichia
coli,
Klebsiella
pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa
and Staphylococcus aureus, and 2 fungi: Candida
albicans and Cryptococcus neoformans.
Colistin and Vancomycin were used as positive
bacterial inhibitor standards for Gram negative and
Gram-positive bacteria, respectively. Fluconazole
was used as a positive fungal inhibitor standard for
C. albicans and C. neoformans.

2.2. Method of Synthesis
4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione (0.001 mol), tertbutyl acetoacetate (0.001 mol), (1,1’-biphenyl)-4carboxaldehyde (0.001 mol) and ammonium acetate
(0.005 mol) were dissolved in methanol and
subjected to microwave irradiation at 150°C for 15
min. (Scheme 1).
The reaction progress was
monitored by TLC. After completion of the reaction,
the mixture was dried under reduced pressure and
the resulting precipitate was recrystallized from
methanol. The structure of the compound is proved

3.1. Sample preparation
Sample was stored frozen at -20 °C. Sample was
prepared in DMSO and water to a final testing
concentration of 32 μg/mL or 20 μM, in 384-well,
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3.4. X-ray Crystal Structure
Single-crystal diffraction data were gathered by a Oxford
Gemini diffractometer with graphite monochromated MoKα radiation (λ = 0.71073 Å), in the rotation method, at
100(2) K. The crystal orientation, cell refinement and
intensity measurements were made using the program
CAD-4PC performing Ψ-scan measurements. A multi
scan absorption correction was applied to the X-ray data
collection. Crystal structure was solved by direct
methods using program SHELXT and refined by the full2
matrix least- squares method for all F data using the
SHELXL2016/6 [8] programs. With the anisotropic
displacement parameters, all non-hydrogen atoms were
refined. Carbon-bound H-atoms were placed in
calculated positions (C—H = 0.95–1.00 Å ) and were
included in the refinement in the riding-model
approximation, with Uiso(H) = 1.2Ueq(C) or 1.5
Ueq(Cmethyl). A rotating-group model was applied for
the methyl groups. The N-bound H-atoms were located
in a difference Fourier map with Uiso(H) = 1.2Ueq(N). In
molecule C, 6-isopropylcyclohex-2-enone group atoms
are disordered over two sites with occupancies of
0.717(4) and 0.283(4). The ORTEP-3 [9] for Windows
program was used for generating the structure.

non-binding surface plate (NBS) for each
bacterial/fungal strain, and in duplicate (n=2), and
keeping the final DMSO concentration to a maximum
of 1% DMSO. All the sample-preparation where done
using liquid handling robots.
3.2. Antimicrobial Assay
3.2.a. Procedure
All bacteria were cultured in Cation-adjusted Mueller
Hinton broth (CAMHB) at 37 °C overnight. A sample
of each culture was then diluted 40-fold in fresh broth
and incubated at 37 °C for 1.5-3 h. The resultant
mid-log phase cultures were diluted (CFU/mL
measured by OD600), then added to each well of the
compound containing plates, giving a cell density of
5´105 CFU/mL and a total volume of 50 μL. All the
plates were covered and incubated at 37 °C for 18 h
without shaking.
3.2.b. Analysis
Inhibition of bacterial growth was determined
measuring absorbance at 600 nm (OD600), using a
Tecan M1000 Pro monochromator plate reader. The
percentage of growth inhibition was calculated for
each well, using the negative control (media only)
and positive control (bacteria without inhibitors) on
the same plate as references. The significance of the
inhibition values was determined by modified Zscores, calculated using the median and MAD of the
samples (no controls) on the same plate.

3.5. Computing details
CrysAlis PRO 1.171.38.43 [10] Analytical numeric
absorption correction using a multifaceted crystal
model based on expressions derived by R.C. Clark &
J.S. Reid [11]. Empirical absorption correction using
spherical harmonics, implemented in SCALE3
ABSPACK scaling algorithm.
The geometry of title compund has been optimized
using hybrid functional of DFT, B3LYP [12]. All of the
calculations regarding molecular properties given in
this study have been perdormed using the optimized
structure. The calculations were done by employing
Gaussian 09 program package [13].

3.3. Antifungal Assay
3.3.a. Procedure
Fungi strains were cultured for 3 days on Yeast
Extract-Peptone Dextrose (YPD) agar at 30 °C. A
yeast suspension of 1 x 106 to 5 x 106 CFU/mL (as
determined by OD530) was prepared from five
colonies. The suspension was subsequently diluted
and added to each
well of the compound-containing plates giving a final
cell density of fungi suspension of 2.5 ´103 CFU/mL
and a total volume of 50 μL. All plates were covered
and incubated at 35 °C for 24 h without shaking.

4. Results And Discussion
The title compound was synthesized by using
Hantzsch method for 1,4-DHP compounds. The
structure of the molecule was identified with spectral
methods. All data belonging to spectral part of this
study are accordance with expected values to prove
the structure of synthesized molecule. Also
compound has inhibitory activity against mentioned
bacteria and fungi.

3.3.b. Analysis
Growth inhibition of C. albicans was determined
measuring absorbance at 530 nm (OD530), while the
growth inhibition of C. neoformans was determined
measuring the difference in absorbance between 600
and 570 nm (OD600-570), after the addition of
resazurin (0.001% final concentration) and
incubation at 35 °C for additional 2 h. The
absorbance was measured using a Biotek Synergy
HTX plate reader. The percentage of growth
inhibition was calculated for each well, using the
negative control (media only) and positive control
(fungi without inhibitors) on the same plate. The
significance of the inhibition values was determined
by modified Z-scores, calculated using the median
and MAD of the samples (no controls) on the same
plate.

For the title compound there are three independent
molecules in the asymmetric unit (Fig. 1) which differ
in their conformations. The crystallographic data and
the refinement procedure details for the title
compound are summarized in Table 1. The list of
selected geometric parameters is given in Table 2.

Primary Screening Data
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Theoretical analysis
The optimized geometry of the molecule is given in
Figure 3. Some of the selected geometrical
parameters obtained as a result of optimization are
given in Table 2. As seen from the figure and table,
calculated geometry is very close to the structure
obtained as a result of XRD. There are some
discrepancies
between
the
calculated
and
experimental parameters due to the difference in
medium. Intermolecular interactions are not taken
into account in the calculation, since it is carried out
in gas phase which is different than the experimental
medium (solid tate). There are four different types of
atoms in the molecule. These are H, C, N and O
which electronegativity values are 2.20, 2.55, 3.04
and 3.44 in Pauling scale, respectively. Charge
accumulated on a atom in molecule depends on its
electronegatvity and environment. N and O atoms
have always negative charges as seen from Figure
3. since they are always bonded to C atoms having
smaller electronegativity compared to them.
Hydrogen atoms are always positively charged.
Because they are always bonded to more
electronegative atoms (C and N). C atoms can be
negatively or positively charged depending on the
bonded atom. When the bonded atom is hydrogen, C
atom has always a negtive charge. On the other
hand, if C atom is bonded to either O or N atoms, it is
always positively charged.
HOMO and LUMO shapes are depicted in
Figure 3. As seen from the figure, HOMO shape is
very similar to LUMO shape, which both of them are
concentrated on pyridine cycle and its neighborhood.
Their energy levels are -5.62 and -1,38 eV for HOMO
and LUMO, respectively.

Figure 1. A view of the molecular structure of the
three independent molecules (A, B and C) of the title
compound, with atom labelling. Displacement
ellipsoids are drawn at the 30% probability level.
In molecules A-C, respectively, the maximum
deviations from the mean planes of the 1,4dihydropyridine rings are -0.17(1) Å (C3A), 0.16(1) Å
(C3B) and 0.19(1) Å (C3C). In molecule A, the
dihedral angles between the phenyl rings [C18–C23
and C24–C29] and the 1,4-dihydropyridine ring
[N1/C1/C2/C3/C4/C9] rings are 89.7(1) and 75.5(1)°,
respectively. The corresponding data for molecule B
are 88.4(1) and 71.8(1)°, respectively, and for
molecule C (major component) are 89.4(1) and
83.7(1)°, respectively. The (C4—C9) cyclohexene
ring is in a sofa conformation with puckering
parameters [14] of QT = 0.430(1) Å, θ = 130.7(1)°
and φ = 2.042 (1)° in molecule A, QT = 0.442(1) Å, θ
= 121.4(1)° and φ = 359.749(1)° in molecule B and
QT = 0.456(1) Å, θ = 135.8(1)° and φ = 342.996(1)°
in molecule C (major component). In molecules A C, the 1,4-dihydropyridine ring (N1/C1/C2/C3/C4/C9)
is in a slight boat conformation. In molecule A, the
dihedral angles between the phenyl rings [C18–C23
and C24–C29] is is 39.1(1)°, 46.9(1)° and 33.5(1)°,
respectively. The values of the bond lengths [16] and
angles in the title compound are in normal ranges
and are comparable with those of related structures
[17-21]. In the crystal, molecules are linked by C—H.
. . O hydrogen bonds, which generate [0 0 1] chains
incorporating all three asymmetric molecules. The
weak N—H . . . O and C—H . . . O interactions
connect three independent molecules to each other
along the c-axis direction (Figure 2, Table 3).

Figure 3. Optimized molecular structure and Mulliken
charge distribution.

Figure 4. HOMO (upper) and LUMO of title molecule.
Figure 2. A view along the c axis of the crystal
packing of the title compound. The hydrogen bonds
are shown as dashed lines.
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Table 1. The crystallographic data and
refinement procedure details for C29H33NO3.

the

concentrated on pyridine cycle and its vicinity. The
antimicrobial activity of the compound was
investigated by determining inhibition values against
bacteria and fungi. Geometrical parameters
calculated by DFT are in agreement with XRD data.
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Özet
Termal bariyer kaplamalar (TBC), gaz türbinlerinde
süper alaşım altlık malzemeyi oksidasyona,
korozyona ve erozyona karşı korumak için kullanılır.
TBC sistemlerinin üretiminde yaygın olarak termal
sprey kaplama teknikleri ve EB-PVD teknikleri
kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra artık bu
tekniklerin bir nevi kombinasyonu olan PS-PVD ve
Süspansiyon Plazma Sprey (SPS) gibi tekniklerde
son yıllarda özellikle TBC’ lerin biriktirilmesinde
denenmektedir. Seramik üst kaplamaların üretiminde
Plazma Sprey (PS) bazlı teknikler veya EB-PVD
tekniği tercih edilirken, metalik bağ kaplamalarının
üretiminde termal sprey kaplama yöntemleri tercih
edilir. Bu çalışmada, TBC’ lerin üretiminde en çok
kullanılan ve yeni kullanılmakta olan teknikler
araştırılarak literatüre katkı sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar
(TBC), Plazma Sprey ile Fiziksel Buhar Biriktirme
(PS-PVD), Süspansiyon Plazma Sprey (SPS),
Elektron Işını ile Fiziksel Buhar Biriktirme (EB-PVD).
Abstract
Thermal barrier coatings (TBC) are used in gas
turbines to protect superalloy substrates against
oxidation, corrosion and erosion. Thermal spray
coating techniques and EB-PVD techniques are
commonly used in the production of TBC systems. In
addition, they have now been tested, especially with
the accumulation of TBCs, in techniques such as PSPVD and Suspension Plasma Spray (SPS), which
are now a combination of these techniques. Plasma
Spray (PS) based techniques or EB-PVD technique
is preferred in the production of ceramic top coatings,
while thermal spray coating methods are preferred in
the production of metallic bond coatings. In this
study, literature was contributed by investigating the
most used and new techniques in the production of
TBCs.
Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBC),
Physical Vapor Deposition with Plasma Spray (PSPVD), Suspension Plasma Spray (SPS), Electron
Beam Physical Vapor Deposition (EB-PVD).
1. Giriş

Termal bariyer kaplamalar (TBC’ler), gaz türbin
motorların sıcak bileşenleri üzerinde ısıya dayanıklı
ve koruyucu tabakalar olarak yaygın olarak kullanılır,
yüksek sıcaklık giriş gazlarından korunma ve motor
performansını arttırma olanağı sağlar [1,2]. Tipik bir
TBC sistemi, oksidasyon ve sıcak korozyon direnci
sağlayan bir MCrAlY bağ kaplaması (M Co ve/veya
Ni) ve termal bariyer gibi davranan bir yttria
sabitleştirilmiş zirkonya (YSZ) üst katmanlı, Ni veya
Co esaslı bir süper alaşım üzerine kuruludur [3].
MCrAlY kaplama bileşimleri, servis sıcaklıklarında
oksijen difüzyon bariyeri olarak işlev gören yavaş
büyüyen, üniform ve yapışık bir α-Al2O3 tabakasının
(TGO tabakası) servis sıcaklığında oluşumunu
desteklemek üzere uyarlanmıştır [4]. Bu nedenle,
termodinamik olarak kararlı ve koruyucu bir TGO
filminin oluşumunu ve büyümesini garanti etmek için
yeterli bir Al haznesine gerek vardır. Tipik bileşimler,
ağırlıkça %4 ile 12 arasında değişen bir Al içeriği
sağlar [5]. Öte yandan, MCrAlY esaslı termal
püskürtmeli bağ kaplamaların yüksek sıcaklık
oksidasyonu,
TBC
sistemlerinin
hasarlarının
nedenlerinden biridir. Hasarların nedenleri:
i) oksit büyümesiyle oluşan gerilmeler;
ii) TGO, bağ kaplama ve üst kaplama arasındaki
termal genleşme hatası ve
iii) Al kritik seviyenin altına düştüğü anda hızla
büyüyen Ni-Co-Cr-karışık oksitlerin oluşumudur [6].
Son yıllarda kapsamlı yüzey araştırması aşırı
alüminizasyon muameleleri [7-9], ön oksidasyon
basamakları [10] veya lazerle yeniden eriyen
kaplama yüzeyleri uygulayarak kaplama sınıfının
korozyon ve oksidasyon direncinin arttırılması
üzerine yoğunlaşmıştır. Kaplamaların sürünme
direncini ve ısıl-mekanik direncini azaltmaksızın
yüksek sıcaklıkta oksidasyon ve korozyona karşı
direncini arttırmak amacıyla küçük alaşım elementleri
(Re, Si, Hf ve Ta gibi) de önerilmiştir [12-14].
Geçtiğimiz son 50 yılda, MCrAlY kaplamalarının
yüksek sıcaklık oksidasyon direncini arttırmak için
termal bariyerin çökelmesinden önce bağ katmanı
örtüsünün
PVD
üzerinde
ince
bir
Al2O3
depolanmasının potansiyel yararlı sonuçlarını
araştıran yenilikçi bir yaklaşım geliştirildi [15-17].
Oksit büyüme gerilmelerinin sınırlandırılması ve Al
rezervuarının MCrAlY katının tükenmesinden
kaçınarak
potansiyel
olarak
termal
bariyer
sistemlerinin servis ömrünü artıran birleşik olumlu
etkiyi öngörüyordu. Bu görüşlerin ışığı altında TBC
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3. Süspansiyon Plazma Sprey (SPS) Tekniği

sistemlerinin yüksek sıcaklılardaki kullanım koşuları
altında hasar mekanizmalarına karşı daha fazla
dayanım
gösterebilmesi
için
seramik
üst
kaplamaların üretim yöntemlerinin de etkisi olduğu
düşünülmektedir. Üst kaplamaların üretimi ne kadar
sağlıklı olursa bariyer sağlayan seramik üst katman
da o derece sistemi oksidasyon, sıcak korozyon,
erozyon ve kimyasal hasarlara karşı TBC sistemini
koruyacaktır. Bu çalışmada ise, TBC sistemlerinin
seramik üst kaplamalarının üretiminde kullanılan en
yeni termal sprey tekniklerinin literatür araştırması
yapılarak yeni nesil TBC sistemlerinin üretimine katkı
sağlaması amaçlanmıştır.

Süspansiyon Plazma Sprey (SPS) tekniği yeni
geliştirilmiş kolonsal kaplama üretimi sağlayan bir
kaplama yöntemidir. Bu kaplama yönteminde,
plazma spreydeki gibi toz beslemek yerine sıvı halde
sisteme besleme yapılmaktadır. Yani besleme
yapılacak kaplama malzemesi solüsyon halde
sisteme beslenmektedir. Solüsyon içerisindeki
partiküller mikron ölçeklerin altında bir çözücü içinde
süspanse edilerek püskürtme işlemine tabi
tutulmaktadırlar [20, 21]. Şekil 2’ de SPS sisteminin
temsili gösterimi bulunmaktadır.

2. Plazma Sprey ile Fiziksel Buhar Biriktirme (PSPVD) Tekniği
Son yıllarda geliştirilen Plazma Sprey İle Fiziksel
Buhar Biriktirme (PS-PVD) sistemi, düşük basınçlı
PS sistemi ile PVD sisteminin kombinasyonu gibi
varsayılmaktadır. Bu yöntemin karakteristik özelliği
çalışma ünitesindeki basıncın 100 Pa’ dan az ve sıvı
fazdan ziyade gaz fazı ile besleme yaparak kaplama
üretimi sağlamasıdır. PVD ve kimyasal buhar
biriktirme (CVD) gibi sistemlere nazaran daha hızlı
birikim sağlamaktadır. Vakum pompası 50 ile 200 Pa
arasında basınç üretimi sağlamaktadır. Düşük basınç
sayesinde plazma bulutunun uzunluğu 2 m üzerinde
ve çapıda 200-400 mm arasındadır. 180 kW güçle,
dakikada 200 litre plazma gaz akışı sağlayan
tabancalar kullanılmaktadır. Tipik PVD yöntemine
nazaran daha yüksek basınçlı olmasına rağmen,
plazma bulutu ile tozların buharlaştırılması mümkün
olmaktadır. Kolonsal yapılı birikim sağlamak için 25
μm’ den daha ince tozlar kullanılmaktadır.
Kaplamanın morfolojisi kullanılan parametrelere bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir [18]. Şekil 1’ de
PS-PVD tekniği ile üretilmiş YSZ TBC’ ye ait SEM
görüntüsü bulunmaktadır.

Şekil 2. SPS sistemine ait temsili gösterim [22].
Bu işlemde buharlaştırma için gerekli entalpiyi
azaltmak maksadıyla etanol gibi uçucu sıvılar çözücü
olarak kullanılmaktadır. Optimize edilmiş püskürtme
işlemleri ile çözücü tamamiyle buharlaştırılıp, toz
partiküller
ergitilerek
atlık
yüzeyine
püskürtülmektedir. APS tekniğine nazaran daha kısa
mesafelerde püskürtme işlemi yapılmaktadır. Bunun
sebebi dropletlerin katılaşmasına fırsat vermeden
birikim sağlamak içindir. Bu nedenle de altlık APS
sistemine nazaran daha çok ısınacağından,
gerilmeleri minimize etmek için altlığın daha iyi
soğutulması gerekmektedir [23, 24]. Şekil 3’ de SPS
tekniği ile üretilmiş YSZ TBC sistemine ait SEM
görüntüsü bulunmaktadır.

Şekil 1. PS-PVD tekniği ile üretilmiş YSZ TBC SEM
görüntüsü [19].
Şekil 3. SPS TBC sistemine ait SEM görüntüsü [23].

Rezanka ve arkadaşları [19] yapmış oldukları
çalışmada PS-PVD ile üretilmiş YSZ’ nin termal
-1
iletkenlik katsayısını 1,2 W/(m.K) bulmuşlardır.
Termal çevrim testleri sonrası hasar mekanizması
incelendiğinde
TGO
tabakasından
itibaren
ayrılmaların olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca APS
TBC’ ye nazaran yaklaşık termal çevrim ömründe iki
kat artış sağladıklarını rapor etmişlerdir.

4. Elektron Işını ile Fiziksel Buhar Biriktirme (EBPVD) Tekniği
Fiziksel buhar biriktirme (PVD) kaplama
1960’larda malzeme yüzeylerini koruma
olarak kullanılmaya başlanmıştır. PVD
kimyasal reaksiyon olmadan vakum

296

sistemi
amaçlı
sistemi,
altında

3nd International Conference on "Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey

malzemenin buhar hale getirilip altlık malzeme
üzerinde biriktirilmesi esasına dayanan bir sistemdir.
Elektron Işını ile Fiziksel Buhar Biriktirme (EB-PVD)
tekniği ise 1980’ ler civarında TBC’ ler için aktif
olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde de
halen yaygın olarak kullanımı sürmektedir. EB-PVD
sisteminde biriktirilmesi düşünülen malzeme ingot
hale getirilir. Yüksek güçlü elektron ışını kaynağı ile
ısıtılan ingot malzeme, ön ısıtılmış altlık malzeme
üzerine vakum atmosferinde buharlaştırılarak
kaplama üretimi sağlanmaktadır. Önceden ısıtılmış
altlık malzemeye oluşturulan buhar bulutu, yaklaşık
100 ile 250 nm/s’ lik hızlarla altlık malzeme üzerine
çöktürülmektedir [24]. Buharlaştırılan malzemenin
başlangıçtaki ingot özelliklerinden farklı olarak
birikmesi mümkün olabilmektedir. Çünkü ingot
malzeme farklı buhar basınçlarına sahip bileşenler
içerebilmektedir. Bu nedenle ingotun komposizyonu
özenle hazırlanmalıdır, aksi halde dalgalı şekilde
homojen olmayan kaplama yapısı görülebilir. Bu
teknikle termal sprey kaplamalardan farklı olarak
kolonsal taneli yapılar elde edilmektedir. Kolonsal
yapı, termal çevrimli yüklemeler esnasında genleme
toleransı sağlayarak TBC’ lerin ömrünün daha uzun
olmasını sağlamaktadır. Fakat birçok
farklı
değişkenin kontrol edilmesinin zor olmasından dolayı
daha fazla en uygun şekle sokma işlemi
gerektirmektedir [25]. Şekil 4’ te temsili EB-PVD
ünitesi bulunmaktadır.

Kaplama birikimi altlık malzemeye kimyasal olarak iyi
bir şekilde bağlanırken, oluşan kolonsal yapı
sebebiyle de kolonlar arası bağlar zayıf olmaktadır.
Bunun sonucu olarak birbirine iyi bağlanmayan
kolonların uzama toleransları yüksek olmaktadır [33,
34]. Şekil 5’te APS ve şekil 6’da da EB-PVD ile
üretilmiş
TBC’
lere
ait
SEM
görüntüleri
bulunmaktadır. EB-PVD yöntemi ile üretilen
kaplamaların yüzey kalitelerinin üst düzey olması
sebebiyle aerodinamik akımın bozulmasına herhangi
bir engel teşkili söz konusu olmamaktadır. Bu
yöntemle üretilen kaplamaların termal şok dayanımı,
erozyon ve oksidasyon direnci üst düzey olmaktadır.

Şekil 5. APS yöntemiyle üretilen TBC sistemlerine ait
SEM mikroyapısı

Şekil 6. EB-PVD yöntemiyle üretilen TBC
sistemlerine ait SEM mikroyapısı
EB-PVD yöntemi ile üretilen kaplamaların yapısı;
altlık malzemenin dönüş hızına, buharın altlığa geliş
açısına, altlık malzemenin sıcaklığına, ortamın
vakum basıncına ve buharlaştırma hızı gibi birçok
parametreye bağlı olmasının yanında, altlık
malzemenin geometrisi, yüzey pürüzlülük değerleri
ve üst kaplamada kullanılan stabilizatör malzemelere
bağlı
olarak
kaplama
yapısı
değişkenlik
göstermektedir [24, 32, 35].

Şekil 4. EB-PVD ünitesi temsili resmi
APS kaplama yöntemi ile hemen hemen her
malzemenin kaplanması mümkün olduğundan, en
yaygın kullanılan kaplama yöntemlerinin başında
gelmektedir. Aynı zaman da, EB-PVD yöntemi ve
birçok termal sprey kaplama yöntemine göre de daha
ucuz bir yöntemdir [26]. Fakat APS yöntemiyle
üretilen seramik kaplamalar kötü yüzey kalitesi,
düşük oksidasyon ve erozyon direnci, düşük
yapışma mukavemeti ile zayıf mekanik özellikleri
nedeniyle uygulamada erken hasara uğramaktadır.
EB-PVD tekniği sayesinde seramik kaplamada
kolonsal yapı elde edilmektedir. Üstün yüzey kalitesi
sayesinde türbin kanatçıkları etrafındaki aerodinamik
akımın bozulması önlenmektedir. Altlığa yapışma
mukavemeti oldukça yüksek kaplamaların üretimi
mümkün olabilmektedir [27–29]. APS yöntemine
nazaran daha az porozite ve boşluk içermesi
sebebiyle kaplanan malzemelerde ısıl iletkenlik
katsayıları daha yüksek olmaktadır [30, 24, 31, 32].

Yüksek dönüş hızlarında daha tüylü kolonlar
üretilmekte yani daha poroziteli yapı elde
edildiğinden ısıl iletkenlik katsayısında düşüş
sağlanmakta iken düşük hızlarda daha kaba kolonlar
yani daha düşük poroziteli yapılar elde edildiğinden
daha yüksek ısıl iletkenlik katsayı değerleri elde
edilmektedir. Aynı şekilde, altlık malzemenin
sıcaklığının artışı ve çöktürme odasının basıncının
artışı ile kaplama yoğunluğu artmakta ve bu da ısıl
iletkenlik
katsayısının
artmasına
sebebiyet
vermektedir. Daha düşük yoğunluk için daha yüksek
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vakum yani düşük basınçlı bir oda ve daha düşük
altlık sıcaklığı gerekmektedir [32, 33].

Örneğin YSZ TBC için, EB-PVD tekniği ile 2,0–2,2
−1
W.(m.K) aralığında termal iletkenlik değerleri elde
−1
edilirken, APS tekniği ile 0,8–1,5 W.(m.K) arasında
termal iletkenlik değerleri elde edilmiştir [35]. Bu
yönden
APS
sistemi
daha
iyi
izolasyon
sağlamaktadır.

EB-PVD TBC’ ler genellikle Şekil 7‘de görüldüğü gibi
3 tip porozite içermektedirler. 1. porozite tipi kolonsal
açıklıklar arasında döndürülen parçaların kolon uçları
arasındaki açıklıklardan meydana gelmektedir. 2. tip
porozitede benzer şekilde dönen altlıktan kaynaklı,
yuvarlak
ve
uzamış
biçimde
yapı
içinde
görülmektedir.
Büyüme
esnasında
kolon
merkezinden ucuna doğru paralel olarak her dönme
esnasında meydana gelmektedir. 3. tip ise kolonsal
büyümenin yönüne bağlı olarak gölgeleme etkisi ile
tüy benzeri şekilde kolonların yanlarında meydana
gelmektedir [33].

5. Sonuçlar
Gaz türbin motorlarında ısıl izolasyon amaçlı
kullanılan
TBC
sistemlerinde
seramik
üst
kaplamaların üretimi uzun yıllardır geleneksel ve
ucuz bir yöntem olan APS tekniği ile üretilmiştir. Bu
teknikte seramik üst kaplamaların biriktirilmesi
esnasında oluşan mikroyapı laminer bir yapıdır.
Laminer mikroyapıya sahip olan TBC sistemlerinin
dayanım ömrünün kısa olmasından dolayı son
yıllarda kolonsal mikroyapıya sahip TBC sistemleri
havacılık ve uzay sanayisinde kullanılmaya
başlanmıştır. Kolonsal yapıya sahip olan TBC’ ler
oksidayon hasar mekanizmasından ziyade, yüksek
sıcaklıklarda meydana gelen sıcak korozyon, CaOMgO-Al2O3-SiO2 (CMAS), volkanik kül ve çöl
ortamlarından gelen kum partiküllerinin ergimesi
sonucu oluşan kimyasal hasarlara karşı da oldukça
iyi dayanım göstermiştir.
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ATIK KÂĞITLARIN GÜRÜLTÜ İZOLASYON MALZEMELERİNDE
KULLANIMI
a
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Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey, E-posta: serkansahinkaya@gmail.com
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Özet
Bu çalışmada, gürültünün insan sağlığı üzerinde
oluşturduğu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi
amacıyla
halen
kullanılan
gürültü
izolasyon
malzemelerine alternatif olabilecek yeni bir izolasyon
malzemesinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla,
strafor (EPS), atık kağıt ve pomza taşı tozu kullanılarak
altı farklı modifikasyonda izolasyon panelleri üretilmiştir.
Üretilen bu panellerde ses geçiş kaybı analizleri 100 –
2.000 Hz frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Sonuç
olarak üretilen panel ile 1.000 Hz frekansta 15,8 desibel
gürültü azaltımı sağlanmıştır. Böylece ülkemizde yılda 2
milyon tondan fazla çıkan ancak sadece %50’sini geri
dönüştürebildiğimiz atık kâğıdın, izolasyon panelleri için
ham madde olarak kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Atık kağıt, gürültü, izolasyon,
panel, ses.

Abstract
In this study, it was aimed to produce a new isolation
material which could be an alternative to the currently
used noise isolation materials in order to minimize the
negative effects of noise on human health. For this
purpose, six different modified insulation panels were
produced using styrofoam (EPS), waste paper and
pumice powder. In these panels produced, the sound
transmission loss analyses were carried out at a
frequency range of 100 – 2.000 Hz. As a result, it was
determined that the material has the isolation ability up
to 15.8 decibels at 1.000 Hz frequency. Thus, it is
understood that the waste paper which can be recycled
by only 50% of our country, which is more than 2 million
tons per year, can be used as raw material for the
insulation panels.
Keywords: Noise, insulation, panel, sound, waste
paper.

1. Giriş
Ses, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen
periyodik basınç değişimleridir [1]. Fiziksel boyutta
sesin yayılabilmesi için hava, katı, sıvı veya gaz
ortamlarda
oluşması
gerekmektedir.
Ses
bu
ortamlardaki
moleküllerin
titreşmesi
sonucunda
oluşmakta ve yayılmaktadır. Kulak tarafından algılanan
mekanik basınç dalgalarından oluşan ses, bir enerji
türüdür ve desibel (db) birimi ile ölçülmektedir.

Gürültü en basit tanımı ile istenmeyen sestir [2].
Belirgin bir yapısı olmadığı için mental ve fizyolojik
hassasiyetlere göre kişiden kişiye tepkiler de değişiklik
gösterebilmektedir. Gürültü kirliliği, nüfus artışı, plansız
kentleşme, artan sanayileşme ve ulaşım imkânları ile
insan sağlığını tehdit eden gizli bir kirlilik türü haline
gelmiştir. Genel olarak gürültü, kişiyi bedensel ve ruhsal
olarak olumsuz etkileyen, insanların işitme sağlığını ve
algılamasını bozan, dikkatsizliğe neden olan, çalışma
verimini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok
ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği
türüdür [3]. Gürültünün bu ve diğer etkileri, kişiden
kişiye değişebileceği gibi, gürültünün artan şiddeti ile
artmaktadır. İnsan kulağı, 20 – 20.000 Hz frekans
aralığındaki sesleri algılayabilmektedir [1, 4]. Ancak bu
frekans aralığının dışındaki sesler de yüksek
seviyelerde huzursuzluk ve ağrı gibi etkiler ile kendini
belli edebilmektedir.
İnsan için işitme alt eşiği 0 dB iken; 140 dB’lik gürültü
ağrı ve duyma üst eşiği olarak tanımlanmaktadır [5]. Bu
140 dB’lik gürültü, bir jet motorunun ürettiği gürültü
seviyesidir. İnsanların sesleri ise 250 – 2000 Hz frekans
aralığında kalmaktadır. Ancak yapı içlerinde ve yapı
dışlarında ulaşım, inşaat, sanayi, eğlence gibi
faaliyetlerden kaynaklanan gürültü, bu frekans
aralığının çok ötesine çıkabilmektedir. Bu nedenle
çevresel gürültü ölçümlerinde dB (A) diye adlandırılan,
insan kulağı tarafından algılanabilen sesleri ölçen birim
sistemi kullanılmaktadır. Bu çalışma da ise, yapı içi
gürültülerin tanımlandığı frekans aralığı olan 0 – 2.000
Hz’de dB birimi ile ifade edilmiştir.
Gürültü kirliliğine karşı önlemler, gürültü kaynağının
yakınında alınabileceği gibi; gürültüye maruz kalan alıcı
da izole edilebilmektedir. Genellikle gürültülü eğlence
mekanları ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda,
izolasyon panelleri ile kaynakta gürültü kirliliği
önlenmeye çalışılmaktadır. Ulaşım vb nedenler ile
çevre gürültüsünün şiddetli olduğu yerlerde ise
meskenlerde yapı içi ve dışı gürültülere karşı önlemler
alınmaktadır. Gürültüye karşı kullanılan izolasyon
panelleri genellikle sentetik fiber veya poroz yapılı
malzemelerdir. Ses dalgaları bu malzemelerin yüzeyine
çarptığında, ses enerjisinin küçük bir kısmı yüzeyden
yansırken; gürültünün büyük bölümü izolasyon
malzemesinin içindeki boşluklarda absorplanarak
şiddeti azaltılmaktadır. Bu esnada, gözeneklerin iç
duvarlarına çarpan ses basınç dalgalarının etkisi ile
sıcaklık artabilmektedir. Düşük frekanslarda ses
yatılımı, izotermal bir özellik gösterirken; yüksek
frekanslarda ise bu sistem adiyabatiktir.

300

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Türkiye’de yılda 2 milyon tondan fazla kâğıt
kullanıldıktan sonra çöpe atılmaktadır. Bu kullanılmış
(atık) kâğıdın ancak %50’si geri dönüştürülerek
ekonomiye geri kazandırılabilmektedir. Avrupa’da ise
bu geri dönüşüm oranı %80 – 90 aralığındadır. Atık
kâğıtların yeniden kullanımının pek çok avantajı vardır.
Bunlardan bazıları, sınırlı olan kaynakları koruyarak
ekonominin sürdürülebilir hale getirilmesi, ağaçların
korunarak çevrenin korunması, atıkların ham madde
olarak
kullanılması
ile
karbon
emisyonlarının
azaltılması sayılabilir. Bu amaçla, çalışma kapsamında,
atık kâğıdın gürültüye karşı ses izolasyonunda
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Atık kâğıt, pomza taşı
tozu
ve
strafordan
(EPS)
oluşturulan
farklı
modifikasyonlardaki panellerin insan seslerinin frekans
aralığında akustik yalıtım performansları incelenmiştir.
Kullanılan malzemelerin insan ve çevre sağlığına
zararlarının olmaması ve atık kâğıdın endüstriyel bir
ham maddeye dönüştürülecek olması da çalışmanın Çizelgede sunulan sonuçlar incelendiğinde, her bir
önemini arttırmaktadır.
malzemenin farklı frekanslarda farklı ses iletim kaybı
sonucu verdiği görülmektedir. Bu durum, ses dalgaların
2. Materyal ve Metot
dalga
boylarının
frekans
ile
değişmesinden
kaynaklanmaktadır. Frekans arttıkça, dalga boyu
Çalışmada yalıtım panelinin üretiminde kullanılan azalmaktadır.
Çalışma
kapsamında
üretilen
3
strofor, EPS 60 sınıfında olup 17 kg/m yoğunluğu ile malzemeler, açık yüzlü pürüzlü ve ses yutucu boşlukları
%98 boşluk oranı vardır. Kullanılmış (atık) kâğıt ise olan panellerdir. Bu tür malzemelerin genel olarak artan
ofislerden toplanmıştır. Kullanılan pomza taşı tozu frekans ile ses yutuculuk özelliği de artmaktadır. Artan
asidik karakterlidir ve Nevşehir ilindeki bir ocaktan frekans ile sesin dalga boyu kısalmakta ve kısalan
temin edilmiştir. Pomza tozu, 2 gün boyunca suda dalga boyu ile ses, malzemenin içindeki hava
bekletilmiş olan kâğıt hamuru ile bire bir oranda boşluklarına daha kolay girmektedir. Ses dalgaları bu
karıştırılarak kullanılmıştır.
boşluklara girdiklerinde ses enerjisinin bir kısmı,
malzemenin içindeki boşlukların yüzeyinde oluşan
Çalışma kapsamında toplam 6 adet panel üretilmiştir. sürtünme ve titreşimlerden dolayı ısı enerjisine
Bunlar, (Numune 1) 5 cm kalınlığında EPS kontrol dönüşmektedir. Yani ses enerjisi, ses dalgalarının
paneli, (Numune 2) sırasıyla 1 cm pomza & atık kâğıt malzemenin
içine
nüfus
edebildiği
oranda,
karışımı + 4 cm EPS’den oluşturulan panel, (Numune azalmaktadır. Bu azalış, frekans arttıkça, yani ses
3) sırasıyla 2 cm pomza & atık kâğıt karışımı + 3 cm dalgalarının dalga boyları kısaldıkça artmaktadır.
EPS’den oluşturulan panel, (Numune 4) sırasıyla 3 cm Çizelge 1’de her bir malzemede genel olarak
pomza & atık kâğıt karışımı + 2 cm EPS’den frekanstaki artışa bağlı olarak ses geçiş kayıplarındaki
oluşturulan panel, (Numune 5) sırasıyla 4 cm pomza & artışın sebebi bu durumdur.
atık kâğıt karışımı + 1 cm EPS’den oluşturulan panel ve
(Numune 6) 5 cm pomza & atık kâğıt karışımından En düşük ses geçiş kayıpları, sadece EPS’den
oluşturulan paneldir.
oluşturulan panelde bulunmuştur. Bu da kapalı yüzlü
boşluklu bir malzeme olmasından kaynaklanmaktadır.
Ses geçiş kaybı ölçümleri, ses empedans cihazı Atık kâğıt & pomza karışımı ile EPS’den oluşturulan
kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda ölçümler, 1/3 panellerde, ön yüz bu karışımdan arka yüzü ise
oktav bandında 100 – 2.000 Hz aralığında yapılmıştır. EPS’den oluşturulmuştur.
Atık kâğıt & pomza
10 cm çapında ve 5 cm kalınlığında hazırlanan bu karışımının gürültü kaynağına doğru açık yüzeyde yer
numuneler ile gerçekleştirilen ölçümler, ISO 10534 alması, ses geçiş kaybını arttırmıştır. En fazla ses geçiş
(Determination of sound absorption coefficient and kaybı, 3 cm kalınlığında atık kâğıt & pomza karışımı ile
impedance in impedance tubes -- Part 2: Transfer- 2 cm EPS’den oluşturulan kompozit yapıdaki panelde
function method) metoduna uygun olarak yapılmıştır.
elde edilmiştir. Bu durum ses yatılımında kompozit
malzemelerin daha başarılı olacağını göstermektedir.

3. Bulgular ve Tartışma

Çizelge 1’de sunulan malzemeler, kıyaslama amacı ile
5 cm toplam kalınlıkta farklı kompozisyonlardan
oluşturulmuştur. Örneğin, 5 cm’lik EPS tabakası,
sadece kapalı gözenekli EPS malzemesinden
oluşturulmuştur. Diğer üretilen panellerde ise kapalı
gözenekli malzemeler giderek azaltılırken; açık
gözenekli atık kâğıt & pomza tozu karışımı giderek
artan boyuta kullanılmıştır. Çalışma kapsamında elde
edilen deneysel sonuçlar Çizelge 1’de özetlenmiştir.
Çizelge 1. Ses geçiş kaybı analiz sonuçları.

Bu çalışma kapsamında, ses yalıtımı için farklı
alanlarda atık olarak ortaya çıkan ve düşük ekonomik
değeri olan atık kâğıt ile pomza tozu ve EPS gibi
malzemeleri kullanarak; ekonomik, çevre dostu ve
insan sağlığı için zararsız çözümler türetilebileceği
kanıtlanmıştır. Ayrıca bu çözüm ile ülkemizde ancak
%50’si geri dönüştürülebilen atık kâğıdın nitelikli bir
endüstriyel ürünün ham maddesi olabileceği de
gösterilmiştir. Öte yandan ülkemizde büyük miktarlarda
bulunan pomza taşının da bu alanda kıymetli bir ham
maddeye dönüştürülebileceği açıktır.
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4. Sonuç
Çalışma kapsamında, ülkemizde her yıl milyonlarca ton
oluşan atık kâğıdın, pomza tozu ve EPS ile birlikte
gürültü yalıtımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu
amaçla 6 farklı panel örneği türetilmiş ve sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir;
• 1/3 oktav frekanslarında 100 – 2.000 Hz aralığında
gerçekleştirilen deneylerde, frekanstaki artış ile ses
geçiş kaybı artmıştır. Bu durum malzemenin boşluklu
yapısından kaynaklanmıştır.
• Malzemenin sadece EPS ve sadece atık kâğıt &
pomza tozu karışımına kıyasla, bu iki malzemeden de
oluşan kompozit bir yapıya dönüştürülmesi; ses geçiş
kaybını attırmıştır. Bu durum, kompozit malzemelerin,
yalıtım için daha uygun olduğunu göstermektedir.
• 3 cm kalınlığında atık kâğıt & pomza karışımı ile 2
cm EPS’den oluşturulan kompozit yapıdaki panel, en
yüksek ses geçiş kaybını sağlamıştır.
• Bu çalışmada kullanılan ucuz, bol bulunan ve atık
olarak toplanabilecek yapıdaki malzemeler ile gürültü
yalıtımına karşı ekonomik ve çevre dostu çözümler
bulunabileceği gösterilmiştir.
• Atık kâğıdın gürültü yalıtım panellerinin üretiminde
işlenmeden bile ham madde olarak kullanılabilir olduğu
deneysel olarak belirlenmiştir.
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Abstract
from different Iraqi factories. Sugar samples were
pretreated with different methods which are widely
used in practice. A comparison was made not only
between the concentrations obtained by the different
methods, but also between the statistical conclusions
derived from the processing of the experimental
results. The statistical analysis demonstrated that
statistically significant differences were observed
between the two instrumental techniques.

The sugar is the most commonly and old used
materials in our daily life. Sugars are a white
crystalline group of soluble carbohydrates that are
sweet tasting in nature. Sugar molecules are
classified as monosaccharides or disaccharides.
Sucrose is commonly called table sugar and is a
disaccharide. In this study, ten samples of table
sugar produced by big companies in Iraq were
investegated by using ICP-MS and XRF
spectrometer methods. The elements in sugar
samples by XRF analysis are Na, Cl, Ca, K, Mg, Si,
Fe, Rh, Al, S, Cu, Zn, Zr, P. On the other hand the
elements in sugar samples by ICP-MS analysis are
Mg, Al, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Zn, Sr, Ba. This is the first
large-scale study in this field. It will be a guiding light
for Industrial Sugar Production.

2. Experimental
Methods

And

Computational

2.1. Instrumentation
The analyzes were carried out using inductive
plasma-mass spectrometry (ICP / MS) and X-ray
fluorescence spectrometry (XRF) methods at Erciyes
University Technology Research and Application
Center. X-ray fluorescence spectra were obtained by
spectrums of spectra using wave-length (WD / XRF)
Panalytical Axios Advanced spectrometer and
inductively coupled plasma-mass spectra (ICP-MS)
using AGILENT 7500A model spectrometer.

Keywords: Table sugar, Elemental Analysis, ICPMS, XRF.

1. Introduction
White refined sugar is sucrose of a very high purity
(>99.9 %) that is industrially produced from sugar
beet or cane and commonly used for baking,
cooking, and sweetening domestic food products and
beverages or technologically applied to prepare other
processed food and beverages [1]. Interest in the
inorganic analysis of sugars exists in many fields of
human activity and stems from different factors, as
sugar plays a fundamental role in the diet of humans,
with annual consumption in the range of 25–60 kg for
adults. Therefore, determination of the elemental
composition of sugar is important in nutrition studies
[2]. On the other hand determination of the elemental
composition of sugar can provide important
information about its quality and safety. The
elemental profile of sugar seems to be a useful
fingerprint of the regions where it originates and the
methods of pretreatment and processing [3]. An
increasingly important aspect of sugar quality is to
control the concentration of trace metals and to
minimise sugar pollution by improving husbandry and
processing practices [4]. Sugar is a material
potentially useful for dosimetry in neutron therapy,
hadron therapy, and radiation accidents [5].

2.2. Computing Details
Descriptive statistics test and normality test were
performed using the statistical program of IBMSPSS-22 (SPSS for Windows, Inc., Chicago, Illinois,
USA) for the elements forming the table sugar. The
maximum, minimum and standard deviations of the
elements found in the structure of the tiles were
obtained from the obtained data.

3. Results and Discussion
Out of ten different companies of table sugar: Al
safa Al dahabia, Aldahab, Al baghdady, Crystal,
Zaher Albustan, Aletihad, Alful, Belady, Alaosra
Alsaida, Babil, produced in Iraq. ICP / MS analysis
was performed using elemental analysis. The results
of the analysis are given in Table 1.

In this study two multi elemental analytical
techniques, inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS) and X-ray fluorescence
analysis (XRF) were used for the analysis of the
elemental composition of ten samples of table sugar
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1. Sample

2. Sample

3. Sample

4. Sample

5. Sample

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

Na

0.400(2)

Na

0.174(1)

Na

0.124(1)

Ca

0.057(7)

Na

0.229(1)

Cl

0.368(2)

Cl

0.132(1)

Cl

0.116(1)

Na

0.055(7)

Cl

0.172(1)

Ca

0.059(7)

Ca

0.053(7)

Ca

0.050(7)

Cl

0.051(7)

Ca

0.055(7)

K

0.029(5)

K

0.022(4)

K

0.032(5)

Rh

0.029(5)

K

0.051(7)

Mg

0.015(4)

Rh

0.016(4)

Rh

0.020(4)

Fe

0.018(4)

Si

0.038(6)

Si

0.012(3)

Si

0.014(4)

Fe

0.018(4)

Si

0.012(3)

Al

0.019(4)

Fe

0.012(3)

Cu

0.014(3)

Si

0.014(4)

K

0.012(3)

Mg

0.014(3)

Rh

0.008(3)

Fe

0.013(3)

Mg

0.010(3)

Mg

0.011(3)

Fe

0.011(3)

Al

0.003(2)

Mg

0.012(3)

Al

0.005(2)

Al

0.004(2)

S

0.005(2)

S

0.002(1)

6. Sample

7. Sample

8. Sample

9. Sample

10. Sample

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

loss on ignition

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

(%1,00 -950 oC)

Ca

0.055(7)

Ca

0.055(7)

Ca

0.070(8)

Ca

0.084(9)

Ca

0.073(8)

Cl

0.040(6)

Cl

0.050(7)

Rh

0.026(5)

Na

0.035(6)

K

0.038(6)

Na

0.035(6)

Na

0.038(6)

Cl

0.023(5)

Cl

0.030(5)

Na

0.026(5)

Rh

0.023(5)

K

0.024(5)

Na

0.019(4)

Rh

0.023(5)

Cl

0.025(5)

K

0.022(4)

Rh

0.020(4)

K

0.014(4)

Si

0.017(4)

Rh

0.024(5)

Si

0.014(3)

Fe

0.020(4)

Si

0.010(3)

Fe

0.017(4)

Fe

0.024(5)

Mg

0.008(3)

Si

0.012(3)

Mg

0.009(3)

Mg

0.014(4)

Si

0.013(3)

Al

0.005(2)

Mg

0.007(2)

Al

0.002(1)

K

0.012(3)

Mg

0.010(3)

S

0.001(1)

Zn

0.005(2)

Al

0.005(2)

S

0.003(2)

Zr

0.005(2)

S

0.002(1)

Al

0.003(2)

Al

0.004(2)

P

0.001(1)

S

0.003(2)

As shown in Table 1 the result of ICP-MS analysis in
sugar samples, Mg, Al, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Zn, Sr and
Ba elements were detected with high sensitivity.
When quantities of Mg element in the contents of the
samples are listed (ppm) 5. sample 6.96538> 3.
sample 6.81932>6. sample 5.69578> 1. sample
5.35486> 2. sample 3.53416> 9. sample 2.45673> 7.
sample 2.33200> 8. sample 1.88789> 4. sample
1.58874> 10. sample 1.25970 was detected. For Al
element (ppm) 1. sample 6.28984> 5. sample
4.53392> 6. sample 4.08691> 2. sample 3.98420>
10. sample 3.76456> 9. sample 2.75721> 4. sample
2.12392> 3. sample 2.03781> 7. sample 0.56021> 8.
sample 0.45352 was detected. For K element (ppm)
10. sample 7.13106> 1. sample 4.16526> 7. sample
3.53327> 6. sample 3.13652> 8. sample 2.86039> 5.
sample 2.37148> 2. sample 1.96914> 4. sample
1.48961> 3. sample 1.02668> 9. sample 0.68173
was detected. For Ca element (ppm) 1. sample
40.4572> 4. sample 12.5320> 2. sample 11.6348> 3.
sample 10.2752> 10. sample 9.88349> 5. sample
9.60418> 6. sample 5.19315> 7. sample 2.31091> 8.
sample 1.87082> 9. sample 1.46153 was detected.
For Mn element (ppm) 8. sample 1.24> 7. sample
0.95> 2. sample 0.62> 5. sample = 10. sample 0.52>
9. sample 0.44> 3. sample 0.42>6. sample 0.28> 4.
sample 0.27> 1. sample 0.15 was detected. For Fe
element (ppm) 6. sample 7.62730> 5. sample
6.09664> 1. sample 5.98573> 7. sample 4.94376> 8.
sample 4.00227> 3. sample 3.97268> 2. sample
2.86002> 9. sample 2.24437> 10. sample 2.14805>
4. sample 1.19448 was detected. For Ni element
(ppm) 3. sample 4.03289> 2. sample 3.35966> 5.
sample 3.03289> 10. sample 2.40776> 7. sample
2.25966> 8. sample 2.12725> 1. sample 2.09731> 9.
sample 1.13725> 6. sample 0.57528> 4. sample
0.42975 was detected. For Zn element (ppm) 6.
sample 5.60140> 7. sample 4.61105> 8. sample
3.11532> 9. sample 2.93509> 10. sample 1.61165>
1. sample 1.31459> 5. sample 1.14102> 2. sample
0.54353> 3. sample 0.46428> 4. sample 0.40256
was detected. For Sr element (ppm) 7. sample
2.75721> 3. sample 2.37148> 1. sample 1.74496> 4.
sample 1.19448> 5. sample 1.17568> 9. sample
0.91081> 8. sample 0.56021> 10. sample 0.22849>
6. sample 0.16815> 2. sample 0.02110 was
detected. For Ba element (ppm) 8. sample 1.14102>
6. sample 0.56021> 10. sample 0.54353> 7. sample
0.46428> 5. sample 0.45352> 1. sample 0.40813> 3.
sample 0.15371> 9. sample 0.10781> 2. sample
0.01677> 4. sample 0.01638 was detected.

As shown in Table 2 the result of XRF analysis in
sugar samples, first sugar sample elements (%) Na
0.400> Cl 0.368> Ca 0.059> K 0.029> Mg 0.015> Si
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0.012 , Fe 0.012> Rh 0.008> Al 0.003> S 0.002.
Second sugar sample elements (%) Na 0.174> Cl
0.132> Ca 0.053> K 0.022> Rh 0.016> Si 0.014 , Cu
0.014> Fe 0.013> Mg 0.012. Third sugar sample
elements (%) Na 0.124> Cl 0.116> Ca 0.050> K
0.032> Rh 0.020> Fe 0.018> Si 0.014> Mg 0.010> Al
0.005. Fourth sugar sample elements (%) Ca 0.057>
Na 0.055> Cl 0.051> Rh 0.029> Fe 0.018> Si 0.012 ,
K 0.012> Mg 0.011> Al 0.004. Fifth sugar sample
elements (%) Na 0.229> Cl 0.172> Ca 0.055> K
0.051> Si 0.038> Al 0.019> Mg 0.014> Fe 0.011> S
0.005. Sixth sugar sample elements (%) Ca 0.055>
Cl 0.040> Na 0.035> Rh 0.023> K 0.022> Si 0.014>
Mg 0.008> Al 0.005> S 0.001. Seventh sugar sample
elements (%) Ca 0.055> Cl 0.050> Na 0.038> K
0.024> Rh 0.020 , Fe 0.020> Si 0.012> Mg 0.007>
Zn 0.005 , Zr 0.005> Al 0.004> S 0.003>. Eighth
sugar sample elements (%) Ca 0.070> Rh 0.026> Cl
0.023> Na 0.019> K 0.014> Si 0.010> Mg 0.009> Al
0.002. Nineth sugar sample elements (%) Ca 0.084>
Na 0.035> Cl 0.030> Rh 0.023> Si 0.017 , Fe 0.017>
Mg 0.014> K 0.012> Al 0.005> S 0.002> P 0.001.
Tenth sugar sample elements (%) Ca 0.073> K
0.038> Na 0.026> Cl 0.025> Rh 0.024 , Fe 0.024> Si
0.013> Mg 0.010> S 0.003 , Al 0.003.
As can be seen in Tables 1 and 2; ten chemical
elements (Mg, Al, K, Ca, Mn, Fe, Ni, Zn, Sr and Ba)
were detected by ICP-MS analytical method in sugar
samples and fourten chemical elements (Na, Cl, Ca,
K, Mg, Si, Fe, Rh, Al, S, Cu, Zn, Zr and P) were
detected by XRF analytical method.The tables show
that the elements (Na, Cl, Si, Rh, S, Cu, Zr, P) are
not detected by ICP-MS method. On the other hand
the elements (Mn, Ni, Sr, Ba) were not detected by
XRF method.

The result of the normality test is as shown in Tables
3, 4. In Table 3 the elements (Mg, Al, K, Mn, Fe, Ni,
Zn, Sr, Ba) in sugar samples by ICP-MS have a
normal distribution and (Ca) does not have normal
distribution.
In Table 4 the elements (K, Mg, Fe, Rh, S) in sugar
samples by XRF have a normal distribution and (Na,
Cl, Ca, Si, Al, Cu, Zn, Zr, P) do not have normal
distribution.

Descriptive statistics test and normality test were
performed using the IBM-SPSS-22 statistical
program for the composites of table sugar (Table 3,
4). (SPSS for Windows & lt; / RTI & gt; Inc., Version
22 Chicago, Illinois). The maximum, minimum and
standard deviations of the elements found in the
structure of the strands were found (Table 5, 6).

305

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Ehleringer, J; and Zdanowicz, V, Elemental and
isotopic characterization of cane and beet sugars,
Journal of Food Composition and Analysis, 24, 70–
78, 2011.
[3] Pohl, P; Szymczycha‐Madeja, A; Welna, M;
Jedryczko ,D; and
Jamroz, P, Elemental
composition of sugar and honey, Handbook of
Mineral Elements in Food, First Edition. Chapter 25,
587-597, 2015.
[4] Sancho, D; Vega, M; Debán, L; Pardo, R; and
González, G, Determination of copper and arsenic in
refined beet sugar by stripping voltammetry without
sample pretreatment, Analyst, Vol. 123, 743–747,
1998.
[5] Mikou, M; Benzina, S; Bischoff, P; Denis, J.M;
and Gueulette, J, EPR analysis of the effects of
accelerated carbon ion and fast neutron irradiations
on table sugar, Applied Radiation and Isotopes, 67,
1738–1741, 2009.
[6] Sousa, R. A; Baccan, N; and Cadore, S,
Determination of elemental content in solid
sweeteners by slurry sampling and ICP OES , Food
Chemistry, 124, 1264–1267, 2010.
[7] Leme, A. B. P; Bianchi, S. R; Carneiro, R. L; and
Nogueira, A. R. A, Optimization of Sample
Preparation in the Determination of Minerals and
Trace Elements in Honey by ICP-MS , Food Anal.
Methods 7,1009–1015, 2013.
[8] Somogyi, A; Braun, M; and Posta, J, Comparison
between X-ray fluorescence and inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry in the analysis
of sediment samples , Spectro.chimica, Acta Part B.,
52, 201I —2017,1997.
[9] Hilligoss,D; and Wee,P, COMPARISONS
BETWEEN XRF and ICP-OES for metals analysis in
oils using the ASTM 5185 method , PerkinElmer
Instruments D-5891A, KG129901, 1999.
[10] Jarošov, M; Milde, D; and Kuba, M, Elemental
analysis of coffee: a comparison of ICP-MS and AAS
methods, Czech J. Food Sci., 32, 354–359, 2014.

In our literature Sousa et al. (2010) determined
inorganic species (Ca, Cd, Cu, Co, Fe, Mg, Mn, Na,
Ni, Pb, Se and Zn) in solid sweeteners by ICP OES
without employing a mineralization step. The
analysis of different kinds of sweeteners showed
different concentration profiles [6]. Leme et al. (2013)
studied, analytical procedures for determination of
inorganic constituents in honey samples from
different regions of Brazil, inductively coupled plasma
with mass spectrometry detection (ICP-MS) was
used to determine the analytes [7]. Two
multielemental analytical techniques, (XRF) and
(ICP-AES) were used by Somogyi et al. (1997) for
the analysis of the elemental composition of
sediment samples. Good agreement was found for
some elements, e.g. Mn, Zn and Sr, while the
concentrations and the statistical conclusions were
shown to depend on the analytical method used in
the case of other elements, e.g. Fe and Zr [8].
Hilligoss et al. (1999) analyzed and compared seven
different oils by using ICP-OES and XRF methods.
Good agreement between ICP-OES and XRF
analyses is evident [9]. Jarošova et al. (2014)
determined the mineral nutrients and toxic elements
in five types of coffee by atomic absorption
spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma
mass spectrometry (ICP-MS). No significant
differences were found between the two used
methods. Significant differences occurred between
the coffee samples but only the application of
multivariate statistics helps to distinguish among
samples from different locations [10]. Our study is the
first large-scale study in this field. It will be a guiding
light for Industrial Sugar Production.
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Abstract
cores is to decrease lowest unoccupied molecular
orbital (LUMO) energetics to the level of less than 4.0 eV, which is known to be LUMO energy levels for
the acquirement of stable operation in air.[5] To
overcome the solubility issue in common organic
solvents, we decided to functionalize our previously
developed low-LUMO IFDM core with acetylene
group in place of long, lipophilic alkyl substituents.[6–
9] To this end, we decided to synthesize
indenofluorenes functionalized with highly electrondeficient dicyanovinylene moieties and electronwithdrawing trimethylsilylacetylene groups, namely
2,8- bis((trimethylsilyl)ethynyl)indeno[1,2-b]fluorene6,12-dicyanovinylene (TMS-IFDM). Considering the
previously
developed
solution-processable
semiconductors in this class, the current compound
is by far one of the most π-electron density carrying
structure. Indenofluorenebis(dicyanovinylene)-IFDM
was synthesized from indenofluorene-6,12-dione
(IFDK) by simple functional group modification from
carbonyl to dicyanovinylene via Knoevenagel
condensation reaction, which enable to reduce the
energetic level of LUMO. Prior to synthesis,
theoretical calculations showed that LUMO is highly
localized on the core (IFDM), and the substitution
does not affect the stabilization of LUMO energy
level.

Although
the
studies
on
n-type
organic
semiconducting materials have been reported in the
electronic applications, there is a need for n-type
organic materials having air-stability for practicle
applications in organic field-effect transistors
(OFETs). In this study, we have designed highly
electron-deficient
indenofluorene-6,12dicyanovinylene
including
(trimethylsilyl)ethynyl
moieties. Top-contact/bottom-gate OFETs were
fabricated via solution-shearing of TMS-IFDM
exhibiting air-stability. OFETs containing TMS-IFDM
2
possessed electron mobility of 0.01 cm /Vs under
7
ambient conditions, and Ion/Ioff ratios of 10 . These
results indicate that TMS-IFDM is a promising
semiconducting material for the development of airstable n-type OFETs.
Keywords: N-Type, Air Stable, Semiconductor,
Organic Field Effect Transistors

1. Introduction
High levels of π-conjugation and delocalization make
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) very
special for various applications including Organic
Light-Emitting
Diodes
(OLEDs),
Field-Effect
Transistors (OFETs), and Photovoltaics (OPVs).[1,2]
This versatility enables the development of novel
PAH
derivatives,
such
as
acenes
and
indenofluoerenes (IFs). Among the other πconjugated cores IF has extremely coplanar
backbone, and strong reversible electron-accepting
ability. It exhibits photo- and electro-oxidation
stability due to its relatively high band gap and low
HOMO level. Although IF derivatives found place in
the literature around 75 years, it’s potential for
semiconducting materials in FET applications have
been lately discovered.[3,4] Most of the devices in
this field have displayed p-channel characteristic due
to their distinctive electronic and chemical properties.
Although the bulk of work on p-type organic
semiconducting materials have been reported in the
literature, there is a need for novel high performance
n-type
organic
materials
having
solutionprocessability and air-stability. The two highly desired
properties for organic materials used as an active
layer in OFETs are solution-processibility and
ambient stability. Both being solution-processable
and having device stability under ambient conditions
are still a challenging task for n-type materials
Inclusion of electron-withdrawing moieties on the πconjugated cores is one of the rational molecular
engineering methods to synthesize n-type organic
semiconducting materials. One of the objectives in
the substitutions of electron-deficient moieties to π

Herein
we
report
the
design,
synthesis,
characterization, and field-effect transistor device
performance of this novel small molecule-based
organic semiconductor, TMS-IFDM. The structural
framework for this molecule is highly planar, electrondeficient,
ladder
type
indenofluorene-6,12dicyanovinylene (IFDM). The chemical structures and
1
optoelectronic properties were characterized by H
NMR, MS, elemental analysis, FT-IR, and UV-Vis.
Top-contact/bottom-gate OFETs were fabricated via
solution-shearing of TMS-IFDM exhibiting airstability. OFETs containing TMS-IFDM possessed
2
electron mobility of 0.01 cm /Vs under ambient
7
conditions, and Ion/Ioff ratios of 10 .

2. Result and Discussion
2.1. Synthesis and Characterization

Figure 1. Synthesis of TMS-IFDM.
The synthesis of TMS-IFDM is depicted in Figure 1,
The synthesis of the ladder-type acceptor core was
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carried out in two step. At first step, Suzuki coupling
of methyl 5-bromo-2-iodobenzoate and 1,4Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester in the
presence of Pd(PPh3)4 catalyst, the desired
compound was obtained in 91% yield. The high yield
is originated from the absence of electronwithdrawing group (e.g. ester) substitution on boronic
ester reagent. Secondly, double intramolecular
Friedel-Crafts acylation of diester, with concentrated
H2SO4 at 120 °C was conducted to afford the
corresponding ladder type acceptor core. The yield
obtained for this ring closure is 89%, with high
selectivity at each reaction site.This ladder-type
acceptor core has a very poor solubility in most
organic solvents, preventing convenient purification
with column chromatography. So this compound was
directly used in the following step without any further
purification. Next, in the presence of CuI/Et3N
cocatalyst/base mixture and Pd(PPh3)2Cl2 catalyst,
double alkynylation of acceptor core with
(trimethylsilyl)acetylene was carried out to obtain 1
via Sonogashira cross coupling reaction (42% yield).
The moderate yield obtained for this reaction is due
to presence of acetylene groups at 2,8-position
which
inactivates
the
indenofluorene
ring.
Dicyanovinylene functionalized molecule TMS-IFDM
was synthesized via Knoevenagel condensation
between 1 and malononitrile in the presence of TiCl4
Lewis acid in 49% yield. All of the present
1
compounds, except 1 were characterized by H
NMR, elemental analysis and mass spectroscopy
(MS).

The Uv-vis absorption spectra of TMS-IFDM showed
three maxima, two of them located at 330-402 nm
are correspond to the π-π* transition of the
indeno[1,2-b]fluorene core, and the last one at 634
nm is attributed to symmetry forbidden n-π* transition
of
the dicyanovinylene functional groups.
Furthermore, the optical band gap in solution is
estimated from low energy band edges as 1.66 eV
for TMS-IFDM.

Figure 3. ATR FTIR spectra of TMS-IFDM showing
-1
-1
C≡C (2156 cm ) and C≡N (2223 cm ) stretching
vibrational peaks.
2.3.
OFET
Device
Characterization

Fabrication

and

OFETs were fabricated in top contact/bottom gate
device architecture, which consist of highly n-doped
Si wafers with 300 nm thickness and thermally
oxidized SiO2 gate dielectric. The surface of the
dielectric layer was modified with PS (polystyrene)
brush. Thin films of 50 nm thickness TMS-IFDK were
prepared via solution shearing onto these modified
device substrates. Electrodes were deposited on
semiconducting layer with physical vapor deposition.
The OFETs were performed under ambient
conditions which is consistent with the theoretical
and experimental findings. OFETs containing TMS2
IFDM possessed electron mobility of 0.01 cm /Vs,
7
and Ion/Ioff ratios of 10 .

2.2. Optical Properties

3. Conclusion
In conclusion, we have designed, synthesized and
characterized a novel ambient stable n-type,
solution-processable
organic
semiconducting
material,
based
on
diethynylindenofluorenebis(dicyanovinylene).
Further
investigation of its optical properties and OFET
device performances enabled better understanding
of
chemical
structure/optoelectronic
property
relationship in this type of small molecules.
Indenofluorenebis(dicyanovinylene) π-core appears
as a promising candidate to develop new ambient
stable n-type organic semiconductors in the field of
OFET. This shows that proper functionalization of πcore with dicyanovinylene group is ideal for achieving
ambient stability.

Figure 2. DFT calculation for TMS-IFDM (A) Uv-vis
absorption spectra of TMS-IFDM in DCM (B).
Before the synthesis, theoretical calculations for
TMS-IFDM were calculated with density functional
theory (DFT) and B3LYP/ 6-31* basis set.[10] These
findings revealed that, while HOMO is delocalized
over the entire molecule, LUMO localized on the
Indenofluorenebis(dicyanovinylene)-IFDM
π-core.
Additionally, HOMO/LUMO frontier orbital energy
levels were estimated as -6.15/-3.99 eV,
respectively. Lowest unoccupied molecular orbital
(LUMO) energetics of TMS-IFDM was in the range of
-4.0 eV, which is known to be LUMO energy levels
for the acquirement of stable operation in air.
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4. Experimental
Unless otherwise noted, all reagents were purchased
from commercial sources and used without further
purification. All nonaqueous reactions were
performed in dried glassware under inert nitrogen
1
atmosphere. Proton nuclear magnetic resonance ( H
NMR) spectra were obtained with deuterated
chloroform (in CDCl3) using a Bruker 400
1
spectrometer ( H at 400 MHz). Elemental analyses
were recorded with a Leco Truspec Micro. Mass
spectra were measured via Advion MS equipped
atmospheric-pressure chemical ionization (APCI).
UV-vis absorption spectra were recorded on a
Shimadzu UV-1800. The optimization of the
molecular geometries and total energy minimizations
were calculated with density functional theory (DFT)
at the B3LYP/6-31G** basis set via Gaussian 09.

Figure 5. APCI-MS spectra of TMS-IFDM measured
via positive ion mode of APCI.
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4.1. Synthesis
Compound 1 was synthesized according to literature
procedures.
2,2'-(2,8-bis((trimethylsilyl)ethynyl)indeno[1,2b]fluorene-6,12-diylidene)dimalononitrile
(TMSIFDM).
A
mixture
of
2,8bis((trimethylsilyl)ethynyl)indeno[1,2-b]fluorene-6,12dione (1) (34 mg, 0.07 mmol) and malononitrile (66
mg, 1 mmol) was dissolved in dry chlorobenzene (10
mL) under nitrogen, and stirred at 35°C for 15 min.
Later, pyridine (107 mg, 1.36 mmol) and TiCl4 (135
mg, 0.72 mmol) were added into reaction mixture,
and the resulting mixture was stirred at 110 °C for 5
h under nitrogen atmosphere. Then, the reaction
mixture was cooled down to room temperature, and
quenched with water. The reaction mixture was
extracted with chloroform. After drying with Na2SO4,
it was filtered and solvent was removed under
reduced pressure to get the crude product as dark
brown solid. The crude product was purified via
silicagel column chromatography with CHCl3:Hexane
(2:1) mobile phase to yield the final product as a
1
black solid. (20 mg, 49% yield). H NMR (400 MHz,
CDCl3), δ (ppm): 0.30 (s, 18H), 7.59 (d, J=48.0 Hz,
2H), 7.66 (d, J=8.0 Hz, 2H), 8.46 (s, 2H), 8.56 (s,
2H); MS (APCI): m/z calcd for C36H26N4Si2: 570.17
+
+
[M] ; found: 570.0 [M] ; elemental analysis calcd (%)
for C36H26N4Si2: C 75.75, H 4.59, N 9.82, Si 9.84;
found: C 75.84, H 4.61, N 9.86, Si 9.69.

1

Figure 4. H NMR spectra of TMS-IFDM measured in
CDCl3.
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Abstract
small batch-to-batch variation, and higher purity level
are the some great advantageous that are offered by
small molecules in comparison with polymers.
Solution-processibility is the other key parameter to
fabricate low-cost optoelectronic devices, which
enables convenient chemical purification and
fabrication techniques including, drop-coating and
spin-coating which makes the semiconductors
feasible for the large area coverage (i.e., inkjet
printing, roll to roll process).
Since the first study of solution-processable TIPSpentacene compound was reported by J. Anthony in
2002, trialkylsilyl compounds have been shown to
demonstrate great structural and electronic
advantages in the design of small molecular
semiconductors.[7] In the solid state trialkylsilyl
groups enhance packing and π-π intermolecular
interaction over the alkyl chain.[8] The presence of
electron-withdrawing
linear
acetylene
linker
separates the bulky -SiR3 groups from the main πconjugated core and helps to conserve the molecular
planarity.[9] To this end, we decided to functionalize
our previously developed low-LUMO IFDK core with
TMS-acetylene
groups
to
realize
solutionprocessable semiconductors with no long, lipophilic
alkyl substituents.[10–13]
We
report
here,
the
design,
synthesis,
characterization,
and
field-effect
transistor
application
of
a
novel
small
molecular
semiconductor. This molecule was built by using
highly planar, electron-deficient, ladder type
indenofluorene-6,12-dione (IFDK). The chemical
structures, and optoelectronic properties were
1
characterized by H NMR, MS, elemental analysis,
FT-IR, and UV-Vis. Top-contact/bottom-gate OFETs
were fabricated via drop-casting of TMS-IFDK
exhibiting air-stability. . The ambipolar TMS-IFDK
based OFETs possessed relatively balanced
2
electron and hole mobility of 0.001 cm /Vs and
2
3
0.0002 cm /Vs respectively, and Ion/Ioff ratios of 10 4
10 .

Various ambipolar supramolecular structures have
found a place in the literature, but small molecular
ambipolar π-conjugated systems are still limited.
Especially solution-processable molecular systems
are scarce. In this work, highly electron-deficient
ladder type indenofluorene-6,12-dione π-core
substituted with (trimethylsilyl)ethynyl group to form
2,8-bis((trimethylsilyl)ethynyl)indeno[1,2-b]fluorene6,12-dione (TMS-IFDK). Top-contact/bottom-gate
OFETs were fabricated via drop-casting of TMSIFDK exhibiting air-stability. The ambipolar TMSIFDK based OFETs possessed relatively balanced
2
electron and hole mobility of 0.001 cm /Vs and
2
3
0.0002 cm /Vs respectively, and Ion/Ioff ratios of 10 4
10 . These findings exhibit that TMS-IFDK is a
promising
semiconducting
material
for
the
development of ambipolar OFETs.
Keywords: Solution-Processable, Ambipolar, Small
Molecular Semiconductors, Field Effect Transistors

1. Introduction
Many organic small molecules and polymers have
been reported up to today, which are mainly based
oligoacene and oligothiophene.[1,2] These cores are
mainly exhibited p-channel device characteristics
due to their intrinsic properties including HOMO
energy level alignment with the work function of airstable electrodes (Au, 5.1 eV; Pt, 5.6 eV).
Consequently, many research have been focused on
the hole transporting (p-channel) semiconductors,
but the recent progress has opened the door of
electron transporting (n-channel) semiconductors
thanks to the functional group modification (i.e.,
adding electron-withdrawing groups on the πcore).[3] Ambipolar organic semiconductors are
mainly based on simultaneous transportation of
electrons and holes through the active layer, in which
HOMO and LUMO energy levels are positioned
symmetrically around the fermi level of metal
electrode. The balance between the charge transport
of electron and hole is the key parameter for high
performance devices including logic circuits and
organic light emission transistors (OLETs).[3,4]
There are several ways to design ambipolar
semiconductors
including
metal
electrode
modification[5], and dielectric surface treatment[6]
but donor-acceptor-donor type ambipolar materials
look promising. Organic semiconductors with πconjugated systems are based on two different types
of material, polymers (or macromolecules) and small
molecules. Enhanced solubility, facile synthesis,

2. Result and Discussion
2.1. Synthesis and Characterization
The synthetic route to TMS-IFDK is depicted in
Figure 1, which involves Suzuki coupling,
intramolecular
Friedel-Crafts
acylation,
and
subsequent Sonogashira coupling reactions. When
methyl 5-bromo-2-iodobenzoate was subjected to
Suzuki coupling with 1,4-Benzenediboronic acid
bis(pinacol) ester in the presence of Pd(PPh3)4
catalyst, the desired compound 1 was obtained in
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91% yield with a very high selectivity. The high yield
is originated from the absence of electronwithdrawing group (e.g. ester) substitution on boronic
ester reagent. Then, double intramolecular FriedelCrafts acylation of diester 1 with concentrated H2SO4
at 120 °C was conducted to afford the corresponding
ladder type acceptor core 2. The yield obtained for
this ring closure is 89%, with high selectivity at each
reaction site. Compound 2 has a very poor solubility
in most organic solvents, preventing convenient
purification with column chromatography. So this
compound was directly used in the following step
without any further purification. Next, in the presence
cocatalyst/base
mixture
and
of
CuI/Et3N
Pd(PPh3)2Cl2 catalyst, double alkynylation of 2 with
(trimethylsilyl)acetylene was carried out to obtain
TMS-IFDK via Sonogashira cross coupling reaction
(42% yield). The moderate yield obtained for this
reaction is due to presence of acetylene groups at
2,8-position which inactivates the indenofluorene
ring. All of the present compounds, except 2 were
1
characterized by H NMR, elemental analysis and
mass spectroscopy (MS).

Figure 2. DFT calculation for TMS-IFDK (A) Uv-vis
absorption spectra of TMS-IFDK in DCM solution (B).

Figure 3. ATR FTIR spectra of TMS-IFDK showing
-1
-1
C=O (1709 cm ) and C≡C (2147 cm ) stretching
vibrational peaks.

Figure 1. Synthetic route to TMS-IFDK.
2.2. Optical Properties

2.3.
OFET
Device
Characterization

Theoretical calculations for TMS-IFDK before the
synthesis was run with density functional theory
(DFT) with B3LYP and 6-31* basis set. These
calculations revealed that HOMO is delocalized over
the entire molecule while LUMO is localized on the
π-core. Furthermore, HOMO/LUMO energy levels
were found as -5.86/-3.02 eV, respectively.
The Uv-vis absorption spectra of TMS-IFDK showed
three maxima, two of them located at 310-362 nm
are correspond to the π-π* transition of the
indeno[1,2-b]fluorene core, and the last one at 515
nm is attributed to symmetry forbidden n-π* transition
of the carbonyl functional groups. Furthermore, the
optical band gap in solution is estimated from low
energy band edges as 2.09 eV for TMS-IFDK.

Fabrication

and

Top contact/bottom gate OFET devices were
fabricated by using highly n-doped Si wafers with
300 nm thickness and thermally oxidized SiO2 gate
dielectric as substrates. The surface of the dielectric
layer was modified with PS (polystyrene) brush. Thin
films of 50 nm thickness TMS-IFDK were prepared
via drop casting onto these modified device
substrates.
Electrodes
were
deposited
on
semiconducting layer with physical vapor deposition.
The OFETs were performed under ambient
conditions which is consistent with the theoretical
and experimental findings. TMS-IFDK devices
2
exhibited electron and hole mobility of 0.001 cm /Vs
2
and 0.0002 cm /Vs, respectively and Ion/Ioff ratios of
3
4
10 -10 .

3. Conclusion
In conclusion, we have designed, synthesized and
characterized
a
novel
ambipolar,
solutionprocessable
semiconductor,
based
on
diethynylindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione.
Further
investigation of its optical properties and OFET
device performances enabled the understanding of
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chemical structure/optoelectronic relation in this type
of molecules. Indeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione πcore appears as a promising candidate to develop
new organic ambipolar semiconductors.

4. Experimental
Unless otherwise noted, all reagents were purchased
from commercial sources and used without further
purification. All nonaqueous reactions were
performed in dried glassware under inert nitrogen
atmosphere. Melting point was detected on
Electrothermal IA9000 series digital melting point
1
apparatus. Proton nuclear magnetic resonance ( H
NMR) spectra were obtained with deuterated
chloroform (in CDCl3) using a Bruker 400
1
spectrometer ( H at 400 MHz). Elemental analyses
were recorded with a Leco Truspec Micro. Mass
spectra were measured via Advion MS equipped
atmospheric-pressure chemical ionization (APCI).
UV-vis absorption spectra were recorded on a
Shimadzu UV-1800. The optimization of the
molecular geometries and total energy minimizations
were calculated with density functional theory (DFT)
at the B3LYP/6-31G** basis set via Gaussian 09.

1

Figure 4. H NMR spectra of TMS-IFDK measured in
CDCl3.

4.1. Synthesis
Compound 2 was synthesized according to literature
procedures with those of our previous works. [10–13]
2,8-bis((trimethylsilyl)ethynyl)indeno[1,2-b]fluorene6,12-dione (TMS-IFDK). A mixture of 2,8
dibromoindeno[1,2-b]fluorene-6,12-dione (2) (100
mg, 0.227 mmol), CuI (2 mg, 0.001 mmol) and
Pd(PPh3)2Cl2 (15 mg, 0.03 mmol) were dissolved in
dry Et3N:DMF (4:6 mL) solvent mixture, and stirred
for 5 min. Subsequently, (trimethylsilyl)acetylene
(445 mg, 4.54 mmol) was added into reaction mixture
stirred at 110°C for 18 h under nitrogen atmosphere.
The reaction mixture was cooled down to room
temperature, and quenched with water. The reaction
mixture was extracted with chloroform. After drying
with Na2SO4, it was filtered and solvent was removed
under reduced pressure to get the crude product as
dark red oil. The crude product was purified by
silicagel column chromatography with CHCl3 as
mobile phase to yield the final product as a pink neon
1
solid. (45 mg, 42% yield). H NMR (400 MHz,
CDCl3), δ (ppm): 0.28 (s, 18H), 7.50 (d, J=8.0 Hz,
2H), 7.64 (d, J=8.0 Hz, 2H), 7.77 (s, 2H), 7.80 (s,
2H); MS (APCI): m/z calcd for C30H26O2Si2: 474.15
+
+
[M] ; found: 474.9 [M] ; elemental analysis calcd (%)
for C30H26O2Si2: C 75.91, H 5.52, O 6.74, Si 11.83;
found: C 75.84, H 5.61, O 6.86, Si 11.69.

Figure 5. Mass spectra of TMS-IFDK measured via
positive ion mode of APCI.
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Abstract
Finding the most suitable material to work in high
temperature applications is one of the engineers’ main
objectives. For this purpose, continuous thermal shock
tests are carried out. Thermal shock occurs when the
material is heated up abnormally due to suddenly
changing ambient temperature in a short time. Due to
this overheating, the mechanical properties of the
material change. The changing properties can make
the material nonfunctional.
In this study, a homogeneous steel specimen with a
thickness of 1 mm and a diameter of 30 mm was
exposed to heat for 2 cycles. And then air cooling at
room temperature for a given speed was carried out
both by the experimental test device and by the finite
element method. While the experimental test device
heated the material from the front surface, at the same
time, the temperature was measured by the pyrometer
from the rear face. The obtained temperature values
were compared with the results obtained by the finite
element method, and the accuracy of the numerical
model was investigated.

based on the actual size of the specimens was created
and the transient thermal shock process was simulated
in detail. The accuracy of the finite element simulation
is shown by comparing the results obtained from the
experiment. Zhu and others [5] analyzed the thermal
shock test of the RF connector using the finite element
method. Santos and others [6] developed a semianalytical symmetric finite element model using threedimensional linear elasticity theory under thermal
shock.
In this study, the temperature values obtained by
exposing the homogeneous steel specimen to the
temperature for 2 cycles in the experimental test device
were compared with the temperature values obtained
by the finite element modelling.

2. Experimental Model

Keywords: Thermal shock, finite element method,
homogeneous steel specimen.

1. Introduction
High temperature applications are an ongoing case in
engineering such as in spacecraft, electronics, engines
and industrial applications. There is a great demand for
the materials to work in such high temperature
applications. In industry there is a great demand to
materials to work in such high temperature applications.
The determination of the behavior of materials at high
temperatures is of great importance for the use of
materials in the right places according to the working
temperature [1]. Although there are thermal shock
studies in many materials in the literature, there is very
little study about the simulation of thermal shock
behavior using finite element method. Some of these
works are: By designing a new test device for thermal
shock, Panda and others [2-3] have investigated the
thermal shock properties of the materials both in the
test device and in the end-effector software. Fan and
others [4] investigated thermal shock behavior of
composite coatings both by experiments and by
analysis of finite elements. A finite element model

Figure 1: Experimental test device
The test device is designed by heating it rapidly
through its front surface with a torch and then blowing
air to cool the material. During these processes, the
temperature values measured by the pyrometer from
the back surface of the material are transferred to the
computer. The experimental test device is equipped
with a PLC control unit for heating and cooling
according to the desired temperature, duration or cycle.
Oxygen and propane gas are used as flame. The test
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equipment consists of a specimen holder, a heat
production system, a temperature measurement
system, a cooling system and a data collection system.
The specimen holder (3) is 120 mm long and 60 mm
wide steel cylindrical block. To prevent movement of
specimen holder is fixed. The heat generation system
(1) consists of an oxy-propane torch that heats the
specimen. The temperature measurement system (4) is
measured from the back surface of the specimen by
taking the average of the temperature at a certain
diameter at the desired point. The cooling system (2)
works on the same axis as the heat generation system.
After the heating is finished, the torch goes forward and
air, air + water or liquid nitrogen can optionally be blow
out from the nozzle to cool the specimen.With the data
collection system, the values read from pyrometry are
transferred to the computer.

In equation (1) Q means heat, c is specific heat and ΔT
is a temperature difference and found to be 62 call/sn
and unit conversion was performed and Q=0,504
was found. For the high velocity air, the
W/
2
convection coefficient was calculated as 160 W /m °C
using
Reynold = V*D/v
(2)
In equation (2) V means velocity , D means diameter
and v means kinematic viscosity. And
0.8
0.3
(3)
Nusselt= h*D/k = 0,0023*Re *Pr
In equation (3) h means convection coefficient, D is
diameter k is heat transfer coefficent, Pr is momentum
and heat dissipation the coefficients ratio.

3. Numerical Model
Numerical modeling of the experimental system was
performed using the finite element method (ANSYS).
The temperature distribution in the specimen was
obtained numerically by means of the numerical model
created and compared with the experimental data. The
geometry of the specimen was originally drawn with
SOLIDWORKS (30 mm diameter and 1 mm width) and
transferred to ANSYS. The mesh is concentrated in the
area where heating and cooling will be applied. Solid90
(20-node thermal element) and Solid87 (10-node
tetrahedral thermal element) were used
for the
specimen and holder specimen respectively [7].
Different mesh sizes were tried for mesh independence
and the mesh size was found to be independent of the
mesh ( Figure 3a and 3b ). No-Separation contact is
applied between specimen and holder.

Figure 3a: Mesh front view.

Figure 3b: Mesh upper view.
Heating for 11 seconds and cooling for 20 seconds was
applied from the front surface. After solving the
analysis, the temperature values were obtained from a
pointwise with the probe.

4. Results and Discussion
A homogeneous steel specimen with a thickness of 1
mm and a diameter of 30 mm was exposed to heat and
then air cooling at room temperature for a given speed
for 2 cycles was carried out both by the experimental
test device and by the finite element method.

Figure 2: Specimen holder and specimen
The transient thermal module was used in the analysis.
The heating to be applied was calculated by
Q=m*c*ΔT
(1)
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In the experimental method, the average of the
temperature values a certain diameter obtained from
the back surface of the specimen with a pyrometer was
transferred to the computer. In the finite element
method, after the analysis is done, as shown in Figure
5, values are obtained by point reading by probe. The
temperature values obtained are compared in Figure 6.
The experimental and numerical results are good
agreement with each others.

Figure 5: Temperature reading with probe (°C).

Figure 6: Experimental and numerical temperature diagram for 2 cycles.
The temperature distribution of the specimen with the
finite element software is given in Figure 7. Because
the bottom surface of the specimen came into
contact with the holder, a rapid heat transfer from the
specimen to the holder occurred. Since the upper
surface of the specimen is in contact with air, it has
transferred much less heat than the lower surface.
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Figure 7: Temperature distribution (°C).

5. Conclusions
The experimental temperature values obtained at the
specimen surface as a result of the heating and
cooling process applied to the homogeneous steel
sample for 2 cycles in the thermal shock system
were compared with the temperature values obtained
by the thermal shock analysis using the finite
element method. Experimental data and numerical
results are highly consistent. Thus, for different types
of materials and parameters using the verified
numerical model; it becomes possible to perform
thermal shock applications without having to
experiment.
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Abstract
green plant extracts such as Aloe vera, Azadirachta
indica (linden), Camellia sinensis (tea), Jatropha
curcas (Indian peanuts), Acalypha indica (guinea
pig)).

The Silver (Ag) is a well-known material with
interesting properties
(i.e. catalytic
activity,
antimicrobial, etc.). The nano-sized particles of silver
may propose enhanced properties due to having
relatively higher surface areas. The green synthesis
is a promising way of material preparation/production
with conditions relatively more environmentally
friendly
by
utilization
of
less
harmful
materials/constituents. In this work, the plant extracts
(Cynara & Wallnut shell) were used as reaction
media for the synthesis of silver nanoparticles. The
nanoparticles produced via two plant extracts were
~109 nm and ~49 nm in size, respectively. The
antimicrobial activities of the produced silver
nanoparticles were determined and minimum
effective concentrations for antimicrobial activity were
investigated.

A solution of salvia limbata extract, an endemic plant
in Iran, has been reported to be utilized for
production of phytochemical silver nanoparticles (AgNP), which would reduce the use of hazardous
chemicals and be more environmentally friendly.
Utilization of silver nanoparticles in studies on human
pathogens and cancer cells have opened also a door
to the formation of a new set of anti-bacterial and
anti-cancer agents [4].

3. Materials and Methods
3. 1. Plant Material and Extraction Process

Keywords: Silver, Nanoparticles, Green synthesis,
Antimicrobial activity

Cynara sp. (coded as B), artichoke is a perennial
plant and walnut shell powder (coded as A) was
used as plant material. All experiments were carried
out at room temperature. Material used for the
synthesis of silver nanoparticles was 1mM silver
nitrate (AgNO3) (Sigma 85228). The fresh Cynara
sp. leaves were taken from local market in Kayseri.

1. Introduction
Nanoparticles are particles ranging in size from 1 to
100 nm. Thanks to the superior properties of
nanostructured particles, nanoparticles have many
industrial applications, including the electricelectronic, biomedical, automotive and chemical
sectors.
Since
the
physicochemical
and
morphological characteristics of the nanoparticles
are affected by the characteristics of the starting
material used, many different production methods
are being developed [1-2].

3. 2. Preparation of leaf extract
Fresh plant leaves were thoroughly washed with
distilled water. Small pieces were separated by a
sterile scissor and twenty-five grams were weighed
from these pieces. Five grams of Cynara leaves was
mixed into 25 mL of distilled water and the mixture
was boiled for 15 min on magnetic stirrer. After
cooling the boiled extract was filtered with coarse
filter paper. 2,5 mL extract was taken from total
filtrate and centrifuged at 5000 rpm for 5 minutes
(Hettich, Rotina 380). Supernatant was taken and
heated for 15 minutes until colour change, from light
to amber. The filtrate was stored at 4° C for further
use. This filtrate was named as solution B [5-7].

Silver has many important advantages as an
antimicrobial agent. It is antibiotic in a very broad
spectrum, and it is not toxic at low concentrations.
Thanks to the properties they possess, metal
nanoparticles especially silver nanoparticles are now
widely used in new technologies such as electronics,
materials science and nano-medicine, which attract
the attentions of scientists. Silver has been used
safely in many areas for centuries for its antibacterial,
antifungal and antiviral properties with a wide
spectrum of antimicrobial activity [3].

Three grams of walnut shell powder (WNSP) (smaller
than 400 micron) was mixed into 15 mL distilled
water and the mixture was boiled for 15 min on
magnetic stirrer, with aluminium foil as a cap, then let
it cool on bench. After cooling the boiled extract was
filtered with coarse filter paper. 2,5 mL extract was
taken from total filtrate and centrifuged 5000 rpm 5
minutes. Supernatant was taken and heated for 15
minutes until colour change, from light to amber. The
filtrate was stored at 4° C for further use. This filtrate
was named as solution A [8].

2. Green Synthesis
Green Nanotechnology (GN) term has emerged
which is based on the production of nanoparticles
that are environmentally friendly, less toxic and made
using living cells / tissues. In the scope of green
nanotechnology, especially green plant extracts and
microorganisms can be used. In this sense, many
living things are used alone or in mixed form (e.g.
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μL and the total volume per well was 2 mL. The
analysis was done with a pair of wells for each
concentration. Last two columns were left with no
bacteria inoculation as control groups. The growth in
the wells after incubation at 37° C for 24 hours was
determined by measuring the absorbance via a plate
reader.

3. 3. Synthesis of Ag nanoparticles (Ag-NPs)
using plant extracts
22.5 mL of the prepared silver nitrate solution (1mM)
was taken into a 50 mL borosilicate bottle. It was
placed on a magnetic stirrer and mixed. 2.5 mL of
the plant solution was dropped into the silver nitrate
drop-wise and allowed to stand for 1 hour until colour
change occurred. The particle size analysis of the
resulting nanoparticles was then performed by using
laser light scattering instrument (Malvern Co., Nano
ZS, UK), and stored at 4° C for antimicrobial assays.
3. 4. Preparation
Antimicrobial Tests

of

Bacteria

Culture

4. Results
4.1.
Characterization of Silver Nanoparticles
(Ag-NPs)

and

4.1. 1. Visual Observation
In the light of studies in the literature, silver nitrate
nanoparticles have a dark color (amber). After
adding plant extract into the silver nitrate solution,
colour change occured. Amber colour is an indication
of the reduction of silver as in the reaction given
below in Fig. 1. Electrons are received from plant
extract.

The dehydrated TSA (Tyriptic soy agar, oxoid CM
0131, 40g/L) medium was dissolved in 400 mL of
distilled water, as 16 g/L, by heating on a magnetic
stirrer. With the same way medium TSB (Tyriptic soy
broth, Oxoid CM 0129, 30 g/L) medium was
dissolved in 400 mL of distilled water as 12 g/L. Both
prepared mediums have clear and yellowish brown
colour.

+

Ag (light colour) + e

-

0

 Ag (amber colour)

0.9% NaCI solution was prepared (1.8 g in 200 mL)
for absorbance measurement. It was shared to 10
mL glass tubes. All utensils, NaCI solutions and
mediums were sterilized by autoclaving at 121° C for
15 min. After autoclaving TSA medium was poured
into sterile petri dishes eyeball estimate as thin layer
in a biosafety cabinet (Faster, SafeFast Elite), cooled
till TSA solidifies.
E. coli is a bacteria normally present in the intestines
of animals. S.aureus is one the most common
causative agent of many of human infections. The
antimicrobial tests were performed via E. coli (ATCC
25922) and S.aureus (ATCC 25923) strains. The
freshly incubated colonies were transferred to the
NaCl solutions (preparation was described above) to
have an absorbance value of 0.1 at a wavelength of
620 nm (Shimadzu UV-1800). The necessary
inoculations and dilutions were performed by using
these stock bacteria suspensions.

Figure 1. Heat treated (B) and untreated (A) AgNP
suspensions prepared via WNSP.
4. 1. 2. Particle Size Distribution (PSD) Analysis
Particle size measurements of nanoparticles in
solutions were performed by Malvern Nano ZS. The
average particle size (APS) for heat treated (amber)
A (nanoparticle solution prepared via walnut shell
powder) was determined as 109.3 nm (PDI: 0.204).
The APS for the solution A without heat treatment
(light colour) was 92.9 nm (PDI: 0.083). The
reduction reaction of silver seems to affect the APS
of Ag-NPs slightly. The particle size distribution of A
(heat treated or not) can beseen in Fig. 2.

Antibacterial activity assay of Cynara leaf (B) and
walnut shell (A) extract mediated Ag-NPs was
performed against the selected bacterial pathogens
by disc diffusion method. For this method, Whatman
no.2 filter paper was punched in disc form to have a
diameter of 6 mm. 5 μL of each sample (Ag-NPs in A
or B) was added on these discs in the biosafety
cabinet and dried before placing on the inoculated
TSA petri dishes. The petri dishes were fragmented
into different regions and coded. Then they were
inoculated using fresh bacteria suspension (with 0.1
Abs. at 620 nm wavelength), the discs with and
without A (or B) were placed on the coded regions
and growth was monitored while incubating at 37° C
for 48 hours (Memmert, INE 400).

The average particle size (APS) for heat treated
(amber) B nanoparticle was 46.3 nm (PDI: 0.364), of
which particle size distribution can be seen in Fig. 3.
The particle size distribution was not in a wide range
as indicated with low PDI (polydispersity index)
values. The PDI values are in 0 to 1 range. The
lower PDI values indicate the homogeneity of the
particle size distribution, i.e. having most of the the
particles in a smaller size range. The prepared Ag-

The MIC (minimum inhibitory concentration) assay
was performed via 96 well-plate. The different
dilutions of Ag-NPs prepared either by using walnut
shell powder (A) or Cynara (B) were prepared in 15
mL sterile conicles with TSB. The inoculum was 20

320

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

volumetric) extract and nanoparticle for E. coli, the
absorbance is almost zero; bacteria development
was obviously inhibited. Growth of S. aureus at these
concentrations was unhindered. The MIC for E.coli
can be calculated as 375 ng Ag / mL of the
suspension (A or B) used. A higher concentration
may also be effective on S. aureus.

NPs are all with low PDI value ensuring the particles
in the suspension have similar sizes.

Figure 4. Disc diffusion assay for A (Ag-NPs via
walnut shell powder) for S. aureus. The (+) sign
indicates the disc was added on Ag-NPs, while (-)
sign indicates the absence of Ag-NPs.

Figure 2. The PSD graph for A (Ag-NPs via walnut
shell powder) before heat treatment (light colour)
(upper graph) and after heat treatment (amber
colour) (lower graph).

Figure 3. T The PSD graph for B (Ag-NPs via
Cynara) after heat treatment (amber colour).

The average particle sizes (APS) of the Ag-NPs
prepared via two different plants were different from
each other. That difference in size of nanoparticles
may have some effects on activity/efficiency of AgNPs in various applications, which may be further
investigated.
4. 2. Antibacterial Activity Tests
Figure 5. The normalized absorbance values
pathogens incubated at various concentrations of
Ag-NP suspensions A (walnut shell) and B (Cynara).

4. 2. 1. Disc Diffusion Assay
Slight zone formations were observed for the discs,
which were with Ag-NPs suspension addition. It was
more evident for petri dishes with A (Ag-NPs via
walnut shell powder) as shown in Fig 4. The loaded
amount of the Ag-NP suspension on the discs may
be the main parameter effecting the zone formation
without bacterial growth.

5. Conclusion
Green synthesis is an efficient route to synthesize
silver nanoparticles (Ag-NPs) in an environmentally
friendly, simple, cost-effective and efficient
procedure. With the reported procedure, Ag
nanoparticles, which have an important place in
nanotechnology, finding applications in many fields
such as physics, chemistry, electronics, food, health
and biomedicine, were prepared [9]. Silver
nanoparticles, which are found in the group of

4. 2. 1. Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Assay
The results of MIC assay are given are below in Fig.
5. For two samples (A and B) containing 25 (%,
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metallic nanoparticles and exhibit antibacterial
properties, are used in food shelf life extension, food
packaging, medical, biomedical and cosmetic
industries, as well. In the last 10 years in the world,
comprehensive studies have been made on the
antimicrobial properties of nanoparticles, especially
nanoparticles of metals such as Ag, Fe, Ti, Zn.

Azdirachta indica aqueous leaf extract. Journal of
Radiation Research and Applied Sciences, 1-7, Jan
2016.
[4] Rao, B; Tang, R; Green synthesis of silver
nanoparticles with antibacterial activities using
aqueous Eriobptrya japonica leaf extract. Advances
in
Natural
Sciences:
Nanoscience
and
Nanotechnology, 2017.

In the food sector, high quality and reliable products
are of primary importance, along with new
technologies; prevention of microbial contamination
(and/or growth) in food is a priority. Nowadays, silver
nanoparticles have strong antimicrobial activity and
they are used in combination with antimicrobial
agents to increase their activity. A new breakthrough
may be introduced in the food industry with the use
of plant extracts to adequately characterize the
synthesis and activity of silver nanoparticles (AgNPs) by the developments in research of
nanotechnology increases.

[5] Singh, A; Singh, B; Hussain, I; Yadav, V, Green
synthesis of nano zinc oxide and evaluation of
itsimpact on germination and metabolic activity of
Solanum lycopersicum. Journal of Biotechnology, 8494, Jul 2016.
[6] Khodadadi, B; Bordbar, M; Nasrollahzadeh, M,
Green Synthesis of Pd Nanoparticles at Apricot
Kernel Shell Substrate Using Salvia Hydrangea
Extract: Catalytic Activity for Reduction of Organic
Dyes. Journal of Colloid and Interface Science,
490;1-10, Nov 2016.

The synthesized Ag-NPs using two plant extracts
showed considerable antibacterial effect against
E.coli strain, and also observed to be effective on
S.aureus strain (Fig. 4) at higher concentrations.
Thick and more durable cell wall of S.aureus, could
be a reason to observe a lower antimicrobial activity
for S.aureus. The other possible reason may be the
relatively lower concentration of Ag-NPs (or relatively
higher concetration of bacteria suspension). The MIC
for E.coli was determined as 375 ng Ag / mL, while it
is expected to be a higher value for S. Aureus [10].

[7] Ali, Z; Yahya, R; Sekaran, S; Puteh, R, Green
Synthesis of Silver Nanoparticles Using Apple
Extract and Its Antibacterial Properties, Advances in
Materials Science and Engineering, Dec 2016.
[8] Carmona, E; Benito, N; Plaza, T, Green synthesis
of silver nanoparticles by using leaf extracts from the
endemic Buddleja globosahope, Green Chemistry
Letters and Reviews, 250-256, May 2017.

The plant source used was effective on preparation
of Ag-NPs with different average particle size (APS),
that may affect the activity/efficiency of Ag-NPs,
which should be further investigated.

[9] Tippayawat, P; Phromviyo, N; Boueroy, P;
Chompoosor, A, Green synthesis of silver
nanoparticles in aloe vera plant extract prepared by a
hydrothermal
method
and
theirsynergistic
antibacterial activity, Peer J, Oct 2016.
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Abstract
Defective systems are even attractive mediums in
the scope of engineered electronics. Defect
dynamics in graphene and graphene-likematerials,
such as h-BN and transition metal dichalcogenide,
have
been
studied
in
detailwith
the
electronmicroscopy techniques [18]. It is known that
experimentalists could create magnetic moments at
the edges of graphene by edge type defects or in
graphene by point defects. An intrinsic or artificial
vacancy can be produced experimentally during the
synthesis process or later by the irradiation,
respectively. Mono vacancy in a free-standing
graphene might also lead to a magnetism by splitting
the localized state of defect into two density of states
(DOS) [19].

Hexagonal boron nitrate h-BN islands in hexagonal
shape with defect in the form of single vacancy have
been patterned in graphene layout. Energetics of ion
implantation, defect formation, stability, electronic,
and magnetic properties of graphene/(h-BN) in-plane
hybrids are investigated through first principle
calculations. We consider hexagonal islands in
hexagonal supercells of graphene layout. The
energetics of island implantation is discussed in
detail. Formation energies point out that the island
implantation could be even exothermic for all hybrids
studied in this work. Effects of size on the stability,
band gap, and magnetic properties of hybrids are
studied particularly. Pristine hybrids are all nonmagnetic and semiconducting whereas defective
counterparts might become metallic and posses a
modest magnetic moments.
Keywords:
Graphene,
in-plane
nanomagnetism, nanopatterning

Our aim in the present study is to investigate the
electronic and magnetic properties of GBN nano
pristine and defective hybrids consisting of a various
sized hexagonal h-BN island within the framework of
DFT. We explore size effects of the h-BN island on
the energetics, energy band gap, and magnetic
properties of GBN hybrids together with energetics of
ion implantation and defect formation. We investigate
how the electronic and magnetic properties of GBN
hybrids change when a single vacancy is located at
various sites.

hybrids,

1. Introduction
Each graphene (G) and hexagonal boron nitride (hBN) are very promising two dimensional (2D)
materials with honeycomb structure [1,2]. Easy
control of their electronic and transport properties
makes these conducting or insulating 2D systems
quite desirable [2]. The symmetry between two
sublattices of the honeycomb structure makes
graphene a gapless semiconductor. On the other
hand, h-BN without having such symmetry is a wide
band gap (5.5 eV) insulator [3]. It is already shown
that the band gap tune up in these materials can be
accomplished by reducing their dimension to form a
nanoribbon [4], hydrogenization [5] and applying an
external field [6].

2. Computational Method
Our numerical calculations were performed by using
first-principles within the framework of the DFT [20].
We adopted the generalized gradient approximation
(GGA) for the exchange-correlation potential
together with the Perdew-Wang parametrization
(PW91) [21,22]. For structural optimizations,
electronic and density of states (DOS) calculations,
we used the Vienna Ab Initio Simulation Package
(VASP, version 5.3) [23,24] employing the projected
augmented wave (PAW) method [25,26].

Graphene and h-BN can easily hybridize to form a
graphene/ h-BN (GBN) hybrid material due to their
small (~1.6%) lattice mismatch. In-plane and stacked
GBN hybrid materials have been constituted on a Cu
substrate by controlling the synthesis conditions of
the CVD method [7,8]. It is already known that
graphene becomes semiconductor when its structure
is modified by means of defects [9] or by doping with
B and N atoms or when it embraces a small-size hBN domain [10-14]. GBN nanosheets consisting of a
h-BN domain in a graphene lattice were studied by
using the ab initio
DFT, and opening of a band gap Eg by varying the
size of h-BN domain was observed [15, 16].
Tunability of the electrical properties of GBN hybrids
has also been discussed from the experimental point
of view [17].

In our study we consider a graphene layout involving
an h-BN island (see Tables 1 and 2). After we
obtained the ground state geometries of the pristine
graphene and h-BN nanosheets (9x9 supercell), we
defined and optimized the hybrid structures involving
an hexagonal h-BN island. Concerning vacancy, we
just ejected a C (B or N) atom residing at the
interface or in the graphene layout or in the island of
previously optimized hybrid. For a given GBN hybrid,
7 different mono vacancies were proposed at most.
Explicit definitions of notations for vacancy types are
stated in Section 3.5.
In order to avoid any residual interaction along the zdirection, the in-plane system is separated from its
replicas by around 14 Å. The geometries were
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Here the chemical potential μ[B] (μ[N]) varies in
between the free B (N) atom and the boron (nitrogen)
bulk energies. Similarly, μ[C] is in between atomic
carbon and graphite energies. Various formation
scenarios might take place in the range of these
extremes. We only calculated extremes of the
formation energy, and discussed stability of the
hybrids. Relations in Eqn. 4 provide the minimum
and maximum formation energies of the hybrid
embracing an h-BN island.

optimized into their instantaneous ground states by
using the conjugate-gradient (CG) algorithm. The
Brillouin zone was sampled by using a Γ-point
centered
Monkhorst-Pack grid.
Optimum k-point mesh to be used in the geometry
relaxation calculations is converged as the changes
in total energy is at least below 10 meV/atom. After
having the optimum k-point meshes, geometries of
the hybrid nanosheetswere fully optimized in a selfconsistent manner. Same k-point meshes as for the
pristine GBN hybrids were sampled during our
calculations of the defective hybrids. After the atomic
relaxation, a static self-consistent calculation was
performed to obtain the charge density and total
energies of the systems. Our criterion for energy
−5
convergence was 10 , and for total force on each
atom was 0.01 eV/atom. We performed spin
unpolarized (NSP) and spin polarized (SP)
calculations for each hybrid structure to determine
their ground states and magnetic moments. For
magnetic systems collinear, SP DFT calculations
were performed in all steps described above.

EG162 and Eh-BN@G are the respective total energies of
pristine graphene and graphene layout embracing an
h-BN island. We calculated the chemical potentials of
atoms and the bulk elements as: μ[Batom]=-0.26 eV,
μ[Bbulk]=-6.68 eV/atom (α-rhombohedral [27]),
μ[Natom]=-3.00 eV, μ[Nbulk]=-8.34 eV/atom ([28]),
μ[Catom]=-1.19 eV, μ[Cbulk]=-9.24 eV/atom (graphite).
Extremes of the formation energies are collected in
Table 1.

3. Results
In this section we will discuss the energetics of island
implantation, defect formation, electronic, and
magnetic properties of graphene, h-BN, and GBN
hybrid systems. The difference between the NSP
and SP total energies is defined as the
magnetization energy ΔEM,

Table 1 Formation energies (Eqn. 4) for the hybrids
displayed in Fig. 2. Formation energies per total
number of atoms involved by the island are given in
the last two columns.

Positive ΔEM signifies that the system has a SP
ground state, otherwise it prefers a NSP ground
state.

The energetics prove that the reactions are typically
endothermic ion implantation processes. But
depending
on the initial and the final states of B, N, and C
atoms, they might also be exothermic. Hence, Ɛf
values support our previous argument that the inplane hybrids
might be synthesized under suitable experimental
conditions.

3.1. Energetics of Island Implantation
Implantation of hybrids through the solid state
reactions between the graphene layout and the BN
clusters can be sketched out as

As normalized with total number of doped atoms,
minimumformation energy values (fifth column)
gradually decrease with increasing island size. The
formation energy evidently tends to approach the
cohesive energy of graphite or bulk h-BN.

Energy needed to break the local bonds of graphite
and bulk h-BN is almost the same. Incident ion beam
that impinges on the bulk sample supplies the energy
required to break the local bonds of the samples.
Although many reaction pathways is possible during
a collision process, only some of them is highly
probable. The formation energy εf is defined in
equation 3. Extreme values of the formation energy
are defined in equation 4. Chemical potentials are
considered to be free reaction parameters, and
hence they refer to either atomic or asymptotic bulk
limits for both the incident and the sputtered
structures. We calculated the formation energies εf at
zero temperature and pressure.

3.2. Energetics of Defect Formation
In this work, we will consider defective hybrids in the
form of mono vacancy and defect formation energies
of the hybrids are found as the following

where Etotal[D(i, q)] is the ground state total energy of
the system with having i vacancy and with q charge,
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Etotal[D(0, q)] is the total energy of the system with 0
vacancy and with q charge, n(i) is the number of
vacancies of different atoms and μ(i) is the chemical
potential of corresponding vacancy atom. In this
study, we have single vacancy (i=1) and neutral
charge defect (q=0).
Table 2 tabulates obtained defect formation energies
and also summarizes all studied hybrids. The
energetics prove that the reactions are typically
endothermic vacancy formation processes. There is
no any observed strict correlation between island
size and defect formation energy. However, it could
be stated as the defect formation energy tends to
increase in general.

were designated as VC, VB and VN for a missing C,
B and N atom respectively.
The Fermi energy, EF, of graphene with vacancy
decreases while the shape of band structure for
pristine
case is generally preserved by an up-shifting as seen
in
Fig. 1d. States crossing the Fermi level make the
system metallic. Some states due to dangling bonds
occurs near to the EF and leads to a small amount of

Table 2: Defect formation energies (Eqn. 5) for G, hBN and defective hybrids.

Figure 1. Optimized geometries for (a) carbon
vacancy graphene (b) boron vacancy h-BN and (c)
nitrogen vacancy h-BN nanosheets. The yellow, gray
and light blue colors show respectively C, B, and N
atoms. Electronic band structures of C, B, and N
vacancy sheets are ordered in middle line through
(d)-(f) respectively. Band structures of pristine
graphene (g) and h-BN (h). Spin density of h-BN with
3
N vacancy (i). It is plotted at contours of 0.03 μB/Å .

3.3. Graphene and h-BN Sheets with Mono
Vacancy
The ground state geometries of defective graphene
and h-BN nanosheets are depicted in Fig. 1a-c.
Calculated
ΔEM, bandgap and magnetic moment values for
graphene/h-BN and their corresponding mono
vacancy
systems are tabulated in Table 3. Pristine
nanosheets do not possess a magnetic moment and
hence they are nonmagnetic structures. Calculated
ΔEM values for pristine graphene and h-BN are -3.2
and 0.4 meV, respectively. As expected, graphene is
a semimetal at Γ point, and h-BN is an insulator with
a direct band gap of 4.592 eV. Their energy band
structures are respectively presented in Fig. 1g and
1h. A relevant discussion comparison with literature
of these pristine sheets and non-defective hybrids
having hexagonal and triangularshaped islands
presented in our earlier work [29]. Mono vacancies

Table 3: The magnetic energy ΔEM, band gap Eg,
and total magnetic moment μ of the pristine systems
with mono vacancy. NM stands for nonmagnetic/no
magnetic moment.

localized magnetic moment (0.4 μB). Similarly the
Fermi energy decreases for a B vacancy in h-BN
sheet (Fig. 1e). However, a N vacancy causes to an
increase in EF (Fig. 1f). In both cases, we notice that
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the vacancy defect introduces flat states close to EF.
Flat band nature of these populated states around
Fermi level indicates that induced magnetic moment
is localized. h-BN with N vacancy is a p-type
semiconductor with a band gap of 1.79 eV. Site
projected band structure calculations and spin
density plot for N vacancy given in Fig. 1i indicate
that these states have mainly π characters and
magnetic moment is originating from all of the initial
bonding B atoms. Magnetization energy values
shows that spin polarization for B vacancy in h-BN is
highly stable due to external thermal fluctuations with
a few hundreds meV value for ΔEM.

of atoms at the interfaces play a decisive role in the
stability and electronic properties of GBN hybrids.
3.5. h-BN Hexagonal Island in Graphene Layout
with Mono Vacancy
Number of studied pristine hybrids is 3 and the
respective C-B bonds/C-N bonds ratios are 3/3, 6/6,
and 9/9 for X= 1, 7, and 19 in these Xh-BN(H)@G
systems. We totally analyzed 19 in-plane defective
hybrids (Xh-BN(H-VY)@G) through the DFT method.
Letter X represents the number of hexagons
contained by the island, meanwhile letter H inside
the parentheses defines the geometrical shape of the
island as in hexagonal geometry. Letter V represents
mono vacancy in the relevant layout, meanwhile
letter Y defines the location of the vacancy.

3.4. h-BN Hexagonal Island in Graphene Layout
The ground state geometries of GBN hybrids, an
hexagonal shaped island embedded, are presented
in Fig. 2. The smallest island both in h-BN and
graphene layouts contains one hexagon, whereas
the largest one
contains 19 hexagons.

We examined three different vacancy locations as
Interface, Layout and Island and at total ten
possibilities with notations of VCI1, VCI2, VCL, VCi,
VBI, VBL, VBi, VNI, VNL, VNi. A carbon mono
vacancy at the interface, VCInterface1 (VCInterface2), was
formed by removing a C atom bonding to two C
atoms and a B (an N) atom. We further created a
carbon mono vacancy, VCLayout (VCisland), by
removing a C atom in the graphene layout (graphene
island). Respective boron (nitrogen) mono vacancies
at the interface and in the layout are designated as
VBInterface (VNInterface) and VBLayout (VNLayout). We
additionally formed B and N mono vacancy in the hBN island which are signified as VBisland and
VNisland respectively.

Figure 2. Optimized geometries for Xh-BN(H)@G
hybrid nanosheets (see Table 4). Dark blue, light
blue, and red colors respectively show C, B, and N
atoms.

Table 5: The magnetic energy ΔEM, band gap Eg,
and total magnetic moment μ of the pristine and
defective GBN hybrids having an h-BN hexagonal
island. NM stands for nonmagnetic/no magnetic
moment.

Our numerical results are summarized in Table 4.
The island does not induce any magnetic moment.
This nonmagnetic behavior of hybrids involving an hBN or a graphene hexagonal island is consistent with
the literature [30].
Table 4: The magnetic energy ΔEM, band gap Eg,
and total magnetic moment values of GBN hybrids
having a hexagonal (H) island. NM stands for
nonmagnetic/no magnetic moment.

We observe that all hybrids with hexagonal islands
exhibit semiconducting behavior. While the energy
gap of Xh-BN(H)@G hybrids increases remarkably
with increasing X, their Fermi energy, EF, decreases
with X.
Calculated band gaps are all direct as reported in
literature [31]. Here we properly show that the
hexagonal h-BN island opens up a band gap in the
graphene lattice; and that Eg increases with BN
concentration. As is seen in Table 1, the formation
energies could be even exothermic (negative Ɛfmin
values). One can suggest that the increasing island
size does not primarily contribute to the stability of
the system. Instead of the island size X, the number
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Our numerical results are summarized in Table 5.
The relaxed GBN nanosheets preserve their 2D
planar geometry with small local in-plane distortions.
Structural
reorganizations was not observed. In general, all
hybrids including a mono vacancy exhibit metallic
behavior irrespective of their vacancy type and in few
cases shrink their own band gap energy Eg
respective to pristine one. The hybrid involving the
smallest h-BN island acquires a metallic feature for
all types of mono vacancy. On the other hand, the
hybrid embracing bigger islands preserves its
semiconducting feature whenever a CI1 mono
vacancy resides and also the hybrid with largest
island also preserves that at BI. In case of pristine
GBN hybrids are semiconductors with small band
gaps and do not posses any magnetic moment,
vacancies make some of the hybrids metallic and
magnetic with modest amount of magnetic moments.
Defective hybrid with one single hexagon (1hBN(HV)@G) exhibit either small or likely unstable
magnetization with respect to magnetization energy
criterion. The defect VCL produces very similar ΔEM,
μ values and band structure diagram with the
defective graphene sheet indicating decoupling of
the island and carbon vacancy. Fermi level
decreases by any type vacancies except nitrogen
vacancy. This decrease leads systems to have a
metallic state as seen in Fig. 3a for electronic band
structure of VCI2. The energy band diagram of 1hBN(H-VNI)@G is depicted in Fig. 3b. Increase in EF,
populated states due to dangling bonds around and
spin splitting can be clearly seen. Energy bands
close to the Fermi energy are nearly flat indicating
localization. Only reasonably stable 1h-BN(H-V)@G
hybrid exhibit a very small magnetism.

Figure 3. All electronic band structures are spin
polarized. (a) 1h-BN(H-VCI1)@G, (b) 1h-BN(HVNI)@G, (c) 7h-BN(H-VCI1)@G, (d) 7h-BN(HVNi)@G. The energy bands of spin up electrons are
shown in red and those of spin down electrons are in
blue. Horizontal
dashed line is the Fermi level.

The highest magnetic moment is obtained in the
system with boron vacancy inside the island (VBi) for
7h-BN(H-V)@G
GBN
hybrids.
Calculated
magnetization energy is quite high indicating to a
stable magnetism. Spin polarized electronic band
structure of 7h-BN(HVCI1)@G is depicted in Fig. 3c.
Band gap is clearly seen. Nitrogen removal from the
island results as a nonspin polarized system but with
a very small ΔEM value. This system posses
magnetic moment value of 0.8 μB and nearly flat
states near EF (see Fig. 3d). These states are due to
dangling bonds and site projected band structure
calculations indicate that these states have mainly π
character originating from dangling boron atoms.

4. Conclusion
Energetics of implantation, defect formation,
electronic,
and magnetic properties of graphene-h-BN (GBN)
2D planar hybrids is analyzed through the DFT
method. Formation energies could be even
exothermic (negative εfmin values). All relaxed GBN
hybrids we studied here preserve their 2D planar
geometry. Nonmagnetic ground states of hybrids
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including a hexagonal island display semiconducting
properties. Their energy gaps Eg increase with
increasing island size in the graphene layout. We
suggest that increasing the stability mainly depends
on the number of atoms at the interface rather than
the size of island.
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Effects of mono vacancies on the structural
parameters, electronic and magnetic properties of
GBN hybrids are further investigated. It seems to be
possible that the nonmagnetic GBN hybrid can attain
a stable magnetism when it includes a C, B or an N
mono vacancy. Vacancies introduces some localized
states (flat bands) and make some of the hybrids
metallic and magnetic with modest amount of
magnetic moments.
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due to the fact of the internal structure of the material in
the joining zone does not change during the procedure.
Otomotiv sektöründeki ağırlık azaltmaya yönelik The advantages of this method include significant
çalışmalar araç üreticilerini hibrit parça kullanımına points such as the absence of shielding gas, fittings or
yöneltmiştir. Kompozit, alüminyum, polimer gibi filler material, and low energy consumption.
malzemelerin araçlarda kullanımı artmış ve bunların
kullanım yerlerine göre bağlantıları önemli bir yere In this study, widely used FEP04, FEE340, DP800
sahip olmuştur. Kullanılacak malzemelerin özelliklerine steels and aluminum 5182,6016 series were joined by
göre uygun birleştirme yöntemi seçilmeli ve bu yapılar FSSW. The samples joined at different parameters
performans beklentilerini karşılamalıdır. Bu tür hibrit were evaluated for tensile, cross-tension and microyapılarda çoğunlukla ara bağlantı elemanları ile hardness test. Finite element analysis of tensile
birleştirme işlemi yapılmakta olup, bu durum ek maliyet, samples were also carried out, and compared with the
ağırlık ve zaman ihtiyacı getirdiğinden yeni birleştirme physical tensile results.
tekniklerinin araştırılmasına yol açmıştır. Sürtünme
karıştırma kaynağında birleştirme bölgesinde malzeme Keywords: friction stir spot welding, joining,
iç yapısının değişmemesi nedeniyle birçok uygulamada automotive, mechanical test ,solid state welding
tercih edilmektedir. Koruyucu gaz, bağlantı parçası
yada dolgu malzemesi kullanımının olmaması, düşük 1. Giriş
enerji tüketimi gibi avantajları da bu yöntemin
Hafiflik, işlevsellik ve artan performans gereksinimleri,
üstünlükleri arasında sayılabilir.
çok-materyalli, hibrid yapıların kullanımını ve böylelikle
malzemelerin
birleştirilmesi
ihtiyacını
Bu çalışmada otomotiv sektöründe kullanımı yaygın farklı
olan Fep04, Fee340, DP800 çelikleri ile alüminyum arttırmaktadır. Bazen bir parça için belirli bölgede
5182, 6016 serisi kupon numuneleri sürtünme yüksek sıcaklık direncine, başka bir bölgede iyi
karıştırma nokta kaynağı (SKNK) ile birleştirilmiştir. korozyon direncine ihtiyaç duyulurken, diğer bir
Farklı parametrelerde birleştirilen test numunelerinin parçada yüksek mukavemete ve sertliğe veya aşınma
çekme, cross-tension ve mikro sertlik ölçümleri direncine ihtiyaç olabilir. Farklı malzeme özellikleri
yapılmıştır. Ayrıca çekme numunelerinin sanal analizleri birlikte kullanılarak istenilen ürün performansına
yapılarak, fiziksel numunelerden elde edilen değerler ile ulaşılabilir. Ancak, birleştirilecek olan malzemelerin
sahip oldukları kimyasal, mekanik ve ısıl özelliklerindeki
kıyaslanmıştır.
farklılıklar, geleneksel ergitme kaynak yöntemlerinin
Bu
kullanımında bazı zorluklara yol açmaktadır.
Anahtar kelimeler: sürtünme karıştırma nokta kaynağı, nedenle birleştirme süreçleri, kullanılan malzemelerin
farklı özellikleri nedeniyle zorlayıcı olabilir. Bu
birleştirme, otomotiv, mekanik test, katı hal kaynağı
malzemelerin birleştirilmesinde sürtünme karıştırma
kaynağı (SKK) kullanılarak uygun birleştirme elde
Abstract
edilebilir.

Özet

Following the trend “weight reduction”, has led the
vehicle manufacturers to use hybrid materials. Usage of
materials such as composites, aluminum, and polymers
have been increased in vehicles, and their “joining”
method has become extremely important according to
the position and the mechanical expectations.
Appropriate joining methods should be selected
according to the properties of the materials to be used
and should also meet performance requirements of
these structures. In the hybrid structures, the fasteners
are generally preferred, which requires additional cost,
weight and time and all these disadvantages lead
engineers to research on new joining techniques. The
friction stir welding is preferred on many applications

SKK yöntemi 1991 yılında İngiliz Kaynak Enstitüsü’nde
(TWI: The Welding Institute) geliştirilen ve halen
üzerinde oldukça fazla araştırma yapılan bir katı hal
kaynak yöntemidir. Kendine has ve yenilikçi bir
birleştirme yöntemi olan sürtünme karıştırma kaynağı,
sürtünme ısısıyla yumuşayan malzemeyi bir uç ile
mekanik olarak karıştırma işlemine dayanır.
Düşük ısı girdisi sayesinde malzemede oluşan
çarpılma, dar bir HAZ bölgesi ve uygun yüzey kalitesi
ile elimine edilir. Sürtünme karıştırma kaynağı düz
plaka, silindirik parçalar ve farklı kalınlıktaki parçaların
birleştirilmesinde kullanılabilir.
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Kalite

C

Mn

P

S

Si

Nb

V

Al

FEE340

0,12

1.5

0,03

0,03

0,5

0,045

0,04

0,015

FEP04

0,07

0,35

0,03

0,02

-

-

-

-

DP800

0,149

1,83

0,013

0,002

-

-

-

0,029

Tablo 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çelik
malzeme kimyasal birleşimleri
Kalite

Cu

6016

<0,2

5182

<0,15

Mg
0,250,6
0,40,6

Mn

Fe

<0,2

<0,5

0,20,5

0,35

Si
11,5
<0,2

Zn

Ti

Cr

<0,2

0,15

<0,10

<0,25

0,1

<0,10

Tablo 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan alüminyum
malzeme kimyasal birleşimleri

Şekil 1. Çoklu malzeme tipleri ile üretilen araç
gövdesi[4]

2. Genel
2.1. SKNK Yöntemi
Sürtünme karıştırma nokta kaynağı sürtünme
karıştırma kaynağı yönteminde kullanılan benzer bir
takım ile dalma, karıştırma ve geri çekme olmak üzere
üç kademeli olarak gerçekleşmektedir. [Şekil2] SKK
yönteminden farklı olarak SKNK yönteminde takım
parça yüzeyinde yatay eksenlerde hareket etmez.

Kalite

Akma
Mukavemeti
(Mpa)

Çekme
Mukavemeti
(Mpa)

DP800

600-750

800-900

FEP04

210

270-350

6016

330

370

5182

110

225

FEE340

340-400

420

Tablo 3. Deneysel çalışmalarda kullanılan alüminyum
çelik malzeme mekanik değerleri

Şekil 2. SKNK uygulama aşamaları [1]
Belirli bir devirle döndürülen kaynak takımının uç kısmı,
bindirme kaynağı pozisyonundaki parçalara temas ettiği
anda takımın uyguladığı kuvvet, birleştirilecek parçalar
ile takım ucu arasında sürtünme ısısının ortaya
çıkmasını sağlar [1]. Yumuşamaya başlayan malzeme
takım omuz kısmının parçaya temas etmesiyle daha
fazla ısı meydana getirir ve takım ucu oluşan bu kaynak
havuzunu
karıştırarak
malzemelerin
birbirine
kaynaklanmasını sağlar. Birleştirme işlemi takımın geri
çekilmesi ve kaynak havuzunun soğuması ile sona
erer. Kaynak noktasında takım geometrisinden
kaynaklanan karakteristik bir geometrik boşluk oluşur.
2.2. SKNK Makinası
Bu çalışmada kullanılan SKNK makinası imalatı
Coşkunöz Arge tarafından gerçekleştirilmiştir. SKNK
makinası düşey eksende hareket ve takım dönme
hareketini gerçekleştirecek şekilde tasarlanmış ve
otomasyon ekranından dönme hızı, düşey eksen
hareket mesafesi, takım yükü ve sıcaklık ayarları
yapılabilecek şekilde imalatı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Coşkunöz Arge SKNK Makinası[5]

3. Deneysel Çalışmalar

Bu çalışmada, 120×25×1 mm ebatlarında kimyasal ve
mekanik içerikleri Tablo 1,2,3’de verilen FEE340,
FEP04, DP800 çelik ile 5182,6016 kalite alüminyum
Yapılan çalışmalarda otomotiv sektöründe kullanımı kupon levhaları SKNK yöntemiyle bindirme biçiminde
yaygın olan FEE340, FEP04,DP800 ile Al6016,Al5182 birleştirilebilmiştir. [Şekil 4,5] Birleştirme işlemleri için
malzemeleri seçilmiştir.
kupon numuneleri SKNK cihazının tablasında bir pot
2.3. Malzeme
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çemberi ile sabitlenmiştir. Birleştirmeler için tungsten
karbür kompozisyonunda diş açılmamış uca sahip
takım kullanılmıştır [Şekil 2] Birleştirmelerde takım,
1200 rpm, 1600 rpm, 2000 rpm devir hızlarında saat
yönünde döndürülmüştür. Takım sırasıyla numune
çiftlerine 0.8, 1, 1.2 mm dalma mesafesinde ve 1
mm/sn dalma hızı ile uygulanmıştır. Numunelerden
elde edilen en iyi sonuçlar FEE340-Al6016 çiftinden
elde edilmiş ve kıyaslamalar bu numune çiftlerinden
elde edilen sonuçlar üzerinden devam etmiştir. Ayrıca
elde edilen çekme değeri sonuçları sanal analizden
elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Sertlik
taraması
sonuçlarında
malzemelerin
sertlik
değerlerinde büyük oranda değişim olmamıştır.

Şekil 7. FEE340-Al6016 numune çifti için
çekme testi grafiği

Şekil 4. Kupon numune ölçüleri

Şekil 8. Cross-tension testi numune
üzerinde kuvvet uygulama yönü

Şekil 5. Alüminyum-çelik fiziksel numune örneği

4. Sonuçlar
Birleştirilen numuneler içerisinde en iyi sonuçlar
6016-FEE340 numune çiftleri için elde edilmiştir. Bu
umune çiftinde çekme test değerleri ortalamasının
yaklaşık 4000 N olduğu gözlenmiştir. Çekme testinde
en iyi değerlerin elde edildiği numune çifti olan
FEE340-Al6016 çifti için cross-tension test sonuçları
içinde en iyi ortlama değeri vermiştir. (1280 N/mm2)

Numune
No
Sertlik
(Hv)

Ş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

85

88

89

86

87

186

184

179

188

183

182

181

179

Şekil 6. Al6016-FEE340 numunesi sertlik tarama
bölgeleri ve ölçüm sonuçları
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Şekil 9. Farklı numune çiftleri için Cross-tension
test grafikleri
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Şekil 10. SKNK Sanal analiz ve kuvvet-zaman grafiği

5. Tartışma

[5] Çallı, M; Çıbık,M; Efe,N; Otomotivde Sürtünme
Karıştırma Punta Kaynağı Uygulamaları ve Sanal
Analizleri, 2nd International Mediterranean Science
and Engineering Congress (IMSEC 2017), October
25-27, 2017, Adana/Turkey

Çekme değerleri ortalaması en yüksek Al6016 ve
FEE340 çiftlerinin SKNK ile birleştirmesinde
ölçülmüştür. En yüksek çekme numunesi 4805
N/mm2 ölçülmüştür.
Cross tension testi ile oluşturulan numune çiftlerinin
sonuçları ile en uygun malzeme kombinasyonunun
Al6016-FEE340 olduğu görülmüştür.
Sanal analiz sonucunda oluşturulan çekme
numunelerinde ölçülen değerler ile benzer değerlere
ulaşılmıştır.
Takım devir hızının artışıyla malzemede çekme
değeri yüksekmiş ancak belli bir noktadan sonra
etkisinin olmadığı görülmüştür. Takım dalma
mesafesini arttırmak çekme değerine olumlu yönde
etkisi gözlemlenmiştir. Ancak 1500 kgf üzerinde bir
baskı yükü meydana geldiğinde takım üzerinde
oluşan stresten dolayı takım deformasyona uğradığı
görülmüştür.
Yapılan sertlik taramasında malzemelerin sertliğinde
kritik bir değişim söz konusu olmamıştır. Ölçüm
değerleri malzemeye ısı girdisi az olduğundan ana
malzemeninki ile aynı çıkmıştır.
Al6016-FEE340 SKNK numunelerinde çekme test
değerleri ve tekrarlanabilirlikleri istenilen değerlerde
olduğu görülmüştür.
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Abstract

Özet

Bu çalışmada, alkali aktivatörlerle aktifleştirilen F
sınıfı uçucu kül tabanlı donatı içeren harçların
korozyon direnci araştırılmıştır. Farklı uçucu kül,
aktivatör tipi ve Na konsantrasyonu çalışmanın
deneysel
değişken
parametreleridir.
Harç
karışımlarının agrega-bağlayıcı ve su-bağlayıcı
oranları sırasıyla 3,0 ve 0,30 olarak seçilmiştir.
Deneylerde agrega olarak maksimum tane çapı 2
mm olan 1350 g’lık CEN referans kumu kullanılmıştır.
F sınıfı iki farklı uçucu kül, iki faklı alkali aktivatör
(NaOH ve Na2SiO3) ve dört farklı (%6, %9, %12 ve
%15) Na konsantrasyonlarında, Ø100×200 mm
boyutlarında ve içerisinde 60 cm uzunluğunda Ø16
mm çapında donatı bulunan silindir numuneler
üretilmiştir. Üretilen harç numunelere, 24 saat
100°C’de ısıl kür uygulanmıştır. Üretilen numuneler
%5 NaCl çözeltisi içerisinde 12V sabit gerilim
uygulayan doğru akım deney cihazına bağlanarak
hızlandırılmış korozyon deneyi gerçekleştirilmiştir.
Korozyona maruz bırakılan numunelerin korozyon
dirençleri, donatı ağırlıkları ve aderans dayanım
değişimleri ile belirlenmiştir. Aderans dayanımları
çekme çıkarma (pull-out) deneyi ile ölçülmüştür.
Korozyon deneyi uygulanan tüm numuneler deney
sonunda aderans dayanımı kaybına uğramıştır.
Ancak donatıların ağırlığında önemli bir azalma
oluşmamıştır. Sugözü külü ile üretilen numuneler
Çatalağzı külü ile üretilenlerden, NaOH ile üretilen
numunelerin Na2SiO3 ile üretilenlerden genel olarak
daha yüksek aderans dayanımına sahip olduğu
görülmüştür. En düşük aderans dayanımı değerleri
Çatalağzı külünün Na2SiO3 ile aktifleştirilmesinde
gözlenmiştir. Sugözü külünün %12 ve %15 Na
oranında NaOH ve Na2SiO3 ile aktifleştirilmesiyle
elde edilen numunelerin korozyon sonrası aderans
dayanımı, Portland çimentolu kontrol numunesinin
korozyon sonrası aderans dayanımına eşdeğer
bulunmuştur. Uçucu kül geopolimer harcına 100°C
sıcaklıkta kür uygulanmasının boşluk yapısını
oldukça kaba bıraktığı ve boşlukluluk oranını
arttırdığı, dolayısıyla sıcaklık kürüne maruz kalmayan
çimentolu numunelerin korozyon direncinden daha
yüksek direnç gösteremediği düşünülmektedir. Diğer
taraftan
geopolimerlerde,
aktivatör
Na
konsantrasyonlarındaki artışla birlikte korozyon
sonrasındaki aderans dayanımlarında genel bir
iyileşmenin olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Korozyon
dayanımı, uçucu kül, geopolimer

direnci,

In this study, the corrosion resistance of rebarr
embedded to a class F fly ash based and alkali
activated geopolymer mortars was investigated. Fly
ashes, activator type and Na concentration are the
experimental variable parameters of the study. The
aggregate-binder and water-binder ratios of the
mortar mixtures were selected as 3.0 and 0.30,
respectively. In the experiments, 1350 g of CEN
reference sand having a maximum particle diameter
of 2 mm was used as aggregate. With two different F
fly ashes, two different alkaline activators (NaOH and
Na2SiO3) and four different concentrations of Na
(6%, 9%, 12% and 15%), Ø100 × 200 mm in
dimensions and Ø16 mm in diameter, the cylinder
samples were produced. The mortar samples
produced were heat cured at 100 ° C for 24 hours.
Accelerated corrosion test was carried out by
connecting the samples with rebar to a DC test
device applying 12V constant voltage in 5% NaCl
solution. Corrosion resistance of samples exposed to
corrosion was determined by changes in
reinforcement weights and adherence strength.
Adherence strength was measured by a pull-out test.
All the samples subjected to the corrosion test have
not lost the adherence strength at the end of the test.
Also, the weight of the reinforcement did not
decrease significantly. The samples produced with
Sugözü fly ash have higher corrosion resistance than
the samples produced with Çatalağzı fly ash. In
general, the samples produced with sodium
hydroxide have been found to have a higher
adherence strength than the samples produced with
sodium silicate. The lowest values of adherence
strength were observed for the Na2SiO3 activator.
The post-corrosion adherence strength of the
samples obtained by activating the Sugözü fly ash
with NaOH and Na2SiO3 at 12% and 15% Na was
found to be equivalent to the post-corrosion
adherence strength of the Portland cement control
sample. It is considered that, curing fly ash
geopolymer mortar at a temperature of 100°C
incraesed porosity of geopolymer mortar as well as
result with coarser pore structure. Therefore, due to
high prosity, heat cured geopolymer mortars did not
show superior corrosion resistance compared to nonheat cured control cement mortar. On the other
hand, it is observed that adherence stregth inceared
with the increase in activator content.

aderans
Keywords:
Corrosion
resistance,
resistance, fly ash, geopolymer
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ait kimyasal ve fiziksel özellikler Çizelge 1’de
verilmiştir

1.Giriş
Uçucu küllerin beton ve çimento sektöründe katkı
olarak kullanımın yanı sıra alkaliler ile aktifleştirilerek
kullanımı da mümkündür. Geopolimer olarak
adlandırılan uçucu küllü çimentosuz harçların birçok
avantajları
vardır.
Geopolimerlerin
önemli
avantajlarından bazıları; kısa zamanda dayanım
kazanmaları, dış etkilere karşı dayanıklı olması,
düşük ısı iletkenliği ve yüksek hacim stabilitesine
sahip olmalarıdır. Ayrıca tuğla ve gazbeton
üretiminde alkalilerin kullanılması kür sıcaklıklarını
oldukça düşürmekte ve buna paralel olarak enerji
maliyeti düşmektedir [1].
Uçucu kül tabanlı geopolimerler, 1990’lı yıllardan beri
daha fazla ilgi çekici hale gelmiştir [2]. Kömürle
çalışan santrallerde oluşan uçucu küllerin zararlı
etkilerinin
azaltılması
için
uygun
çözüm
yöntemlerinden birisidir [3]. Alkali aktivasyonda
uçucu kül kullanımı, atık materyallerin azaltılmasına
ve daha kaliteli yapı malzemeleri üretimine katkı
sunmaktadır [4,5].
Beton ile içerisindeki donatı, meydana gelen etkiler
nedeniyle şekil değiştirebilir. Bu esnada malzemeler
arasında gerilme geçişi oluşur. Arada sıyrılma
olmaksızın bu tür gerilme geçişinin ortaya çıkmasına
aderans denir [6]. Aderans, beton ile donatı arasında
meydana gelen sürtünme ile yapışma direncinden ve
nervürlü donatı kullanılması durumunda mekanik
kenetlenmeden dolayı oluşur [7]. Yapıda donatı
aderansı, sadece beton özelliklerinden değil aynı
zamanda yapının geometrisinden de etkilenmektedir.
Beton donatı aderansı, donatının çekme mi basınç
bölgesinde mi olduğu, yükün eğilme mi çekip
çıkarma yükü mü olduğu, ankraj boyu, sıcaklık,
donatının çapı, beton örtü kalınlığı, donatıya etkiyen
pas fakörleri gibi birçok nedenden etkilenmektedir.
Beton-donatı aderansını tayin etmede uygulama
kolaylığı bakımından da yaygın olarak kullanılan
deney yöntemi çekip çıkarma deneyidir [8,9].
Yapılarda beton içindeki çelik donatıların bir çoğu
korozyona sebep olan klor saldırılarına maruz
kalmaktadır [10]. Korozyon betonarme yapıların
durabilitesini ve servis ömrünü önemli derecede
azaltmaktadır [11]. Yapılan birçok çalışma, çelik
donatı korozyonunun hem donatıyı zayıflatmasından
hem de beton ile aderansının azalmasından dolayı
donatının çekme dayanımını azalttığını belirtmiştir
[12,13,14].
Bu çalışmada, iki farklı uçucu kül ile üretilen
geopolimer harçların aderans dayanımını belirlemek
için donatılı silindir harçlar üretilerek korozyona tabi
tutulmuş ve aderans kayıpları çekme-çıkarma deney
yöntemi ile belirlenmiştir.

Çizelge 1. Uçucu küllerin özellikleri
Sugözü
Uçucu Külü
60,51
21,69
7,85
90,05
2,58
0,92
1,65
1,52
0,53
0,010
0,183
2,42
2290
18,47

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
SiO2 (%)
Al2O3 (%)
Fe2O3 (%)
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 ≥ %70
K2O (%)
Na2O (%)
MgO (%)
CaO (%)
SO3 (%)
Clˉ (%)
Serbest CaO (%)
Kızdırma Kaybı (%)
Yoğunluk (kg/m³)
> 45 Mikron (%)

Çatalağzı
Uçucu Külü
54,68
25,94
6,81
87,43
3,97
0,39
1,55
3,12
0,34
0,0043
0,02
3,30
2130
29,0

2.2. Standart Kum
Deneysel çalışmada maksimum tane boyutu 2 mm
olan 1350 gramlık paketlerde temin edilen standart
CEN kumu kullanılmıştır. Kumun kuru özgül ağırlığı
2.63, doygun kuru yüzey özgül ağırlığı 2.65 ve su
emme oranı %0.57’dir. Referans kuma ait elek
analizi sonuçları ve TS EN 196-1’de [16] yer alan
sınır değerler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2 Standart kum elek analizi değerleri
Tane Boyutu (mm)
0.08

0.16

0.5

1.0

1.6

2.0

Kalan(%)

99.6

87.1

68.9

32.7

3.1

0

Sınır(%)

99 ± 1

87 ±
5

67 ±
5

33 ±
5

7±5

0

2.3. Aktivatörler
Çalışmada sodyum hidroksit (NaOH) ve sodyum
silikat (Na2SiO3) ayrı ayrı iki farklı aktivatör olarak
kullanılmıştır. Sodyum hidroksite ait analiz sonuçları
Çizelge 3’de, sodyum silikata ait analiz sonuçları ise
Çizelge 4’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Sodyum hidroksit kimyasal analizi
NaOH, (%)

Na2CO3, (%)

NaCl, (%)

98.27

0.35

0.02

Fe, (ppm)
13.17

min. 98.00

max. 0.40

max. 0.10

max.15

Çizelge 4. Sodyum silikat kimyasal analizi

2. Malzeme Özellikleri
2.1. Uçucu Kül

Analizler

Sınır

Birim

Na2O

12,0-13,5

%

Sonuçlar
13,14

Titrimetrik

SiO2
Bome (20°)
Modül
Dansite (20°)

23,5-27,0
Min 43,00
Min 2,00
1,422-1,436

%
°B
g/cm³

25,75
43,00
2,02
1,422

Volümetrik
Bomemetre
Dansimetre

Analizler

2.4. Su

Uçucu kül, Adana ili Sugözü Termik Santrali ve
Zonguldak ili Çatalağzı Termik Santralinden temin
edilmiştir.
Kimyasal
bileşiminde
yer
alan
SiO2+Al2O3+Fe2O3 bileşimi %70’den fazla ve CaO
oranı %10’dan daha az olduğu için ASTM C618’e
[15] göre F sınıfı kül sınıfında yer alır. Uçucu küllere

Karışımlarda şehir şebekesinden karşılanan içilebilir
musluk suyu kullanılmıştır.

3. Deneysel Çalışmalar
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Aktivatör kullanılarak üretilen harçlarda su/bağlayıcı
oranı 0.30 ve kum/bağlayıcı oranı 3 olarak seçilmiştir.
Aktivatör katkısı ise %6, %9, %12 ve %15 Na oranı
olarak belirlenmiştir. Sodyum hidroksit (NH) ve
Sodyum silikat (NS) ile aktifleştirilen Sugözü (SG) ve
Çatalağzı (CA) küllerine ait karışımların detayları
Çizelge 5’te verilmiştir. Çimentolu kontrol gruplarında
450 g çimento, 1350 g kum ve 225 g su ile standart
karışım hazırlanmıştır.

uygulayan doğru akım kaynağının pozitif kutbu
donatının üst ucuna (çalışan elektrot), negatif kutbu
altta yer alan metal örtüye bağlanmıştır (Şekil 1).
Böylece donatı çubuğu anot, metal tel örtü katot ve
NaCl çözeltisi de elektrolit görevi üstlenmiştir.
Hazırlanan deney düzeneğine aynı anda 4 adet
doğru akım kaynağında yer alan 8 kanala 8 adet
deney numunesi bağlanmıştır. Korozyon sonrası
donatılardaki ağırlık ve numunelerdeki aderans kaybı
belirlenmiştir.

Çizelge 5. Karışım oranları
Aktivatör

NH
NH
NH
NH
NH-NS
NH-NS
NH-NS
NH-NS
NH
NH
NH
NH
NH-NS
NH-NS
NH-NS
NH-NS

Na
%

Kül
Tip

Kül
g

Kum
g

Su
g

NaOH

Na2SiO3

g

g

6
9
12
15
6
9
12
15
6
9
12
15
6
9
12
15

SG
SG
SG
SG
CA
CA
CA
CA
SG
SG
SG
SG
CA
CA
CA
CA

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135

46.96
70.43
93.91
117.3
42.16
63.25
84.33
105.4
46.96
70.43
93.91
117.3
42.16
63.25
84.33
105.4

28.27
42.40
56.53
70.66
28.27
42.40
56.53
70.66

Şekil 1. Hızlandırılmış korozyon deney düzeneği

Çözelti hazırlamak için cam kavanozlar kullanılmıştır.
Kavanoza önce hesap edilen su miktarı tartılarak
konup, üzerine sodyum hidroksit veya sodyum silikat
ilave edilerek yaklaşık 1 dakika çalkalama yapılmış
ve kimyasalın tamamen erimesi sağlanmıştır.
Sodyum hidroksit ce sodyum silikatın su ile tepkimesi
ekzotermik olduğu için oda sıcaklığına kadar
soğuması beklenmiştir. Oda sıcaklığındaki çözeltiler
ile hobart mikserinde karışımlar hazırlanarak
kalıplara yerleştirilmiştir.
Üretilen harç karışımları TS EN 196-1’e uygun olarak
hazırlanmıştır. Çözelti ve uçucu kül önce karıştırma
kabına konup 30 saniye karıştırdıktan sonra ikinci 30
saniye içerisinde kum ilave edilmiştir. Ardından
yüksek hızda 30 saniye daha karıştırmaya devam
edilmiştir. Karıştırıcı durdurulup ilk 30 saniyede kabın
çeperlerindeki harç ortaya toplanarak toplam 90
saniye beklenmiştir. Ardından 60 saniye daha yüksek
hızda
devam
edilerek
karıştırma
işlemi
tamamlanmıştır. Hazırlanan harç numuneleri hemen
bekleme yapılmaksızın 100°C sıcaklıktaki etüve
konarak 24 saat süreyle etüvde kalması
sağlanmıştır. Bu süre sonunda numuneler oda
sıcaklığına gelince deneye tabii tutulmuşlardır.

Şekil 2. Aderans deney düzeneği ve deney numunesi

4. Bulgular ve Tartışma
Korozyona uğratılan numunelerin aderans kaybını
belirlemek için ASTM A944-10 [17] standardına göre
çekme çıkarma (pull-out) deneyi yapılmıştır (Şekil 2).
Deney, bir grup korozyona uğramış numuneler ile
kıyaslama yapabileceğimiz korozyona uğratılmamış
ikinci bir gruba da uygulanmıştır. Böylece hiç
korozyona uğramamış numuneler ile korozyon ile
zarar görmüş numunelerin aderans değişimleri
belirlenmiştir. Aderans hesaplamaları Bağıntı 1
yardımıyla yapılmıştır.

Korozyon deneyi için 16 mm çapında nervürlü S420
çeliği kullanılmıştır. NaCl çözeltisi için sanayi tipi tuz
kullanılmıştır. Donatı Ø100×200 mm silindir kalıp
ortasına yerleştirilerek yüksekliği 25 mm olan plastik
pas payı aparatı ile donatının kalıp tabanına değmesi
önlenmiştir. Geopolimer numuneler 24 saat 100
ºC’de ısıl küresi sonunda oda sıcaklığına gelince,
kontrol numuneleri ise donatıya su değmeyecek
şekilde suda 28 gün kür edildikten sonra deneye tabi
tutulmuştur Deney düzeneği için plastik havuz
kullanılarak havuz tabanına metal tel örtü serilip
elektriği
iletmesi
sağlanmıştır.
Hızlandırılmış
korozyon deneyi için tuz çözelti konsantrasyonu %5
olarak ayarlanmıştır. Sisteme 12 volt sabit gerilim

τ=

Aderans Kuvveti
π.∅.l

(1)
Aderans Kuvveti: Donatının numuneden sökülme
kuvveti, N
Ø: Donatı çapı, mm
l: Aderans boyu (numuneye gömülü donatı uzunluğu)
, mm
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Şekil 3. Korozyon sonrası numune görünümü
Çizelge 6. Aderans dayanımı sonuçları
Özellik
Na
CEM I
42,5 R
Aktivatör
%6
%9
NaOH
%12
%15
%6
%9
Na2SiO3
%12
%15

Kontrol
Grubu
Aderans
Dayanımı
(MPa)

Korozyon
Sonrası
Aderans
Dayanımı
(MPa)

Kontrol
Grubu
Aderans
Dayanımı
(MPa)

Korozyon
Sonrası
Aderans
Dayanımı
(MPa)

10,8

8,1

10,8

8,1

Sugözü Külü
4,2
3,6
11,8
7,3
12,9
8,0
13,4
8,2
4,2
2,9
6,6
6,0
8,5
8,1
12,6
8,7

Çatalağzı Külü
5,0
4,7
6,5
5,6
9,0
5,6
12,7
9,5
4,7
3,0
7,6
3,3
7,9
4,5
8,8
4,6

numuneleri ise korozyona uğramamış 10,8 MPa
iken, korozyon sonrası 8,1 MPa olarak hesap
edilmiştir. Çatalağzı külünde kontrol numnelerinde ve
korozyon sonrası en yüksek aderans dayanımı %15
Na oranında NaOH ile elde edilmiştir. NaOH ile
üretilen kontrol harçlarında %12 Na oranında bile
portland çimentolu numuneden yüksek dayanım elde
edilirken Na2SiO3 ile sadece %15 Na oranında daha
yüksek değer elde edilmiştir. Ancak kontrol grubunda
%12
portland
çimentolu
numunelere
yakın
değerdedir. Korozyon sonrası Çatalağzı külünde
sadece %15 Na oranında NaOH ile üretilen
numuneler portland çimentolu numunelerden daha iyi
değerlere sahiptir [18].

5. Sonuçlar
a.

b.

c.

NaOH ile aktifleştirilen 24 saat 100ºC de ısıl işlem
görmüş Sugözü uçucu küllü korozyona uğramamış
geopolimer kontrol numunelerinin %6, %9, %12 ve
%15 Na oranlarında aderans dayanımı sırasıyla 4,2,
11,8, 12,9 ve 13,4 MPa’dır. Korozyon sonrası ise
%6, %9, %12 ve %15 Na oranlarında aderans
dayanımı sırasıyla 3,6, 7,3, 8,0 ve 8,2 MPa olarak
belirlenmiştir. Na2SiO3 ile aktifleştirilen 24 saat 100ºC
de ısıl işlem görmüş Sugözü uçucu küllü korozyona
uğramamış geopolimer kontrol numunelerinin %6,
%9, %12 ve %15 Na oranlarında aderans dayanımı
sırasıyla 4,2, 6,6, 8,5 ve 12,6 MPa’dır. Korozyon
sonrası ise %6, %9, %12 ve %15 Na oranlarında
aderans dayanımı sırasıyla 2,9, 6,0, 8,1 ve 8,7 MPa
olarak bulunmuştur. Portland çimentolu kontrol
numuneleri ise korozyona uğramamış 10,8 MPa
iken, korozyon sonrası 8,1 MPa olarak hesap
edilmiştir. Sugözü külünde kontrol numunelerinde en
yüksek aderans dayanımı %15 Na oranında NaOH
ile elde edilirken korozyon sonrası %15 Na oranında
Na2SiO3 ile elde edilmiştir. NaOH ile üretilen kontrol
harçlarında %9 Na oranında bile portland çimentolu
numuneden yüksek dayanım elde edilirken Na2SiO3
ile sadece %15 Na oranında daha yüksek değer elde
edilmiştir.
NaOH ile aktifleştirilen 24 saat 100ºC de ısıl işlem
görmüş Çatalağzı uçucu küllü korozyona uğramamış
geopolimer kontrol numunelerinin %6, %9, %12 ve
%15 Na oranlarında aderans dayanımı sırasıyla 5,0,
6,5, 9,0 ve 12,7 MPa’dır. Korozyon sonrası ise %6,
%9, %12 ve %15 Na oranlarında aderans dayanımı
sırasıyla 4,7, 5,6, 5,6 ve 9,5 MPa olarak
belirlenmiştir. Na2SiO3 ile aktifleştirilen 24 saat 100ºC
de ısıl işlem görmüş Çatalağzı uçucu küllü korozyona
uğramamış geopolimer kontrol numunelerinin %6,
%9, %12 ve %15 Na oranlarında aderans dayanımı
sırasıyla 4,7, 7,6, 7,9 ve 8,8 MPa’dır. Korozyon
sonrası ise %6, %9, %12 ve %15 Na oranlarında
aderans dayanımı sırasıyla 3,0, 3,3, 4,5 ve 4,6 MPa
olarak bulunmuştur. Portland çimentolu kontrol

d.

e.

Uçucu kül geopolimer harcına 100°C sıcaklıkta
kür uygulanmasının boşluk yapısını arttırdığı,
dolayısıyla sıcaklık kürüne maruz kalmayan
çimentolu numunelerin korozyon direncinden
daha düşük değerler elde edilmesine sebep
olmuştur.
Geopolimerlerde,
aktivatör
Na
konsantrasyonlarındaki artışla birlikte korozyon
öncesi ve sonrasındaki aderans dayanımlarında
genel bir iyileşmenin olduğu görülmektedir.
Sugözü külü ile üretilen numuneler Çatalağzı külü
ile üretilenlerden, NaOH ile üretilen numuneler
Na2SiO3 ile üretilenlerden daha yüksek aderans
dayanımına sahiptir.
En düşük aderans dayanımı değerleri Çatalağzı
külünün Na2SiO3 ile aktifleştirilmesiyle elde
edilmiştir.
Sugözü külünün %12 ve %15 Na oranında NaOH
ve Na2SiO3 ile aktifleştirilmesiyle elde edilen
numunelerin korozyon sonrası aderans dayanımı,
portland çimentolu numunelerin korozyon sonrası
aderans dayanımına çok yakın veya eşittir.
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RHEOLOGICAL BEHAVIOUR OF INCONEL 718 FEEDSTOCKS
FABRICATED WITH BINDER SYSTEM BASED
ON PEG 8000
PEG 8000 ESASLI BAĞLAYICI SİSTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ INCONEL
718 BESLEME STOKLARININ REOLOJİK DAVRANIŞLARI
Uğur Gökmen
Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: ugurgokmen@gazi.edu.tr
powder loading rate was obtained in feedstocks
containing 72% (volume) Inconel 718.

Özet
Bu çalışmada, Inconel 718 süperalaşım tozunun
hatasız enjeksiyon kalıplanabilmesi için optimum akış
davranış özellikleri belirlenmiş ve yeni bir bağlayıcı
formülü geliştirilmiştir. Bu amaçla, Polietilen glikol
(PEG8000) ve paraffin wax (PW) esaslı özgün bir
bağlayıcı sistemi hazırlanmıştır. Bağlayıcı sistemi
içerisinde iskelet bağlayıcı olarak polipropilen (PP)
ve yağlayıcı olarak sterik asit (SA) kullanılmıştır.
Süperalaşım Inconel 718 tozunun ortalama parçacık
boyutu 24,92 μm’dir. Bağlayıcı sistemi ve Inconel
718 tozu 45 dakika süreyle karıştırılarak besleme
stokları elde edilmiştir. Hazırlanan besleme
stoklarının akış davranış özellikleri kılcal reometre
yardımıyla
karakterize
edilmiştir.
Reoloji
çalışmalarında
kullanılan
kılcal
reometrenin
o
sıcaklıkları 150-190 C arasında, basınç değerleri ise
0,298-2,069 MPa arasında değiştirilmiştir. Basınç ve
sıcaklığa bağlı olarak besleme stoklarının kayma
gerilmeleri,
kayma
hızları
ve
viskoziteleri
belirlenmiştir. Artan sıcaklık ve basınç ile viskozitede
azalma tespit edilmiştir. En yüksek toz yükleme oranı
hacimce %72 Inconel 718 içeren besleme
stoklarında elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Inconel 718, Reoloji

Toz

enjeksiyon

Keywords: Powder injection molding, Inconel 718,
Rheology

1. Giriş
İçinde bulunduğumuz zaman diliminin endüstrisi
içerisinde yüksek sıcaklık uygulamalarında kendisine
geniş bir yer bulan malzemelerin başında
süperalaşımlar gelmektedir [1]. Süperalaşımlar
genellikle, yüzey kararlılığının gerektiği ve yüksek
o
gerilmelerin meydana geldiği 650 C ve üzerindeki
sıcaklıklarda kullanılmaktadır. Süperalaşım terimi
çoğunlukla demir, nikel, kobalt esaslı malzeme
alaşımları için veya demir, nikel, kobalt, krom
kombinasyonları için kullanılan bir ifadedir. Belirtilen
alaşımlar içerisinde daha az miktarlarda molibden,
tungsten, tantalyum, alüminyum ve niyobyum başlıca
olmak üzere demir, kobalt ve nikel oluşumları ihtiva
ederler [2]. Ni esaslı süperalaşımlar endüstriyel
uygulamalarda birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ni esaslı süper alaşımlar ısı dirençli
alaşımların bir sınıfıdır. Süperalaşımlar yüksek ve
kriyojenik sıcaklıklarda yüksek yüzey bozunma
direnci
ve
mukavemet
kombinasyonu
sergilemektedir. Bu özellikleri onları, havacılık,
otomotiv, medikal, kimya ve petrokimya sektörlerinde
birçok uygulama için kullanılabilir kılmaktadır [3, 4].
Nikel matrisli süperalaşımların belirtilen üstün
özellikleri uzay ve güç üretim endüstrisi gibi yüksek
sıcaklık uygulamaları için oldukça önemlidir [5].
Yaygın olarak kullanılan ticari nikel esaslı süper
alaşımlardan birisi Inconel 718’dir. Inconel 718 γ'' fazı
ve Ni3Nb (δ) tarafından güçlendirilmiş, çökelme
sertleşmeli bir alaşımdır, aynı zamanda rekabet
oluşturulabilecek
fazları
da
bünyesinde
bulundurmaktadır.
Inconel
718
havacılık
uygulamaları için ilgi çekicidir, çünkü Inconel 718
o
650 C sıcaklıkta yüksek sıcaklık oksidasyon
direncine ve mukavemete sahip olmasının yanında
iyi süneklik ve tokluğa da sahiptir [6]. Süperalaşımlar
ve özellikle nikel esaslı süper alaşımların Toz
enjeksiyon kalıplama (TEK) tekniğiyle üretildiğinde
döküm gibi diğer teknikler ile karşılaştırıldığı zaman
maliyet tasarrufu sağlayabileceği bilinmektedir [7, 8].

kalıplama,

Abstract
In this study, optimum flow behavior properties for
powder injection molding (PIM) of Inconel 718
superalloy powder were determined and a new
binding formula has been developed. For this
purpose, an original binder system Polyethylene
glycol (PEG 8000) and paraffin wax (PW) were
prepared. Polypropylene (PP) was used as skeleton
binder and steric acid (SA) was used as lubricant for
binder system. The average particle size of
Superalloy Inconel 718 powder is 24.92μm. So as to
prepare the feedstock Inconel 718 powders and
binder were mixed for 45 min. The flow behaviors of
these feedstocks have been characterized by using
capillary rheometer. The capillary rheometer
temperatures used in rheological studies were
o
changed between 150-190 C, and pressure values
were changed between 0.298-2.069 MPa. Shear
stress, shear rates and viscosity of feedstocks were
determined depending on the temperature and
pressure. With rising temperature and pressure, the
decrease in viscosity was determined. Highest

TEK metal, seramik ve intermetalik tozlardan
karmaşık şekilli, küçük boyutlu, hassas toleranslı,
düzgün yüzeyli parçaların üretilmesi için geliştirilen
toz şekillendirme yöntemidir. TEK teknolojisi, aslında
önceden bilinen toz metalurjisi ve plastik enjeksiyon
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teknolojilerinin birlikte gerçekleştirilmesidir [9, 10].
TEK işlemi genel olarak dört temel adımda
tanımlanmıştır. İlk adım da toz tanecikleri ve polimer
esaslı bağlayıcı sistemleri karıştırılarak besleme
stokları oluşturulur. İkinci adımda besleme stoku,
enjeksiyon kalıplama makinesinde kalıp içerisine
enjekte edilir. Üçüncü adımda üretilen numunelerden
bağlayıcılar
uzaklaştırılır.
Sinterleme
ve
yoğunlaştırma işlemleri ile TEK işlemi tamamlanır
[11, 12]. Besleme stokları viskoelastik bir davranışa
sahip toz - bağlayıcı karışımlarıdır. Bir başka ifadeyle
enjeksiyon kalıplama için kullanılacak toz ve
bağlayıcı karışımların tanelenmiş halidir. Besleme
stokunun özelliklerini taneleme tekniği, karıştırma
metodu, toz - bağlayıcı oranı, toz özelliği ve bağlayıcı
kompozisyonu belirler [13]. Başarılı bir TEK işlemi
için besleme stoklarının akış davranışlarını
belirlemenin en önemli işlem adımlarından birisidir.
Malzemelerin reolojik özelliklerinin en önemlisinin,
viskozite olduğu söylenebilir. Viskozite, malzemenin
akmaya karşı gösterdiği direnci ifade etmektedir ve
ergiyik besleme stoğunun kalıp boşluğuna dolumun
da en kritik rolü oynamaktadır.

oluşabilecek hataları minimuma indirmek ve optimum
akış değerlerine ulaşmak için birden fazla bileşen
içeren bağlayıcı formülleri denenerek pilot deneyler
yapılmıştır. Pilot deneyler sonucu PEG 8000 esaslı
özgün
bir
bağlayıcı
formülü
hazırlanmıştır.
Hazırlanan bağlayıcı formülü içerisinde bulunan
bileşenlerin özellikleri Çizelge 3’te, bağlayıcı sistemi
ise Çizelge 4’te verilmiştir.

Yapılan çalışmada PEG 8000 esaslı özgün bir
bağlayıcı sistemi hazırlanmıştır. Kullanılan bağlayıcı
sistemleri
içerisinde
yağlayıcı
olarak
SA
kullanılmıştır. Geliştirilen bağlayıcı formülü ve Inconel
718 süperalaşım tozu kullanılarak farklı toz yükleme
(hacimce %60-75) oranlarında besleme stokları
hazırlanmıştır. Hazırlanan besleme stoklarının,
değişen sıcaklığa ve basınca bağlı olarak reolojik
özellikleri karakterize edilmiştir.

Şekil 3. Süperalaşım Inconel 718 SEM resmi
Çizelge 2.
Süperalaşım Inconel 718 tozunun
ortalama toz boyut dağılımı

2. Materyal ve Metot
Çalışmalarda kullanılan Inconel 718 süperalaşım
tozu Sandvik Osprey firmasından temin edilmiş 20
mikron altı gaz atomize küresel şekilli tozdur.
3
Piknometre yoğunluğu 8,20 g/cm ’tür. Inconel 718
süperalaşım tozunun kimyasal bileşimi Çizelge 1’ de
ve toz şekli Şekil 1’ de verilmiştir.
Çizelge 1. Süperalaşım
kimyasal bileşimi

Inconel

718

D (10) μm

D (50) μm

D(90) μm

9.68

24.92

50.68

Çizelge 3. Bağlayıcı bileşenlerinin bazı özellikleri

tozunun

Cins

Yoğunluk
(g/cm3)

Ergime
noktası
(oC)

Polipropilen

0,85

189

(PEG8000)

Inconel 718 (wt%)
Ni
52
Cr
18
Mo
3.1
Nb
5.2
Fe
21.5
Cu
0.3
Mn
0.12
Si
0.22
Al
0.5
Ti
1.2
C
0.5
B
0.006

Parafin Wax
Carnauba Wax
Stearik Asit

1,204

60-63

0,97

98-112

0,90
0,84

90

67-69

Özgün bağlayıcı sistemi 3 boyutlu karıştırıcıda 30
dakika süreyle karıştırılarak hazırlanmıştır (Çizelge
4). Besleme stoğunda fazla toz, az bağlayıcı
kullanılması durumunda viskozitenin arttığı ve
kalıplanmada zorluklar yaşandığı bilinmektedir [10,
14]. Homojen bir besleme stoğu hazırlamak amacıyla
bağlayıcı sistemi ve Inconel 718 süperalaşım tozu
sıcak karıştırma sistemi ile 45 dakika süre ile
karıştırılmıştır. Besleme stokları içerisindeki toz
miktarı hacimce %60 ile %75 aralığında değişmiştir.

Toz enjeksiyon kalıplama işleminde hatasız bir
kalıplama için birden çok bileşen içeren bağlayıcı
formüllerinin kullanılması gerektiği bilinmektedir. Bu
duruma paralel olarak Inconel 718 süperalaşım
tozunun
enjeksiyon
kalıplanması
esnasında
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Çizelge 4. PEG 8000 esaslı bağlayıcı sistemi
Bağlayıcı
sistemi

B

Bağlayıcı
bileşenleri

Oran
(%Ağırlıkça)

PEG 8.000

40

Carnauba Wax

10

Parafin Wax

Polipropilen
Stearik Asit

besleme stoklarında sergilenmiştir. Inconel 718 tozu
ve PEG esaslı bağlayıcı sistemi ile hazırlanan
o
besleme stoklarında 150 C’nin altındaki sıcaklıklarda
ergime yetersiz gelmiştir.

30
18
2

Besleme stoklarının akış davranış özelliklerini
incelemede en yaygın tercih edilen yöntem viskozite
ve kayma hızının karakterize edilmesidir. Besleme
stoklarının viskoziteleri, kılcal reometre cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Testler ASTM D 1238 (TS
EN ISO 1133) standardına göre yapılmıştır. Değişen
kayma gerilmelerine ve kayma hızlarına bağlı olarak
viskoziteler belirlenmiştir. Besleme stoklarının akış
özelliklerinin belirlenmesi esnasında cihazın sıcaklığı
o
150-190 C aralığında ve uygulanan basınç ise 0,2982,069 MPa aralığında değiştirilmiştir.

3. Deneysel Sonuçlar
Toz enjeksiyon kalıplama yönteminde ergiyik haldeki
besleme stoğunun kalıp boşluklarına aktarılması
(akışı) viskozite ile ilgilidir. Kısaca viskozite bir
kalıplama parametresidir. Çeşitli araştırmalarda
viskozitenin çok düşük ya da çok yüksek olmasının
kalıplama sırasında problemlere neden olacağı
bildirilmiştir. Viskozite değerinin çok yüksek
olmasının kalıplamayı zorlaştıracağı veya çok düşük
olmasının yapısal problemlere neden olacağı
kalıplama işlemi sırasında bağlayıcı toz ayrışması
gibi durumların gözlenebileceği rapor edilmiştir [ 15,
16].

Şekil 2. %60 Inconel 718 tozu içeren besleme
stoğunun sıcaklık ve kayma hızına bağlı viskozite
değişimleri

Besleme
stoklarının
reolojik
davranışlarının
enjeksiyon
kalıplama
işlemine
uygunluğu
bakımından genel değerlendirme besleme stoklarının
viskozite-kayma
hızı
ve
viskozite-sıcaklık
değişimlerinin
incelenmesi
ile
yapılmaktadır.
Geliştirilen özgün bağlayıcı sistemi ve Inconel 718
süperalaşım tozu kullanılarak 5 farklı besleme stoku
hazırlanmıştır. Hazırlanan besleme stokları içerisinde
bulunan toz yüzdeleri hacimce %60, 65, 70, 72 ve 75
olarak belirlenmiştir. Fakat %75 oranında toz içeren
besleme stoklarında akış eklde edilememiştir. %75
toz oranı geliştirilen bağlayıcı formülü ile hazırlanan
besleme stoklarının sınır değeri olarak kabul
edilmiştir.
Hazırlanan
beslemese
stoklarının
viskozite-kayma hızı ve viskozite-sıcaklık değişim
grafikleri Şekil 2-5’te verilmiştir. Besleme stoğu
içerisinde var olan toz miktarı arttıkça viskozite
artmış ve kayma hızı azalmıştır. Bütün besleme
stoklarında artan sıcaklığa ve kayma hızına bağlı
olarak viskozitede azalma gözlenmiştir. Toz
enjeksiyon kalıplama işleminde aranılan akış tipinin
Pseudoplastik akış olduğu çeşitli çalışmalarda rapor
edilmiştir [1]. Pseudoplastik akış davranışı bütün

Şekil 2-5’te verilen grafikler incelendiğinde artan
kayma hızına, sıcaklığa ve basınca bağlı olarak
besleme
stoklarının
viskozitelerinde
azalma
meydana geldiği açıkça görülmektedir. Enjeksiyon
kalıplama sırasında besleme stoklarının kayma
-1
hızının 100-1000 s aralığında ve buna bağlı olarak
hatasız bir kalıplama için viskozitesinin 1000 Pa.s’
nin altında olması gerektiği belirtilmiştir [17, 18].
Bütün besleme stokları 150-190 C aralığında
o
denenmiştir. 200 C üzerinde yapılan denemelerde
numunelerde
bozunma
(şişme)
başladığı
gözlenmiştir. Elde edilen viskozite değerleri ve akış
şekilleri dikkate alındığında geliştirilen PEG 8000
bağlayıcı sistemi ve Inconel 718 süperalaşım tozu
o
için ideal sıcaklığın 170-190 C aralığı olduğu
düşünülmektedir.
Beliritilen
aralıkta
yapılan
çalışmalarda makro incelemeler sonucu herhangi bir
şişme olmadığı ve spiral akış elde edildiği
gözlenmiştir. Spiral ve düzgün numune yüzeyine
sahip bir akış için basınç değerinin çok düşük
seçilmemesi gerekmektedir. Basıncın çok düşük
o
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olduğu durumlarda sıcaklık değeri uygun olsa dahi
akış şekli uygun olmayan bir tipte (spiral harici) elde
edilecektir. Inconel 718 süperalaşım tozu kullanılarak
hazırlanacak besleme stoklarında toz yüzdesini
artırmak için farklı bağlayıcı sistemleri kullanmakta
fayda olduğu düşünülmektedir. PEG esaslı bağlayıcı
sistemleri numune yüzey düzgünlüğü bakımından
istenilen sonuçlar vermişlerdir fakat besleme stoku
içerisinde bulunan toz taşıma kapasitelerinin çok
düşük olduğu görülmüştür. Bu duruma paralel olarak
geliştirlen bağlayıcı sistemi içerisinde ana bileşeni
oluşturan PEG 8000 wax esaslı bileşenler ile
desteklenmiş ve toz taşıma kapasitesi artırılmıştır.

Şekil 4. %70 Inconel 718 tozu içeren besleme
stoğunun sıcaklık ve kayma hızına bağlı viskozite
değişimleri

Şekil 3. %65 Inconel 718 tozu içeren besleme
stoğunun sıcaklık ve kayma hızına bağlı viskozite
değişimleri
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enjeksiyon kalıplama işlemi için uygun
olduğunun göstergesidir.
•

Kullanılan
parametreler
ve
makro
incelemeler göz önünde bulundurularak
optimum toz yükleme oranı hacimce %72
olarak belirlenmiştir. %75 toz yükleme
oranında akış elde edilememiştir.
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Şekil 5. %72 Inconel 718 tozu içeren besleme
stoğunun sıcaklık ve kayma hızına bağlı viskozite
değişimleri

4. Sonuçlar
Süperalaşım Inconel 718 tozu ve PEG 8000 esaslı
bağlayıcı sistemi karıştırılarak besleme stokları
hazırlanmıştır. Besleme stoklarının reolojik özellikleri
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sonuçlar elde edilmiştir;
•

Geliştirilen bağlayıcı sistemi kullanılarak
oluşturulan besleme stoklarında numunenin
cihazdan akış şekli (spiral) ve numune
yüzeyinin durumuna göre reolojik özellikler
açısından en iyi sonuçlar %65 toz içeren
o
besleme stoklarında 170 C sıcaklıkta ve
2,069 MPa basınçta elde edilmiştir.

•

Özgün bağlayıcı sistemi kullanılarak yapılan
çalışmalarda toz taşıma kapasitesi %60’dan
%75’e
çıkarılmıştır.
Enjeksiyon
parametreleri açısından en uygun viskozite
ve kayma hızı değerleri %60 ve 65 toz
yükleme oranlarında elde edilmiştir.

•

Tüm besleme stoklarında pseudoplastik
akış tipine uygun akış gözlenmiştir ve bu
durum kullanılan bağlayıcı sisteminin toz
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1. Giriş

Özet

Araç güvenlik sisteminin en önemli elemanlarından
biri olan darbe sönümleyiciler pasif güvenlik
sisteminin bir elemanıdır.Darbe sönümleyiciler, kaza
anında
ortaya
çıkan
çarpışma
enerjisini
sönümleyerek aracın, sürücünün ve yolcuların zarar
görmesini önlemek için tasarlanmış yapısal
elemanlardır.

Seri üretim prosesesine uygun olan küçük ve orta
sınıf segmentli araç gövdeleri ağırlıklı olarak çelik
veya çelik türevi malzemelerden üretilmektedir.
Temel olarak, araç gövdesi bileşenleri statik, dinamik
(çarpışma) ve hatta kompleks yorulma yüklerine tabi
tutulur. Bu çalışmadaki ana mühendislik problemi,
malzeme ve yük özelliklerini tek veya üst üste
yüklenmiş durumlarının incelenmesidir. Bu strateji
için farklı özelliklerde yüksek mukavemete sahip çelik
malzemeler ve bunun yanında Alüminyum-Çelik
yapılar gibi metalik hibrit yapıların kullanım alanı
giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bununla birlikte,
özellikle çarpışmaya uygun hibrit gövde yapıları için
gereken verimli birleştirme teknolojileri şu ana kadar
yeterince uygulanabilir değildirler.

Bu çalışmada, dayanımı daha düşük malzeme
özelliklerine sahip sac metal malzemenin üzerine
lazer sertleştirme yöntemi uygulanarak darbe
sönümleyici parçasının tasarım, test ve analiz
çalışmaları ile çarpışma performansının arttırılması
üzerine çalışılmıştır. Darbe sönümleyici parça
üzerinde uygulanacak bölgesel lazer sertleştirme
prosesi sayesinde istenilen bölgelerde daha düşük
ya da daha yüksek mukavemetli yapılara sahip
olunacaktır. Lazer sertleştirme prosesi ile anizotropik
bir yapı elde edilerek, darbe sönümleyicinin çarpışma
davranışının yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Modüler araç gövde tasarımları, taşıt türevleri veya
seri üretimde kullanılan malzemeler için gerekli
varyasyonlar geliştirilerek beklenen mukavemet
değerlerinin sağlanması üzerine çalışılmaktadır.
Ancak bu çalışmalar çoğunlukla düşük üretim
esnekliği nedeniyle yüksek çaba ve maliyet
[6]
yaratmaktadır.

Anahtar
kelimeler:
:
Lazer
Sertleştirme
Yöntemi,Sac Parçalarda Mukavemet Artırma, Darbe
Sönümleyici, Araç güvenliği

Bileşen özelliklerini kesin ve esnek bir şekilde
uyarlamak için yeni büyük ölçekli teknolojiler
kullanarak, yük durumları önceden belirlenen
araştırmalar
ve
deneysel
çalışmalar
ile
kanıtlamaktadır. Örnek olarak, Şekil 1’de gösterilen
çarpışma deformasyon testinde çoğunlukla özel
komponent bölgelerinde karmaşık yük durumları
görülmektedir. Çarpışma sırasında yolcuların ve
sürücünün can güvenliğini sağlamak adına
geliştirilen aktif ve pasif güvenlik sistemi elemanları
kullanılmaktadır. Bu çalışmaya konu olan pasif
güvenlik sisteminin bir elemanı olan darbe
sönümleyicilerin çarpışma deformasyonuna etkisi çok
[1]
büyüktür.
Şekil 2’de bir darbe sönümleyici görseli
verilmiştir.
Darbe
sönümleyicinin
üretiminde
kullanılan malzemelerin enerji emme ve deformasyon
kabiliyetleri çok önemlidir. Kullanılan çelik ve türevleri
malzemeler, belirli bölgelerde yüksek mukavemet
gerektirmektedir. Bu bölgelerin lokal olarak
mukavemet ve sertlik değerleri arttırılmalıdır.

Abstract
One of the most important components of the vehicle
safety system which called shock absorbers are
essential parts of the passive safety system. Shock
absorbers are structural elements designed to
prevent damage to the vehicle, driver and the
passengers by damping the collision energy that
occurs during an accident.
In this study; design, test and analysis studies of the
shock absorbers, which laser hardening method was
applied to sheet metal that has comparably lower
mechanical properties, were carried out to improve
the collision performance. Through the regional laser
hardening process applied to the shock absorbing
part, structures with desired areas and strength
ranges can be obtained. An anisotropic structure is
obtained by the laser hardening process, and the
collision behaviour of the shock absorber is being
diverted.
Keywords: Laser Hardening, Increasing the
Strength Of Sheet Metal Parts, Crash Box, Bumper
Beam, Vehicle Safety
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homojen iç yapı elde edilir. İç yapının düzenli,
homojen ve küçük taneli olması, yüksek sertliklerde
[4]
oluşan gevreklik problemini de ortadan kaldırır.

Şekil.1 Euro NCAP Önden Çarpışma Testi

Lazerin temas ettiği yüzeyde sıcaklık artış hızı çok
yüksek olduğu için malzemenin geneline etki eden
ısıl yük düşüktür. Bu nedenle şekil deformasyonu
minimum düzeydedir. Ürünün sadece sertlik alması
istenen bölgelerine işlem yapılmasına olanak
sağladığı için lazer yüzey sertleştirme, hem parçanın
geri kalan kısmının gereksiz yere işleme dahil
olmasının önüne geçer hem de lokal sertleştirme
sayesinde, büyük parçalar için işlemin ekonomik
olması anlamına gelir.

[5]

Literatürde özellikle otomotiv parçaları ve kalıp
sektöründe sık kullanılan malzemelerin farklı
yöntemlerle sertleştirilmesinde, yüzey sertliği ve
derinliğinin
araştırılması,
kontrolü
ve
değerlendirilmesi üzerine teorik ve deneysel
çalışmalar bulunmaktadır.

3. Deneysel Çalışmalar

Çelik levhaların malzeme mukavemetini yerel bir
lazer sertleştirme işlemi ile verimli şekilde ayarlamak
mümkündür. Sonuç olarak, lazer sertleştirme yöntemi
çarpışma anında malzemelerin enerji emilim
kabiliyetinin, derin çekme özelliklerinin ve üretim
prosesinin önemli ölçüde iyileştirilmesinde esneklik
sağlamaktadır. Özellikle karmaşık bileşenler için
lazerle güçlendirilmiş yapılar üzerinde sayısal
simülasyonlar yapılmaktadır.

Lazer sertleştirme yöntemi için Boron 1500 çeliği ve
2
akma dayanımı 600 N/ mm
sahip yüksek
mukavemetli bir çelik türü
kullanıldı. Çelik
malzemelerin kimyasal bileşenleri Çizelge.1 ve
Çizelge.2’de verilmiştir. Bu malzeme için flow stresseffective plastic strain grafiği ise Şekil 3 ve Şekil 4’de
gösterilmiştir. Şekil 5’te gösterilen 4 mm kalınlığa
sahip numune, darbe sönümleyici parça üzerinde
lazer parametreleri; lazer hızı 8 mm/s, lazer genişliği
1 mm ve lazer derinliği 2 mm olacak şekilde
belirlenen noktalardan lazer sertleştirme prosesi için
kaynak benzetim yazılımı kullanılarak analiz
çalışmaları yapılmıştır.
Çizelge.1 Boron 1500 çeliğinin kimyasal birleşimi
Malzeme (Boron 1500 Çeliği)

Şekil 2. Otomobil darbe sönümleyici

[2]

0.039

Fe

97.9964

S

0.001

B

0.003

Mn

1.24

Si

0.26

C

0.24

Mo

0.004

Ta

0.003

Co

0.005

N

0.0008

Ti

0.035

Cr

0.12

Ni

0.02

V

0.0008

Cu

0.015

P

0.012

W

0.005

Al

2. Lazerle Malzeme Sertleştirme Yöntemi
Lazer ile sertleştirme; derin çekme, kesme, büküm,
plastik enjeksiyon, hafif metal döküm kalıplarında,
düşük maliyetli ve mukavemetli çelik, yüksek
mukavemetli çelik saç levhaların bölgesel olarak
sertleştirilmesinde (AHSS) kullanılan ve giderek
yaygınlaşan bir yöntemdir. Yöntemin en büyük
avantajı sertleştirme sonrasında parça üzerinde şekil
değişimi olmamasıdır. Bu sayede, kalıplarda ve saç
levhalarda geleneksel sertleştirme işlemleri sonrası
yapılmak zorunda olan son işlem operasyonları
[3]
ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
Odaklanmış lazer ışını belirlenen bölgede ergime
sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa kadar laser ışını ile
belirlenen derinlikte ve hızda ısıtılır. (Yüksek
sıcaklıkta parçanın atomlarının kafes yapısının
değişmesine neden olur ve tanımlanan bölgede
ostenitik yapılar oluşur.) Bu sıcaklık değeri
değişmeyecek şekilde parça yüzeyinde pyrometre
sistemi ile sıcaklık sürekli kontrol altında tutulur.
Lazer ışını o bölgeyi terk ettikten sonra aşırı yüksek
hızda ısınma nedeniyle, hala soğuk kalmış olan
parçanın iç kısmına dogru ısı transferi gerçekleşir ve
yüzey aniden soğur bu hızlı soğuma malzemenin
kafes yapısının eski haline dönmesine engel olur.
Yüzeyde yüksek sertlik değerine sahip martenzitik
yapı oluşur. Homojen ısı dağılımı sonucunda

Şekil.3 Flow stress-effective plastic strain grafiği
Çizelge.2 Akma dayanımı 600 N/ mm çelik
malzemenin kimyasal birleşimi
2
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Akma Dayanımı 600 N/ mm sahip Çelik
Malzeme
2

C

0.16

Ni

0.15

Cr

0.55

P

0.012

Fe

96.963

S

0.005

Mn

1.45

Si

0.3

Mo

0.37

V

0.04

Şekil.6 Malzeme Üzerindeki Martenzitik Dönüşüm ve
Çarpışma Modeli
Darbe sönümleyicinin Boron 1500 çelik malzeme ile
parçaya sanal ortamda çarpma simülasyonu
uygulandıgında, parça üzerinde okunan değerler
kuvvet/deplasman grafiği Şekil 7’de
gösterildiği
gibidir. Malzemenin enerji sönümleme yeteneğinde
% 9,6 lik bir artış ile önemli ölçüde gelişme
gösterildiği şekil 8’de gösterilmektedir.
Şekil.4 Flow stress-effective plastic strain grafiği

Şekil.5 Lazer parametreleri

[6]

Şekil.7 Kuvvet /Deplasman Grafiği

4. Sonuçlar
Kaynak benzetim yazılımı kullanılarak darbe
sönümleyici parça üzerinde yapılan analizler
sonucunda
belirlenen
bölgelerde
sertleşme
prosesinin gerçekleşmesi için martenzitik dönüşümler
ve çarpışma similasyonu sonucunda elde edilen
model Şekil 6’da görülmektedir.

Şekil.8 Enerji Sönümleme Grafiği
Darbe sönümleyici parça üzerine Akma Dayanımı
2
600 N/mm olan malzemeye kaynak benzetim
similasyonunda
lazer
sertleştirme
prosesi
uygulandığında malzemenin sertlik değerinin 24
HRC değerinden 43.6 HRC değerine yükseldiği
şekil.9’da gösterilmektedir.
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[6] Wagner, M., Jahn, A., Beyer, E., & Balzani, D.
(2016). Design and Optimization of Steel Car Body
Structures
via
Local
Laser-Strengthening.
Engineering,
08(05),
276-286.
doi:10.4236/eng.2016.85024.

Şekil.9 Malzeme sertlik grafiği

5. Tartışma
Farklı malzemeler ve farklı lazer parametrelerini
kullanarak kaynak benzetim yazılımını üzerinde
sanal olarak analiz ettiğimiz modellerden önemli
iyileştirmeler elde edildi. Yapılan bu iyileştirme
çalışmalarının test ortamında doğrulanması ve farklı
otomotiv parçalarında farklı kaynak modelleri
kullanarak uygulanması planlanmaktadır.
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada AISI 1010 sementasyon çeliğine farklı
oranlarda B4C ve KBF4 içeren iki çeşit toz karışımı
kullanılarak 800˚C ve 1000 ˚C’de 4 saat süre ile bor
kaplama işlemi uygulanmıştır. Kaplama işlemi
sonrası metalografik olarak hazırlanan numuneler
ışık mikroskobunda incelenerek farklı kaplama
karışımları ve sıcaklılar için kaplama kalınlığında
meydana gelen değişimler karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Numunelerde kaplama yüzeyinden
merkeze doğru mikrosertlik ölçümleri yapılarak farklı
kaplama karışımları ve sıcaklıklar için sertlik
profillerinde meydana gelen değişimler karşılaştırmalı
olarak incelenmiştir. Kaplama işleminde kullanılan
tozların kimyasal kompozisyonunun ve işlem
sıcaklığının kaplama kalınlığı üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Sıcaklık arttıkça
kaplama kalınlığının önemli derecede arttığı, buna
bağlı olarak da 1000 ˚C’de yapılan kaplamalarda
daha yüksek sertlik değerlerinin elde edildiği
gözlemlenmiştir.

Birçok uygulamada, aslında, parçaların hizmet ömrü,
yüzey özellikleri ile belirlenir [1]. Birçok yeni
çalışmada, aşınma direncini, korozyon ve mekanik
özellikleri geliştirmeyi amaçlayan çeşitli yüzey işleme
yöntemleri açıklanmıştır. Özellikleri iyileştirmek için
kullanılan yöntemlerden biri de borlamadır [2]. Bu
nedenle son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişen
yüzey işlem teknolojilerinde borlama işlemi dikkat
çekmektedir.
Borlama
işlemi,
demir
esaslı
malzemelere ve demir dışı malzemelere çok geniş bir
şekilde uygulanabilen bir termo-kimyasal yüzey
sertleştirme işlemidir [3]. Borlama işlemi, sertleştirme,
nitrürleme veya karbonitrürleme gibi diğer geleneksel
işlemlerle elde edilenlerden çok daha yüksek
sertliğinin elde edilmesine izin verir. Borlama
termokimyasal yüzey işlemleri çeşitli yöntemlerle
sağlanabilir;
katı
ortamda,
elektrolizli
veya
elektrolizsiz erimiş tuzların olduğu sıvı ortamda ya da
gaz ortamında [4]. Bu kadar uzun süredir sahip
olduğu üstün maddi özellikler, hem teknik
uygulamalara (araçlar, yüksek performanslı dişli
parçaları) hem de teorik çalışmalara büyük ilgi
gösterdi [5]. Çeliklerin termokimyasal işlemlerinde,
karbon, nitrojen veya bor gibi türlerin difüzyonuna
dayanan borlama, özel bir konumdadır. Borlanmış
çelik parçalar, makine mühendisliği ve otomotiv
endüstrilerindeki çeşitli tribolojik uygulamalarda
mükemmel performans gösterir [1]. Çelik yüzeyinde
demir borür oluşturulması borlama işleminin en
bilinenlerindendir [6]. Çeliğe uygulanan borlama
işleminin başlıca avantajı yüksek bir yüzey sertliğinin,
düşük bir sürtünme katsayısı ile birleştirilmesine izin
verilmesidir ki bu da iyi bir aşınma direncini destekler
[4]. Bu işlem bor atomlarının alt tabaka yüzeyine
yayılmasıyla oluşur. Bu şekilde borürleri oluşturmak
için temel malzeme ile bor atomları reaksiyona
girerler ve bir tabaka oluşur [4]. Oluşan bu tabakalar
malzemeye korozyon direnci ile birlikte, aşınmaya
karşı yüzeyde yaklaşık olarak 2100 Vickers
değerinde sertlik kazandırmaktadır [7]. Borlama
ortamı, bor kaynağı (amorf bor, B4C, Na2B4O7, B2H6),
aktivatörler (KBF4, NH4F) dolgu ve deoksidantlardan
(SiC, Al2O3) oluşur. Aktivatörler borür tabakasının
düzenli gelişmesine etki ederler. Dolgu malzemesi ve
deoksidantlar ise borlama esnasında oksijen tutarak
indirgeyici bir ortam oluştururlar ve borlama
malzemesinin ana malzemeye yapışmasını önlerler.
Borlama işlemi esnasında kullanılan yöntem,
borlama malzemesinin kompozisyonu, borlanacak
malzeme cinsi, işlem süresi ve işlem sıcaklığı elde
edilen tabakaya etki eden faktörlerdir [6]. Bu

Anahtar kelimeler: AISI 1010 çeliği, bor kaplama,
mikroyapı, sertlik

Abstract
In this study, two different types of powder mixtures
containing B4C and KBF4 were applied to the AISI
1010 cementation steel at different rates and boron
coating was applied at 800˚C and 1000˚C for 4
hours. After the coating process, samples prepared
metallographically
were
examined
by
light
microscope and the changes in coating thickness for
different coating blends and temperatures were
compared comparatively. The microhardness
measurements were made from the coating surface
to the center in the samples, and the changes in the
hardness profiles for the different coating blends and
temperatures were compared comparatively. It has
been found that the chemical composition of the
powders used in the coating process and the
process temperature have a significant effect on the
coating thickness. It has been observed that as the
temperature increases, the coating thickness
increases significantly, resulting in higher hardness
values at coatings made at 1000˚C.
Keywords: AISI 1010
microstructural, hardness

steel,

boron

coating,
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çalışmanın
amacı;
sementasyon
çeliklerinde
optimum bor kaplama parametrelerinin (kimyasal
kompozisyon, sıcaklık vs.) belirlenmesidir.

Kaplama işleminde kullanılan tozların kimyasal
kompozisyonunun ve işlem sıcaklığının kaplama
kalınlığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla
kaplanan numunelerin kesitleri metalografik olarak
hazırlanarak ışık mikroskobunda incelenmiştir. Bu
incelemeler sonucunda iki farklı karışımın aynı
sıcaklıkta ve aynı karışımın farklı kaplama
sıcaklıklarında kaplama kalınlığının farklılık gösterdiği
gözlemlenmiştir.

2. Deneysel Çalışma
Bu çalışmada AISI 1010 sementasyon çeliği yüzeyi
kaplanacak malzeme olarak kullanılmıştır. Boyutları
Φ15 x10mm olan silindirik geometriye sahip AISI
1010 sementasyon çeliği numunelere Şekil 1’de
verilen düzenek kullanılarak Tablo 1’de belirtilen
ağırlıkça farklı oranlarda B4C ve KBF4 içeren iki çeşit
toz karışımı kullanılarak 800 ve 1000 °C’de 4 saat
süre ile kaplama işlemi uygulanmıştır.
Kaplama
Karışım Tozları

1. Karışım

2. Karışım

B₄C

%30

%20

KBF₄

%20

%30

Grafit

%20

%20

SiC

%30

%30

(a)
(b)
Şekil 2. 800˚C’ de a) 1. Karışım ve b) 2. Karışım
kullanılarak kaplanmış numunelerin ışık mikroskop
görüntüleri

Tablo 1. Kaplama karışım tozları ve miktarları (ağ. %)

(a)
(b)
Şekil 3. 1000˚C’ de a) 1. Karışım ve b) 2. Karışım
kullanılarak kaplanmış numunelerin ışık mikroskop
görüntüleri

Şekil 1. Bor kaplama işleminde kullanılan düzeneğin
şematik görünümü
Kaplama işlemi sonrası metalografik olarak
hazırlanan
numuneler
ışık
mikroskobunda
incelenerek aynı sürede farklı sıcaklıklar ve kaplama
karışımları için kaplama kalınlığında meydana gelen
değişimler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Numunelerde kaplama yüzeyinden merkeze doğru
mikrosertlik ölçümleri yapılarak farklı sıcaklıklar ve
kaplama karışımları için sertlik profillerindeki
değişimler karşılaştırılmıştır.

3. Deneysel Sonuçlar

3.1. Metalografik İncelemeler
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3.2. Sertlik
Bu çalışma kapsamında bor kaplama işleminde
kullanılan tozların kimyasal kompozisyonunun ve
işlem sıcaklığının kaplama sertliği üzerindeki etkisini
incelemek
amacıyla
numunelerin
kesitlerinde
yüzeyden merkeze doğru belirli mesafelerde mikro
sertlik ölçümleri yapılmıştır. Farklı parametreler için
kaplama yüzeyinden merkeze doğru elde edilen
sertlik profillerindeki değişimler Şekil 7 ve Şekil 8’de
karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Kaplama kalınlık
değişimine paralel bir şekilde 1000 °C’de 2. karışım
kullanılarak yapılan kaplamalarda en yüksek sertlik
değerlerinin elde edildiği görülmüştür.
(a)
(b)
Şekil 4. 1. Karışım kullanılarak a) 800˚C, b) 1000˚C’
de kaplanmış numunelerin ışık mikroskop görüntüleri

Şekil 5. 2. Karışım kullanılarak a) 800˚C, b) 1000˚C’
de kaplanmış numunelerin ışık mikroskop görüntüleri
Şekil 6’da verilen grafikte de görüldüğü gibi her iki
toz karışımı için de 1000 ˚C’de yapılan kaplamalarda
800 °C’ye göre daha yüksek kaplama kalınlıkları elde
edilmiştir. Kaplama toz karışımının kimyasal
kompozisyonu
açısından
incelendiğinde
ise
2.karışım kullanılarak yapılan kaplamalarda her iki
sıcaklık için de 1. karışıma göre daha yüksek
kaplama kalınlıklarının elde edildiği görülmüştür.

Şekil 7. Sıcaklığın kaplama sertliğine etkisi

Şekil 6. Kaplama toz karışımın kimyasal
kompozisyonunun ve kaplama sıcaklığının kaplama
kalınlığına etkisi
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[7] S. Baştürk; M. Erten, Borlama ile Yüzey
Sertleştirme Çalışmaları, Mühendis ve Makine, cilt:
47, Sayı: 563, 57-74, 2012.

Şekil 8. Kaplama toz karışımın kimyasal
kompozisyonunun kaplama sertliğine etkisi

4. Sonuçlar:
Yapılan çalışma sonucunda kaplama işleminde
kullanılan tozların kimyasal kompozisyonunun ve
işlem sıcaklığının kaplama kalınlığı üzerinde önemli
bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Kaplama toz
karışımında KBF4 oranının artması kaplama
kalınlığını ve sertliğini arttırmıştır. Sıcaklık arttıkça
kaplama kalınlığının ve sertliğinin arttığı da
görülmüştür. En yüksek kaplama kalınlığı ve sertliğini
sağlayan parametrelerin 1000 °C ve 2. karışım
olduğu sonucuna varılmıştır.
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MEASUREMENTS OF L X-RAY PRODUCTION CROSS-SECTIONS
AND INTENSITY RATIOS FOR TM2O3 COMPOUND DEPENDING ON
THE TEMPERATURE
TM2O3 BİLEŞİĞİ İÇİN SICAKLIĞA BAĞLI L X-IŞINI ÜRETİM TESİR
KESİTLERİ VE ŞİDDET ORANLARININ ÖLÇÜMLERİ
Esra CİNANa, Aytaç LEVETa, Neslihan EKİNCİa, Erdem ŞAKARa, Yakup KURUCUa and
Yüksel ÖZDEMİRa
a

Atatürk University, Erzurum, Turkey, E-mail: esra.dari@atauni.edu.tr

comparison with Lα X-rays that arise from the
transitions between the M5, M4-L3 shells. Lα X-rays
Bu çalışmada, geçiş metallerinin bir alt serisi olan less influenced in comparison with Lβ2 X-rays that arise
lantanitlerden Tm2O3 bileşiğinin ILα/ILβ1 ve ILα/ILβ2 X-ışını from the transitions between the N5-L3 shells.
241
Am halka
şiddet oranları, 100 mCi şiddetinde
kaynaktan yayımlanan 59,54 keV γ-ışınları ile Keywords: L X-ray intensity ratio, temperatrure,
uyarılarak sıcaklığa bağlı in-situ olarak belirlendi. Tüm production cross-section, FWHM, in-situ.
numunelerin L X-ışını emisyon spektrumları bir Si(Li)
katıhal X-ışını dedektörü kullanılarak elde edildi. 1. Giriş
Sıcaklık değişimi 50°C ile 400°C arasında yapıldı.
Bileşiğin spektrumlarının değerlendirilmesi ile L X-ışını Lantanitler, f blok elementleri veya nadir toprak
üretim tesir kesitleri (σLα, σLβ1 ve σLβ2) ve FWHM (yarı elementleri olarak adlandırılır. Lantanit elementlerinin
maksimumdaki tam genişlik) değerleri sıcaklığa bağlı keşfi 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu elementlerin
olarak belirlendi. Tm2O3 bileşiğinin L X-ışını şiddet kimyası üzerine insan bilgisinin yavaş yavaş artması
oranlarının, L X-ışını üretim tesir kesitlerinin ve FWHM günlük yaşantımızda bu elementlerin görünümünü
değerlerinin sıcaklığa bağlı değiştiği ve sıcaklıktan artırmıştır. Lantanit elementleri fotojenik, magnetik,
etkilendiği görülmüştür. M4-L2 tabakaları arasındaki mekanik ve nükleer özelliklere sahiptir. Lantanitlerin
geçişler sonucu oluşan Lβ1 X-ışınları, M5, M4-L3 kimya ve otomotiv sanayi, cam ve seramik, parlatma,
tabakaları arasındaki geçişler sonucu oluşan Lα X- elektronik, fosfor, tarım, tıp, optik, farmakolojik endüstri,
ışınlarına nazaran artan sıcaklıktan daha az ziraat, metal alaşımlar, süperiletkenler, metalurji,
etkilenmiştir. Lα X-ışınları da N5-L3 tabakaları katalizör, savunma sanayi, floresans ve lazer üreten
arasındaki geçişler sonucu oluşan Lβ2 X-ışınlarına materyaller gibi yaygın kullanım alanları olduğundan
nazaran artan sıcaklıktan daha az etkilenmiştir.
büyük öneme sahiptirler. Lantanitlerin uygulama
alanlarının artması lantanit elementlerine olan ilgiyi de
Anahtar kelimeler: L X-ışını şiddet oranı, sıcaklık, artırmıştır. Dolayısıyla lantanitlerin tüketimi de artmıştır.
üretim tesir kesiti, FWHM, İn-situ
Bu elementlerin analizi için yeni tekniklere ve
prosedürlere ihtiyaç duyulmuştur [1-3].

Özet

Abstract
In this study, L X-ray intensity ratios ILα/ILβ1 and ILα/ILβ2
of Tm2O3 compound from lanthanides which is a subseries of transition metals have been determined
following excitation by 59.54 keV γ-rays from a 100 mCi
241
Am radioactive annular source at different
temperatures as in- situ. L X-ray emission spectra were
obtained by using a solid state Si(Li) X-ray detector.
Temperature change was made between 50°C and
400°C. L X-ray production cross-sections (σLα, σLβ1 and
σLβ2) and FWHM (full width at half maximum) values
were determined by evaluating of the emission spectra
of the compound depending on temperature. It is
observed that L X-ray intensity ratios, L X-ray
production cross-sections and FWHM values of Tm2O3
compound changed depending on temperature and
affected by temperature. Lβ1 X-rays that arise from the
transitions between the M4-L2 shells, less influenced in
olay atomu kararsız bir durumda veya uyarılmış
durumda bırakır. Uyarılmış durumdaki bir atom elektron

Kantitatif analizler için en çok kullanılan teknik enerji
ayrımlı X-ışını floresans tekniği olup üretim tesir
kesitleri, floresans verimleri, şiddet oranları, kütle
soğurma katsayıları, toplam atomik soğurma tesir kesiti,
sıçrama oranları ve faktörleri gibi XRF parametrelerini
tespit etmek için çok verimlidir. EDXRF nispeten ucuz
ve çalıştırmak için daha az çaba gerektiren bir
sistemdir. Analitik işlemlerde, XRF daha hızlı ve daha
kolay olduğu için lantanit numunelerini analiz etmede
geniş ölçüde kullanılır [4-8].
Karakteristik X-ışınları, atomun yörüngeleri veya enerji
seviyeleri arasındaki elektron geçişleri sonucu
meydana gelir. Eğer yüksek enerjili bir parçacık
(elektron, foton vs.) hedef maddesinin bağlı
elektronlarından birine çarparsa ve parçacığın kinetik
enerjisi elektronun bağlanma enerjisinden büyükse bu
elektronun atomdan sökülmesi mümkün olacaktır. Bu
veya boşluk geçişleri ile kararlı duruma geçer. Üst
tabakalar tarafından doldurulan boşluk belli bir geçiş
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kurallarına ve enerjinin minimumluğuna uygun olarak
doldurulur. Bir foton tarafından atomun L seviyesindeki
elektron uyarılırsa, L tabakasında oluşan boşluk
atomun üst tabakalarındaki (M, N, O,..) elektronlar
tarafından doldurulabilir. Boşlukların farklı tabakalar
tarafından doldurulması sonucu oluşan karakteristik Xışınları Lı, Lα, Lβ ve Lγ olabilir. X-ışını spektroskopisinin
kullanılmaya başlandığından beri L X-ışını şiddet
oranları deneysel ve teorik olarak birçok araştırmacı
tarafından çalışılmıştır [9-14]. Bu çalışmalarda daha
çok enerji, dış manyetik alan, açı gibi etkenlerin L Xışını şiddet oranlarına ve tesir kesitlerine etkisi
incelenmiş olup sıcaklığın etkisi yok denecek kadar az
literatürde bulunduğundan, bu çalışmada Tm2O3
bileşiğinin sıcaklığa bağlı olarak L X-ışını şiddet
oranları, L X-ışını üretim tesir kesitleri ve FWHM
değerleri incelenmiştir.

2. Materyal ve Metot
Çalışmada yüksek saflıkta (99.9%), toz formunda
Tulyum(ııı)oksit (Tm2O3) bileşiği kullanılmıştır. Bu
bileşik ticari olarak Alfa Aesar firmasından temin
edilmiştir. Numune bir el havanı kullanılarak öğütülmüş
daha sonra homojen bir dağılım elde etmek için
numune mikserinde karıştırılmıştır. Böylece parçacık
büyüklüğü ve soğurma etkileri imkanlar dahilinde en
aza indirilmiştir. 13 mm çapında hazırlanan numuneye
SPECAC manuel hidrolik press makinası yardımı ile 8
-4
ton basınç uygulanmıştır. Tabletin kütlesi 10 gram
hassasiyete sahip bir terazi ile tartılmıştır.

ifadesi ile belirlenebilir. Burada NKi ilgilenilen pikin
altındaki net sayım, I0 uyarıcı radyasyonun şiddeti, G
geometri faktörü, ε Ki Ki X-ışını grubu için dedektör
verimi, t numunenin kütle kalınlığı (g/cm ) ve β uyarıcı
fotonlar ve yayımlanan K X-ışını fotonları için öz
soğurma düzeltme faktörüdür ve aşağıdaki gibi
hesaplanabilir.
2

1- exp [ -( μi /cosθ1+μe /cosθ2 )t ]
βKi =
( μi /cosθ1+μe /cosθ2 )t

(2)

Burada μi ve μe sırasıyla uyarıcı fotonlar ve yayımlanan
karakteristik X-ışınları için kütle soğurma katsayılarıdır
2
(cm /g). θ1 ve θ2 sırası ile uyarıcı fotonların ve
yayınlanan X-ışınlarının çalışılan geometride numune
yüzeyinin normali ile yaptıkları açılardır ve bu
çalışmada θ1=45° ve θ2=0° dir. μi ve μe değerleri
WinXCOM [15] programı kullanılarak hesaplanabilir. (1)
ifadesinde yer alan I0, G ve ε ’nun ayrı ayrı ölçülmesi
veya hesaplanması oldukça zor ve zaman alıcıdır.
Fakat bunların çarpımı olan I0G ε , ilgili enerji
bölgesinde çizgileri olan çeşitli elementlerin K Xışınlarının şiddetleri ölçülmek suretiyle belirlenebilir. Bu
ölçüler asıl ölçülerin alındığı deney geometrisi ve ortam
şartları muhafaza edilerek alınmalıdır. (1) ifadesinden
hareketle;
(3)

yazılabilir. IKα/IKβ ’ın değerleri (3) ifadesinde farklı
uyarma enerjileri için kullanılırsa, herhangi bir enerji için
I0G ε değeri belirlenebilir. Bu değerler uyarma enerjisi
E’nin bir fonksiyonu olarak çizilirse, bu grafikten asıl
ölçülerde kullanılan uyarıcı foton enerjisindeki I0G ε
değeri bulunabilir. Esasen I0G ε enerjinin fonksiyonu
Deney geometrisi Şekil 1’de görüldüğü gibi Si(Li) olarak
dedektör, alüminyum bir hazne ve içerisinde kurşun
kolimatör içindeki 100 mCi şiddetinde Am-241 halka
(4)
kaynak, kaynağın karşısında seramik bir haznenin ön bağıntısına fit edilebilir. İstenilen enerjideki I0G ε
yüzünde numune yerleştirmek üzere tasarlanan bir değeri buradan kolaylıkla elde edilebilir. Burada EKα Kα
aparat, numune sıcaklığını artırmak için numunenin X-ışını enerjisi A0, A1, A2 ve A3 en küçük kareler
arka yüzünün hemen karşısında bir halojen lamba ve metodundan bulunabilecek sabitlerdir. Bu şekilde
numunenin sıcaklığını kontrol etmek maksadıyla bulunan fit edilmiş değerlerle deneysel değerler
sıcaklık kontrol cihazına bağlı numunenin arka yüzüne arasındaki fark %2’den küçüktür. Aslında bu farkın
konumlandırılmış bir ısıl çiftten oluşmaktadır. Yüksek önemli bir kısmı K veya Kα tepesinin tek enerjili tepe
saflıkta, ince ve uniform numune, 100 mCi şiddetinde olmamasından, dolayısıyla enerji için hesaplanan
radyoaktif halka kaynak ve 59.54 keV foton enerjisi ortalama değerin enerjiyi tam temsil etmemesinden
kullanılarak uyarılmıştır. Çok kanallı bir analizör ile bir kaynaklanmaktadır [16]. Buna göre IKβ/IKα X-ışını şiddet
Si(Li) dedektör (FWHM= 5.96 keV’de 160 eV, aktif oranları için (1) ifadesinden hareketle;
2
bölge 20 mm , hassasiyet derinliği 5 mm ve Be pencere I
N β ε
Kβ
(5)
kalınlığı 0.008 mm) ölçümlerde X-ışınlarını dedekte
= Kβ Kα Kα
N Kα β Kβ ε Kβ
etmek için kullanılmıştır. Sıcaklık kontrol cihazı yardımı I Kα
ile 50°C sıcaklıktan başlanarak 50°C’lik adımlarla eşitliği yazılabilir. Benzer şekilde (1) ve (5) ifadelerinden
sıcaklık 400°C’ye kadar artırıldı. Bileşiğe ait L X-ışını hareketle Li X-ışını çizgi şiddeti ve L X-ışını şiddet
spektrumları 8 saat süre ile belirtilen sıcaklık aralığında oranları;
in-situ olarak, iki kez tekrarlanmak suretiyle elde edildi.
(6)
Bütün X-ışını spektrumları net pikleri tespit etmek için
çoklu-Gaussian küçük kareler fit metodu kullanılarak I Lβ
N Lβ β Lα ε L α
(7)
=
Origin 8.5 programı aracılığı ile analiz edildi. İlgili XRF
N Lα β Lβ ε Lβ
parametreleri ve L X-ışını şiddet oranları datalara I Lα
uygulanan gerekli düzeltmelerden sonra Gaussian olarak yazılabilir.
fonksiyonuna fit edilen pik alanlarından faydalanılarak
tespit edildi.
XRF tekniğinde herhangi bir karakteristik X-ışını çizgi
şiddeti deneysel olarak;
(1)
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Şekil 1. Deney geometrisi

3. Bulgular ve Tartışma
Temel haldeki atomların hızlandırılmış elektronlarla
bombardıman edilmesi, sıcaklıklarının arttırılması veya
fotonlarla bombardıman edilmesi sonucu uyarma
enerjisi elde edilebilir. Yayınlanan enerji başlangıç ve
son durumlar arasındaki enerji farkı ile ilgilidir. Eğer
numune hem radyoaktif bir kaynak yardımıyla uyarılır
hem de sıcaklığa maruz kalırsa numunenin emisyon
spektrumumu uyarılmış durumdaki atomların sayısına
bağlı olduğundan etkilenir. Bir atomlaştırıcıda uyarılmış
ve uyarılmamış atomların sayısı arasındaki oran
sıcaklığa bağlıdır ve Boltzmann eşitliği ile verilir. Bu
eşitliğe göre atomlaştırıcının sıcaklığı yükselirse
uyarılmış atomların sayısı artmaktadır. Bu da emisyon
spektrumdaki piklerin şiddetini artırır. Buradan

hareketle atomik ışımanın atomdaki elektrik yüklerinin
geçiş
hareketinden
kaynaklanmasından
dolayı
yörüngenin şekli, yayımlanan foton enerjileri, spektral
çizgi genişlikleri, geçiş hızları ve seviye ömürleri gibi
bazı atomik parametrelerde değişikliklerin olması
mümkündür [17]. Bu çalışmada sıcaklığa bağlı olarak L
X-ışını şiddet oranları, L X-ışını üretim tesir kesitleri ve
FWHM değerleri incelenmiştir. Lα, Lβ1 ve Lβ2 üretim
tesir kesitleri (σLα, σLβ1 ve σLβ2), FWHM değerleri ve L
X-ışını şiddet oranları (ILα/ILβ1 ve ILα/ILβ2) belirtilen
sıcaklık aralığında tablo halinde Çizelge 1’de
sunulmuştur. Bileşik için L X-ışını spektrumları farklı
sıcaklıklarda kıyaslamalı olarak Şekil 2’de grafik halinde
sunulmuştur. Ayrıca L X-ışını üretim tesir kesitlerinin ve
şiddet oranlarının sıcaklıkla değişimleri de grafikler
halinde Şekil 3’te sunulmuştur.

Çizelge 1. Tm2O3 bileşiği için farklı sıcaklıklarda L X-ışını üretim tesir kesitleri, şiddet oranları ve FWHM değerleri
Sıcaklık Tm2O3
°C

σLα

σLβ1

σLβ2

ILα/ILβ1

FWHM (keV)

ILα/ILβ2
Lα

Lβ1

Lβ2

50

0,82101

0,64006

0,13969

1,28271

5,87725

7,37837

8,77784

6,89914

100

0,84007

0,64997

0,14068

1,29247

5,97157

7,71651

8,82581

7,00927

150

0,82659

0,64602

0,13714

1,27950

6,02718

7,47331

8,84173

6,89143

200

0,83368

0,65019

0,13876

1,28222

6,00811

7,60978

8,74151

6,98311

250

0,83930

0,64305

0,14144

1,30520

5,93417

7,51002

8,67974

6,82509

300

0,83626

0,64060

0,13757

1,30543

6,07874

7,57967

8,62213

6,85869

350

0,83580

0,64051

0,13912

1,30491

6,00788

7,51453

8,63816

6,92610

400

0,81834

0,64835

0,13885

1,26218

5,89354

7,40502

8,77632

6,93155
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Tm2O3
Fit σLα

Üretim tesir kesiti (cm2/g)

5000

50

0,90

C

7,47

7,56

50

100

150

200

250

300

350

400

450
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8,28
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0
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Şekil 2. Tm2O3 bileşiği için farklı sıcaklıklarda elde
edilen L X-ışını spektrumları

Şekil 3. Devam
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0
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50

6
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0
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Şekil 3. Tm2O3 bileşiği için sıcaklığın bir fonksiyonu
olarak L X-ışını üretim tesir kesitlerinin ve şiddet
oranlarının değişimi
Tm2O3 bileşiği için elde edilen sonuçlar Çizelge 1 ve
Şekil 3’te verilmiştir. σLα değerlerinde artan sıcaklıkla
250°C’ye kadar bir artmanın ardından 400°C’ye
kadar bir azalma görülmüştür. σLβ1 değerlerinde
artan sıcaklıkla 150°C’ye kadar bir artmanın
ardından 300°C’ye kadar bir azalma ve bu noktadan
sonra 400°C’ye kadar tekrar bir artma görülmüştür.
σLβ2 değerlerinde artan sıcaklıkla 200°C’ye kadar bir
azalmanın ardından 350°C’ye kadar küçük bir artış
ve bu noktadan sonra 400°C’ye kadar tekrar küçük
bir azalma görülmüştür. Üretim tesir kesitlerindeki en
fazla değişim sırasıyla σLβ2(%3,1), σLα(%2,7) ve
σLβ1(%1,6) olduğu görülmüştür. Lα/Lβ1 şiddet oranları
incelendiğinde artan sıcaklıkla 100°C’ye kadar bir
azalmanın ardından 300°C’ye kadar bir artış ve bu
noktadan sonra 400°C’ye kadar tekrar bir azalma
görülmüştür. Lα/Lβ2 şiddet oranları incelendiğinde
artan sıcaklıkla 250°C’ye kadar bir artmanın
ardından 400°C’ye kadar bir azalma görülmüştür. L
X-ışını şiddet oranlarındaki en fazla değişim sırasıyla
Lα/Lβ2(%3,4) ve Lα/Lβ1(%2,0) olup artma eğiliminde
olduğu görülmüştür. FWHM değerleri ise sıcaklığın
yükselmesi ile Lα artma Lβ1 ve Lβ2 hemen hemen
sabit olup en büyük değişim sırasıyla 0,34, 0,22 ve
0,18 eV’dir.
Lα X-ışınları M5, M4-L3, Lβ1 X-ışınları M4-L2 ve Lβ2
X-ışınları N5-L3 tabakaları arasındaki geçişlerden
doğar. Daha dış tabakadaki seviyeler daha düşük
bağlanma enerjisi ve daha fazla geçiş barındırdığı
için iç tabakalar arası geçişlere nazaran tesir
kesitinde
değişimin
daha
fazla
olması
beklenmektedir. Bu nedenle en fazla değişim Lβ2 de
sonra Lα da ve en az değişim de Lβ1 X-ışınlarında
beklenmektedir. Numunelerin L X-ışını şiddet
oranlarının ve L X-ışını üretim tesir kesitlerinin
sıcaklığa göre değişim yüzdelerine bakıldığında
beklentimiz karşılanmıştır.

0
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Sıcaklık artmasıyla elektronlara bir enerji vermiş
oluruz. Verilen bu enerji numunenin birinci iyonlaşma
enerjisine göre çok küçük olduğundan iyonlaşma
olmaz; ancak verilen enerji iyonlaşma enerjisinin
biraz daha düşmesine sebep olabilir. Bu da enerji
seviyelerinin genişlemesine sebep olur. Bu etki geçiş
olasılıklarını da değiştirir. Geçiş olasılıklarının
değişmesi de tesir kesitinin ve buna bağlı
parametrelerinin de değişmesine neden olur. Bu
geçiş olasılıklarının ne yönde ve nasıl değiştiğine
dair literatürde teorik bir model olmadığı için düzensiz
olarak değişebilir. Bu çalışmada tesir kesitlerinde ve
şiddet oranlarında düzensiz artış ve azalışların
olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin geçiş
olasılıklarının düzensiz olarak değişmesi olduğu
düşünülmektedir.
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Spektral çizgilerin genişlemesine neden olan olaylar
belirsizlik etkisi (doğal genişleme), izotop etkisi,
doppler etkisi, basınç artması etkisi (çarpışma etkisi)
ve elektrik manyetik alan etkisi (zeeman etkisi)’dir.
Bunların içerisinden sıcaklıkla değişim gösteren etki
basınç artması etkisi ve doppler etkisidir. Doppler
genişlemesi atomların ışımayı salarken veya
absorplarken hızlı bir şekilde hareket etmelerinden
kaynaklanır.
Hızlı
hareket
eden
atomların
absorpladığı veya yaydığı ışının dalga boyunun
dedektöre doğru giderken azalması, ters yöne
giderken artması olayına dayanır. Sıcaklık artarken
atomların hızları da artacağından, bu tür genişleme
daha da büyür. Çarpışma genişlemesi, temel halde
bulunan ve tayini yapılan atomlarla öteki atom veya
moleküllerin çarpışmalarından ileri gelir. Çarpışma
sonucu temel halde bulunan atomlar farklı enerji
seviyelerine çıkarlar ve dolayısıyla farklı ışınlar
absorplarlar. Doppler genişlemesi gibi, basınç
genişlemesi de sıcaklıkla artar. Dolayısıyla, yüksek
sıcaklıklarda her zaman için absorpsiyon ve emisyon
pikleri daha genişlemiş olarak gözlenir. Basınç
genişlemesi sonucu doğal çizgi kalınlaşmasından
yüzlerce hatta binlerce kat daha büyük çizgi
genişlemesi olur. Bu etkiler FWHM değerlerinin
değişmesine de sebep olmaktadır; ancak bu
değişmelerde de yine düzensizlik görülebilir. FWHM
değerleri tabi çizgi genişliği, sıcaklıktan kaynaklı
genişlemeler ve diğer genişlemelerin toplamıdır. Elde
edilen sonuçlarda bu etkiler nedeniyle değişimler
görülmektedir.

4. Sonuç
M4-L2 tabakaları arasındaki geçişler sonucu oluşan
Lβ1 X-ışınları, M5, M4-L3 tabakaları arasındaki
geçişler sonucu oluşan Lα X-ışınlarına nazaran artan
sıcaklıktan daha az etkilenmiştir. Lα X-ışınları da N5L3 tabakaları arasındaki geçişler sonucu oluşan Lβ2
X-ışınlarına nazaran artan sıcaklıktan daha az
etkilenmiştir.
Sıcaklığın spektral çizgilerin genişlemesi, iyonlaşma
enerjilerine olan etkisi ve soğurma kıyılarına olan
etkisi sebebiyle geçiş olasılıkları ve buna bağlı olarak
şiddet oranları ve tesir kesitlerinde bir değişim
gözlenmiştir. FWHM değerlerinde de sıcaklığa bağlı
değişim gözlenmiştir.
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FINITE ELEMENT ANALYSIS OF DEEP DRAWING PROCESS IN 7003
SERIES ALUMINUM ALLOY
7003 SERİSİ ALÜMİNYUM ALAŞIMINDA DERİN ÇEKME İŞLEMİNİN
SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Süleyman Kılıç

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kırşehir, Türkiye
E-posta: suleymankilic@ahievran.edu.tr

Özet

bulunmaktadır. Yapılacak işlem türüne göre en iyi
şekil verilebilen malzeme ve en az hurda oluşan
malzeme seçimi çok önemlidir. Derin çekme işlemi
de imalat sanayinde sıklıkla kullanılan bir yöntem
olup, iki boyutlu sac bir malzemeden üç boyutlu bir
kap elde edilmesidir. Bu yöntemde zımba, kalıp ve
baskı plakası bulunmaktadır. Şekil 1.’de şematik bir
derin çekme elemanları gösterilmiştir. Zımbanın
uyguladığı kuvvet neticesinde sac malzeme
kolaylıkla akabilmeli ve istenilen şekli alabilmelidir.
Bu işlemde etken parametrelerden olan baskı plakası
kuvveti ise malzemede kırışmaya veya daha erken
hasara uğramaya neden olabilir. Malzemelerin sahip
olduğu düzlemsel anizotropi değeri ise iş parçasında
kulaklanma diye tabir edilen dalgalanmayı oluşturur
(Şekil 1. b). İş parçasında ki bu hata daha sonradan
kesildiğinden malzemeye uygun tasarım yapılması
gerekmektedir.

7XXX serisi alüminyum alaşımları düşük yoğunlukları
ve yüksek mukavemetleri sebebiyle hafifletme
çalışmalarında tercih edilmektedirler. Günümüzde
genellikle kiriş/destek elemanı olarak kullanılan bu
alaşımlara sac metal endüstrisi de ilgi göstermekte
ve bu alaşımlarda araştırmalar yürütmektedirler. Bu
çalışmada da 7003-t6 alüminyum alaşımın derin
çekme işlemi araştırılmıştır. Derin çekme prosesi
sonlu elemanlar analiz programında modellenmiştir.
Aynı zamanda farklı akma kriterleri kullanılarak bu
kriterlerin tahmin sonuçlarına etkisi karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak, Yld2000 modeli diğer modellere göre
daha iyi tahmin yaptığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: AA7003, derin çekme, Hill48,
Barlat89, Yld2000

Abstract
The 7XXX series of aluminum alloys are preferred for
their lightening operation due to their low density and
high strength. The sheet metal industry is also
interested in these alloys, which are currently used
as beam/ support component, and is researching in
these alloys. In this study, deep drawing process of
7003-t6 aluminum alloy is investigated. Deep
drawing process is modeled in finite element analysis
program. At the same time, the effect of these criteria
on the estimation results is compared using different
yield criteria. As a result, it is seen that Yld2000
model predicts better than the other models.
Keywords: AA7003, deep drawing, Hill48, Barlat89,
Yld2000

1. Giriş
Alüminyum alaşımları düşük yoğunlukları sebebiyle
hafifletme çalışmalarında yoğun olarak tercih
edilmektedir. Alüminyum alaşımları içerisinde ise
özellikle 7XXX serisi en yüksek mukavemet
özelliklerine sahip alaşımlardır. Bu nedenle havacılık
ve uzay sanayinde kullanılmaktadır. Bu alaşımın
diğer imalat sektörlerinde de kullanılması için çeşitli
araştırmalar halen sürmektedir. Mevcut durumda
kiriş/destek elemanı olarak kullanılmakla birlikte sac
metal olarak daha fazla kullanım alanı oluşturmak
amacıyla çalışmalar devam etmektedir.

Şekil 1. a) Derin çekme işleminin şematik gösterimi,
b) iş parçasında kulak oluşumu
Konserve kutuları, içecek kutuları, tencere, tava,
evye, basınçlı kaplar gibi birçok ürün derin çekme
işlemi ile üretilmektedir (Şekil 2).

Sac metal şekillendirme yöntemi geçmişten
günümüze imalat sanayi içerisinde önemli bir yere
sahiptir.
Farklı
kalınlıkta
farklı
mukavemet
değerlerine sahip çok geniş bir sac malzeme çeşidi
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Çizelge 1. Alüminyum alaşımının mekanik özellikleri
[8].
Parametre
σ0 / σ0
σ 45 / σ 0
σ 90 / σ 0
σb / σ0

Şekil 2. Derin çekme uygulamalarından örnekler [1].
Farklı sıcaklıkların alüminyum alaşımlarındaki derin
çekme işlemine etkisi araştırılan bir çalışmada da
özellikle 7075 alaşımı için sıcaklığın yükselmesi derin
o
çekme işlemini olumlu yönde artırdığı ve 400-500 C
sıcaklıkları arasında çok iyi şekillendirilebilme
oluştuğu gösterilmiştir [2]. 7075-t6 alüminyum
alaşımında sıcaklığın derin çekmeye etkisi araştırılan
o
bir başka çalışmada da 200 C sıcaklığında bile
otomotiv parçalarında çatlama meydana geldiği
gösterilmiştir [3]. 6061 alüminyum alaşımında derin
çekme işleminde baskı plakası kuvvetinin etkisinin
deneysel ve nümerik olarak araştırıldığı bir
çalışmada, baskı plakası kuvveti artmasının kap
yüksekliğini düşürdüğü gösterilmiştir [4]. Çalışmada
akma kriteri olarak Hill48 kullanılmıştır.

AA7003-T6
1,000
0,840
0,923
1,000

r0

0,250

r45

2,110

r90

0,960

rb
m

1,000
8

2.1. Akma kriterleri
2.1.1 Hill48 akma kriteri
Hill [5] tarafından önerilen bu anizotropik model sonlu
elemanlar analiz programlarında yer almaktadır.
Malzemeye ait üç yöndeki ( r0 , r45 , r90 ) anizotropi
değerlerinin deneysel olarak elde edilmesi ve modele
girilmesiyle tahminler yapabilmektedir. En genel
formu 1 numaralı eşitlikte verilmiştir.
2
2
2
2 f (σ ij ) ≡ F (σ 22 − σ 33 ) + G (σ 33 − σ11) + H (σ11 − σ 22 ) .
2
2
2
+ 2 M σ 31 + 2 Nσ12 =
. + 2 Lσ 23
1
(1)

Bu çalışma kapsamında 7003 serisi alüminyum
alaşımında derin çekme işlemi sonlu elemanlar
analiz programı kullanılarak modellenmiş ve farklı
akma kriterlerinin tahmin sonuçlarına etkisi
incelenmiştir.

gerçek
Denklemdeki σ11, σ 22 , σ 33 , σ12 , σ 23 , σ 31 ;
gerilme tensörlerini, F, G, H, L, M, N ise model
katsayılarını ifade etmektedir. Düzlem gerilme koşulu
altında F, G, H, N parametreleri kalmakta ve 2
numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.
r0
1
F=
, G=
( r0 + 1)
r90 ( r0 + 1)

2. Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada 7003-t6 alüminyum alaşımının derin
çekme özellikleri araştırılmıştır. Literatürde yaygın
olarak kullanılan Hill48 [5], Barlat89 [6] ve Yld20002d [7] akma kriterleri ile modelleme yapılarak tahmin
sonuçları araştırılmıştır. Malzemenin farklı yönlerdeki
akma mukavemeti ve anizotropi değerleri literatürden
alınmış ve Çizelge 1.’de verilmiştir [8]. Analizlerde
kullanılan kalıp elemanlarının ölçüleri Şekil 3.’de
verilmiştir.

H=

r0
( r0 + r90 )(2r45 + 1)
, N=
( r0 + 1)
2r90 ( r0 + 1)

(2)
2.1.2 Barlat89 akma kriteri
Barlat [6] tarafından geliştirilen bu anizotropik akma
kriteri de sonlu elemanlar analiz programlarında yer
almaktadır. En genel formuyla 3 numaralı eşitlikte
gösterilmektedir.
f = a k1 + k2 M + a k1 − k2 M + c 2k2 M = 2σ eM
(3)

Burada k1 and k2 gerilme tensörü invaryantlarıdır ve 4
numaralı eşitlikler yardımıyla hesaplanırlar.
1

 σ − hσ 2

2 2 2
11
22
σ11 + hσ 22 , k
k1 = =
 + p σ12 
2 
2

2


(4)
a, c, h parametreleri de deneysel olarak elde edilen
anizotropi ( r0 , r90 ) değerleri kullanılarak eşitlik 5

Şekil 3. Kullanılan kalıp elemanı ölçüleri

yardımıyla belirlenir.
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a = 2−c = 2−2

r0
r90
,
1 + r0 1 + r90

h=

r0 1 + r90
1 + r0 r90

N

(5)
2.1.3 Yld2000 akma kriteri
Barlat [7] tarafından geliştirilen bu anizotropik akma
kriteri de deneysel olarak elde edilen 0o, 45o, 90o
yönlerindeki akma mukavemeti ve anizotropi değerleriyle
iki eksenli gerilme ve anizotropi değerlerinin deneysel
olarak elde edilmesiyle tahmin yapabilmektedir. Kriterin
en genel hali 6 numaralı eşitlikle ifade edilmektedir.
Eşitlik 7.’deki m değeri HMK için 6 YMK için 8 olarak
alınmaktadır.
Φ = Φ′ + Φ′′ = 2σ a
(6)
a
a
a
′′ 2 S 2 + S1 + 2 S1 + S 2
Φ=
Φ′= S1 − S 2 ,

p

2,63

1,19

α6
α7
α8

-0,9085
-1,2224
-1,2697

Malzemenin
farklı
doğrultularındaki
akma
mukavemetin değişim grafiği Şekil 4.a’da verilmiştir.
Hill48 ve Barlat89 akma kriterlerinde veri girişi olarak
sadece anizotropi değerleri istenmektedir. Bu
nedenle
de
akma
mukavemeti
tahminleri
o
incelendiğinde 45 ve 90 doğrultuda tahminler hata
oranı yüksek tahminler yapmaktadır. Yld2000 akma
kriterinde de malzemenin hem anizotropi hem de
akma
mukavemeti
değerleri
kullanıldığından
deneysel sonuçla daha yakın tahminler yaptığı
görülmektedir.
Şekil 4.b’de ise anizotropinin açı ile değişim grafiği
verilmiştir. Burada da bütün akma kriterleri deneysel
değerlerle uyuşmakta fakat ara değerlerde
( σ 15 , σ 30 , σ 60 , σ 75 , r15 , r30 , r60 , r75 ) davranışın nasıl olduğu

(7)
Φ = Φ′( X ′) + Φ′′( X ′′) = 2σ a
(8)
a
a
a
′′ 2 X 2′′ − X 1′′ + 2 X 1′′ − X 2′′
,
Φ=′ X 1′ − X 2′
Φ
=

bilinmemekte ve modellerde bunu farklı ifade
etmektedir. Bunun için ara değerlerde de akma
mukavemeti ve anizotropinin deneysel olarak
belirlenmesi önem arz etmektedir.

(9)
′′ C=
′′s C ′′T=
′s C ′T=
=′ C=
=
σ L′′σ
X
σ L′σ ,
X
(10)
Eşitlik 8 ile 10 arasındaki dönüşümler yapıldığı zaman 11
numaralı eşitlikler elde edilmektedir. 11 numaralı
denklemin çözülmesiyle α1 − α8 katsayıları elde
edilmektedir. Burada elde edilen sekiz parametre sonlu
elemanlar analiz programlarında veri olarak girilmesi
beklenmektedir.

1.6

AA7003-T6
1.5

a)

1.4
1.3

σθ/σ0

 L' 
 11   2 3
0
0
 L'  
 α
−
12
1
3
0
0

 
 1
 ' = 0
 α 2  ,
−
1
3
0
 L21  
 
2 3 0  α 7 
 '   0
 L22   0
0
1 
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 L66 
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8 −2 0  α 3 
 −2 2
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  4
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Hill48
Barlat89
Yld2000
Deneysel

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0

15

30

45

60

75

90

75

90

Hadde yönüne göre açı, θ
2.8
2.6
2.4

AA7003-T6

b)

2.2
2.0
1.8
1.6

rθ

(11)

1.4

3. Sonuçlar ve tartışma

1.2

(1), (3) ve (6) numaralı denklemlerin gerekli
dönüşümleri yapılarak çözülmesiyle Hill48, Barlat89
ve Yld2000 akma kriterindeki model katsayıları
belirlenmiş ve Çizelge 2.’de verilmiştir. Elde edilen bu
model
katsayıları
kullanılarak
analizler
gerçekleştirilmiştir.

0.8

1.0

0.4
0.2
0

Barlat89

F

0,4

a

1,37

G

0,8

c

0,62

H

0,2

h

0,63

α1
α2
α3
α4
α5

15

30

45

60

Hadde yönüne göre açı, θ

Şekil 4. AA7003-T6 alaşımının farklı akma kriterlari
ile tahmin edilen a) Akma mukavemetinin açı ile
değişimi, b) Anizotropi’nin açı ile değişimi

Çizelge 2. Model katsayıları
Hill48

Hill48
Barlat89
Yld2000
Deneysel

0.6

Yld2000
-0,4986
-1,4358
-0,9850
-1,0180
-1,0350

Şekil 5.’de ise kullanılan akma kriterlerinin farklı
doğrultularda
oluşan
kulaklanma
sonuçları
görülmektedir.
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sonuçlarda Şekil 4.a ve b’deki tahmin sonuçlarıyla
ilgilidir.

Şekil 6. Farklı akma kriterlerinde kulaklanma
miktarları

4. Sonuçlar
7XXX
serisi
alüminyum
alaşımları
yüksek
mukavemetleri sebebiyle sac metal endüstrisinin
dikkatini çekmektedir. Bu çalışma kapsamında da
imalat sanayinde önemli bir işlem olan derin çekme
işlemi nümerik olarak modellenmiş ve farklı akma
kriterlerinin etkisi araştırılmıştır. Yld2000 akma
kriterinin daha fazla deneysel veriyle tahmin
yapmasından dolayı sonuçların daha başarılı olduğu
görülmüştür.

5. Teşekkür
Bu çalışma kapsamındaki analizler Niğde Ömer
Halisdemir
Üniversitesinde
yapılmıştır.
Teşekkürlerimi sunarım.
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Abstract
In this study, the use of Doganhisar clay with carbon
content in alumina-carbon brick production and
optimal packing density of raw materials were
investigated. Fused alumina with different particle
size
distributions
(-63 μm powder, 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm) were
mixed with 2% novolac, 1% antioxidant, 2%
phenolic resin and 0.02% hegzamine by weight in
order to produce alumina-C refractories that
contained 10% carbon by use by using graphite and
this clay, and then tempered at 250°C.

Al2O3–C refractories can withstand long-lasting and
repetitive chemical corrosion and mechanical attack
coming from both molten steel and slag [2].

Density, open porosity, cold crushing strength and
thermal shock resistance tests of refractories were
carried out. The effect of this clay addition on the
properites of refractories was investigated.
According to test results, incorporation of
Doganhisar clay with carbon content decreased the
mechanical
properties
and
thermal
shock
resistances of alumina-C refractories.

2. Materials and Methods

There is no chemical combinations between
corundum and graphite, then Al2O3-C refractories
have lower material strength and poor oxidation
resistance at high temperatures. Therefore, it is
compulsory to develop Al2O3-C refractories with
good performance that could guarantee lower
carbon content in the resulting steel [1, 4, 5].

Clay with carbon content sample extracted from the
Doganhisar in Konya and also graphite were used
as carbon sources in order to production of aluminacarbon bricks.
Raw materials were blended according to recipes,
that were given in Table 1, with antioxidant, novalac,
hexamine, and binder, then alumina-C refractories
were shaped in 50 mm×50 mm×50 mm square
prism by applying ∼100 MPa pressure. The shaped
samples
were
tempered
in
Furnace
ATM_ELV_1700_12_(CH) furnace at 250 °C for 3
hours with 5°C/min heating rate.

Keywords: alumina-C refractory, clay, carbon,
mechanical properties, thermal shock

1. Introduction
Al2O3-C refractories are widely used in refractories
in the steel industry e.g., for stoppers, ladle shrouds
or submerged nozzles because of its excellent
mechanical properties, physical and chemical
characteristics at elevated temperature, such as
high hot strength, good resistance to both thermal
shock and corrosion of slag attack, etc. Aluminacarbon (Al2O3-C) refractory materials control of the
flow and velocity of the liquid steel and prevention of
the steel from oxidation [1-5]. Nowadays, Al2O3–C
refractories are widely used as functional elements
like nozzles, well blocks, sliding gate plates and
stoppers in the continuous casting process of steel
production [3, 6,7].
Even though its carbon content, that has low
thermal expansion, high thermal conductivity, and
non-wettability by molten slag, traditional Al2O3-C
refractories cannot meet the requirements for the
clean steel production because of the tendency for
carbon pick-up in molten steel [2, 5]. Carboncontaining refractories have many benefits, but they
could suffer from oxidation. To enhance the
oxidation resistance, several metals can be added
as antioxidants. The antioxidants increase the
oxidation resistance of the refractories and form in
situ carbides and nitrides, thus improving the
mechanical and physical properties [2].

0
15

2
2

2
2

Antioxidant %

15 10
0
9

Hexzamine %

10
11

Phenolic Resin
%
Novalac %

<63µ Al2O3 %

35
35

Graphite %

0-1 mm Al2O3 %

30
30

Clay with carbon
content %

1-3 mm Al2O3 %

K1
K2

3-5 mm Al2O3 %

Table 1. Recipes of alumina-C refractories.

0,02
0,02

1
1

Open porosities and densities of samples before
and after thermal shock test were determined by
Archimedes principles. Cold crushing strength tests
before and after thermal shock tests were applied to
five square prism samples for either K1 and K2 by
Liya compression testing machine.
For thermal shock test, five pieces for each
composition
produced
in
the
forms
of
50mm×50mm×50mm square prism were closed with
graphite in the chamotte refractory container in
order to prevent oxidation and then heated up to
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1000 °C with 10 °C/min heating rate in the Protherm
PLF 140/9 furnace. Thermal shock tests were
performed by sudden cooling in water from 1000 °C
to 25 °C room temperature. After thermal shock test,
strength ratio values were determined.

were used as the carbon sources (K2), cold
crushing strength values of refractories decreased,
that means CCS decreased as the amount of
graphite was reduced.

The characterization of microstructures can be
performed by the SEM-Mapping analysis with
backscattered
electron
images
at
1000x
magnification. Furthermore, the elemental analyses
of those refractories were examined by Energy
Dispersive X-Ray Analysis (EDX) analysis.
Fracture surfaces of samples before and after
thermal shock test were characterized by SEM with
secondary electron images at 1000x magnification.

Figure 2. Cold crushing strength values of aluminaC refractories.

3. Results and Discussions
Flake graphite was used as a carbon source in the
K1 composition, and in K2 refractory both carbon
clay with carbon content and graphite were used in
order to provide 10% carbon content in the
compositions.
More compacted structure was
obtained in K1 due to lubricity of flake of graphite.
Alumina-C refractory material (K2) produced with
carbon-containing clay has a looser packing, which
is thought to cause lower density and cold crushing
strength (CCS) values.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(a)

(b)
Figure 1. Open porosity and density values of
alumina-C refractories.
The presence of SiO2 in the this clay reduced the
refractoriness (Tm: SiO2: 1710°C, Tm: Al2O3:
-4
2030°C). The SiO2 structure consists of (SiO4)
tetrahedrals and each tetrahedral weaker connected
from corners. This results lower bond strength and
therefore lower physical and mechanical properties
than those of Al2O3 materials.
(h)
(i)
Figure 3. a) Microstructure, b) Colored microstructure,
c-i) Elemental distribution images of K1 material
obtained by SEM

According to Figure 2, the highest strength value
was achieved in K1 composition that was produced
with graphite addition. If the graphite and this clay

366

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

According to Figure 3, even though porosities and
microcracks were seen in the microstructure of K1
material, that was produced by only graphite addition,
stronger bonding between Al2O3 and graphite grains
than that of K2 refractory was observed. Also, small
and coarse alumina grains were seen in Figure 3.

Table 3. CCS values of alümina-C refractories
before and after thermal shock test.
Material

CCS before thermal
shock test

CCS after thermal
shock test

K1

44,19

32,20

K2

28,83

22,05

Even though alümina-C refractory that contains this
clay (K2) had lower CCS, it better protected its
strength after thermal shock test than that of K1
(Figure 5). This situation was related to the
transgranular and intergranular fracture energy of
clay (Figure 7).

(a)

(b)

thought that pre-existing cracks and newly formed
cracks after thermal shock reduced the CCS values.

(c)

Figure 5. Strength ratio values of of alumina-C
refractories.
(d)

(e)

(f)

(g)

(a)

(h)

(i)

Figure 4. a) Microstructure, b) Colored
microstructure, c-i) Elemental distribution images of
K2 material obtained by SEM
In the microstructure of the K2 material (Figure 4),
deeper and larger microcracks and more amount of
voids, porosities were seen due to the fact that K1
material had higher density and CCS values.
According to thermal shock test results, it is seen
that the strength values of all refractory
compositions after thermal shock decreased. It was

(b)
Figure 6. Fracture surface images of K1 a) before
thermal shock test, b) after thermal shock test
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In the K1 material produced by using the flake
graphite, transgranular fracture is observed
dominantly in coarse and medium grains and also
intergranular fracture in small grains before and
after thermal shock test (Figure 6).

properties of Al2O3–C refractories, Ceramics
International, 39, 6069-6076, August, 2013,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.01.024
[4] Vandchali, M; Sarpoolaky, H; Fard, F.G;
Atmosphere and carbon effects on microstructure
and phase analysis of in situ spinel formation in
MgO-C refractories matrix, Ceramics International,
35,
861-868,
2009,
DOI:
10.1016/j.ceramint.2008.03.001
[5] Fan, H.B; Li, Y.W; Sang, S.B; Microstructures
and mechanical properties of Al2O3-C refractories
with silicon additive using different carbon sources,
Materials Science and Engineering: A, 528, 31773185, 2011, DOI: 10.1016/j.msea.2010.12.066
[6] Lee, W.E; Zhang, S; Melt corrosion of oxide and
oxide–carbon refractories, International Materials
Reviews, 44, 77-104, 1999,
DOI: 10.1179/095066099101528234
[7] Roungos, V; Aneziris, C.G; Berek H; Novel
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casting
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14,
255-264,
2012,
DOI:
10.1002/adem.201100222.

(a)

(b)
Figure 7. Fracture surface images of K2 a) before
thermal shock test, b) after thermal shock test
According to fracture surface images of K2 material
where clay with carbon content were used (Figure
7), transgranular fracture type was dominant before
thermal shock test, either transgranular and
intergranular fracture types were observed after
thermal shock test. Also bigger grains were seen in
fracture surface images of K1 than those of K2. It
was thought that coexistence of intergranular and
transgranular cracks, smaller grain size affected
mechanical properties of refractories.
References
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MIXER IN THE FORMATION
OF CH4, CO AND CO2 GASES IN BIOGAS REACTOR
BİYOGAZ REAKTÖRÜNDE CH4, CO VE CO2 GAZLARININ
OLUŞMASINDA KARIŞTIRICININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Murat ŞAHİN

Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kırşehir,Türkiye Eposta:murat.sahin@ahievran.edu.tr

thermophilic bacteria active in the reactors are
provided and distributed in the reactor. In order to
ensure homogeneous distribution of the bacteria in
the reactor at operating temperatures, they are
designed to be mixed. In operation, when the
reactor is fixed at a temperature of 38 ° C, the
homogeneous distribution of this temperature is
provided by the use of a mixer. Experimental
studies have been carried out on the effects of
increasing the number of daily revolutions of the
mixer in the reactor to the formation of gases such
as CH4, CO and CO2.

Özet
Bu çalışmada, sivil toplum kuruluşları (STK),
belediyeler, organize sanayi bölgeleri, yerel
yönetimler (köy, belde ve kasaba vb.) ve özel sektör
tarafından tarımsal, hayvansal ve evsel organik
atıklardan metan gazı elde edilmesinde çeşitli tür ve
özellikteki
mikroorganizma
gruplarının
aktif
çalışabilmelerinde gerekli uygun çevre şartlarının
sağlanabilmesi için bir biyogaz reaktörü tasarlanıp,
imalatı yapılarak deneysel çalışmalar yürütülmüştür.
Biyogaz reaktöründen biyogaz eldesinde reaktör içi
karıştırıcıların farklı devirlerde çalışmasınin gaz
eldesindeki etkileri üzerine araştırmalar yapılmıştır.
Biyogaz oluşum aşamaları, hidroliz, asit üretimi ve
metan
üretimi
olarak
gerçekleşmektedir.
Reaktörlerde aktif olan sakrofilik, mezofilik ve
termofilik bakterilerin uygun çalışma ortamlarının
sağlanabilmesi ve reaktör içine dağılması hayati
önem taşımaktadır. Reaktör içinde bakterilerin
çalışma
sıcaklıklarında
homojen
dağılımının
sağlanabilmesi için karıştırı dizayn edilmiştir.
◦
Çalışmada, reaktör içerisinin
38 C sıcaklıkta
sabitlendiğinde, bu sıcaklığın homojen olarak
dağılımının sağlanması, karıştırıcı kullanımı ile
sağlanmıştır. Biyogaz eldesinde, reaktör içindeki
karıştırıcının günlük devir sayılarının artmasının
CH4, CO ve CO2 gibi gazların oluşmasına olan
etkileri üzerine deneysel çalışmalar yapılmıştır.

Keywords: Biogas, combustion, emission, mixer

1. Giriş
Elde edilen biyogazın yanma karakteristikleri
üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra, biyogazın
elde edilme sürecine dair de bazı çalışmalar
bulunmaktadır.
Örneğin,
Teng
ark.
[1]
çalışmalarında, kimya mühendisliği açısından
biyogaz reaktörlerinin geliştirilmesi, biyogaz reaktörü
tasarımı ve optimizasyonunun sayısal modellemesi
üzerinde çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Lindmark
ark. [2] ise anaerobik çürütücü karıştırmada katıların
ayrıştırılarak tutulması ve çürütme içeriği aktif
mikrobiyal
topluluğu
ile
gelen
yem
homojenleştirilmesi üzerine hem deneysel, hem de
sayısal çalışmalar yürütmüşlerdir. S̆arapatka [3]
çalışmalarında, çiftlik gübresini yaklaşık 30 gün
boyunca hava geçirmez bir çürütücüde anaerobik
fermantasyon işlemine tabi tutmuşlar ve biyogaz
eldesi sağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, yanma, emisyon,
karıştırıcı

Abstract

Biyogazın eldesi ve kullanımına dair bazı çalışmalar
yukarıda
sunulmuştur.
Yapılan
literatür
çalışmasında, biyogazın elde edildiği ve elde edilen
biyogazın kullanıldığı entegre sistemlerin oldukça az
olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile birlikte,
entegre bir biyogaz üretim ve yakma sistemi
kullanılmakta ve burada elde edilen biyogazın
yanma karakteristikleri araştırılmaktadır. Böylece,
belediyeler, organize sanayi bölgeleri, yerel
yönetimler (köy, belde ve kasaba vb.) ve özel sektör
tarafından tarımsal, hayvansal ve evsel organik
atıkların kullanımıyla çeşitli tür ve özellikteki
mikroorganizma gruplarının aktif çalışabilmeleri için
uygun çevre şartlarında elde edilen biyogazın
konvansiyonel yakıcılardaki yanma davranışları
belirlenecek ve bu sayede de, mevcut yakma
sistemlerinde gerekli iyileştirmeler ortaya konulmuş

In this study, various types of microorganism groups
can be actively operated by civil society
organizations, municipalities, organized industrial
zones, local administrations (villages, towns and
villages etc.) and private sector in obtaining
methane gas from agricultural, animal and domestic
organic wastes a biogas reactor has been designed
and manufactured to carry out experimental studies
in order to provide the necessary suitable
environmental conditions. Investigations have been
made on the effects of intragranular mixers under
biogas operation at different cycles in the biogas
reactor. The stages of biogas formation occur as
hydrolysis, acid production and methane production.
It is of vital importance that suitable working
environments of the saccharinic, mesophilic and
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olacaktır. Benzer sonuçlar, alevsiz ya da dağıtılmış
yanma üzerinde yapılmış ve literatürde bulunan bazı
çalışmalarda da tespit edilmiştir [4,5]. Yanma odası
çıkışına doğru ise sıcaklık seviyeleri 800 K
dolaylarında seyretmiştir. Literatürde bulunan ve
metan için yapılan yanma sonu sıcaklık dağılımları
dikkate alındığında [6], sıcaklık seviyelerinin metana
göre biraz daha düşük olduğu, ancak çok yüksek
sıcaklık farklılıklarının da (özellikle yanma odası
çıkışında) olmadığı saptanmıştır.

reaktörü içi sıcaklığın homojen dağılımı karıştırıcı ile
sağlanmıştır ve böylece CH4 oluşumunda artma
elde edilmiştir..

Teşekkür
Yazar, deney sisteminin kurulması için 2170053
nolu projeye sağladığı destek için TÜBİTAK’a ve
bildiri sunumu için MMF.A4.18.007 nolu projeye
sağladığı destek için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
BAP birimine teşekkür eder.

2. Deney Düzeneği

Kaynaklar

Biyogaz
üretiminde
ve
üretilen
biyogazın
yakılmasında kullanılan entegre biyogaz üreteci
Şekil 1a’da gösterilmiştir. Biyogaz reaktöründe
üretilen biyogazlar, biyogaz kazanına iletilmekte ve
burada bir brülör yardımıyla yakılmakatdır. Biyogaz
reaktörünün içerisindeki karıştırıcının şematik
gösterimi Şekil 1b’de gösterilmiştir.

[1] Teng, Z; Hua, J; Wang, C; Lu, X, Reactor and
Process Design in Sustainable Energy Technology,
(First Edition) USA: Elsevier, 99-110, 2014.
[2] Lındmark, J; Thorın, E; Fdhıla, R. B; Dahlquıst,
E, Effects of mixing on the result of anaerobic
digesiton: Review, Renewable and Sustainable
Energy Reviewes, 40, 1030-1047, 2014.
[3] S̆arapatka, B, Factors influencing biogas
production during full-scaleanaerobic fermentation
of farmyard manure, Bioresource Technology, 49,
17-23, 2003.
[4] Khalıl, A.E.E; Gupta, A.K, Flame fluctuations in
Oxy-CO2-methane mixtures in swirl assisted
distributed combustion, Applied Energy, 204, 303317, 2017.
[5] Khalıl, A.E.E; Gupta, A.K,Thermal field
investigation
under
distributed
combustion
conditions, Applied Energy, 160, 477-488, 2015.

Şekil 1a. Biyogaz reaktörü şematik görünümü (The
shematical view of the biogas reactor)

[6] Ilbas, M; Karyeyen, S, Experimental analysis of
premixed and non-premixed methane flames by
using a new combustion system, Research on
Engineering Structures & Materials, 4(1), 1-14,
2018.

Şekil 1b. Karıştırıcının şematik görünümü (The
shematical view of the mixer)

3. Sonuç
Bu çalışma kapsamında, yakma sistemine entegre
bir biyogaz üreteç sistemi tasarlanmış, imalatı
yapılmış ve elde edilen biyogazların karakteristikleri
araştırılmıştır. Yapılan çalışma ile birlikte, karıştırıcı
biyogazlar
eldesindeki
etkileri
araştırılmıştır.
Böylece, biyogaz reaktöründe elde edilen gazların
oluşumunda karıştırıcının etkisini önemli bir unsur
olduğunu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Biyogaz
reaktöründe karıştıcı devir/gün arttıkça CH4
gazlarının oluşumunun arttığı gözlenmiştir. Biyogaz
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AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PARALLEL CONNECTED
RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE FLUID USING CARBON DIOXIDE
AKIŞKAN OLARAK KARBONDİOKSİT KULLANILAN PARALEL
BAĞLI KARŞIT AKIŞLI RANQUE-HILSCH VORTEKS TÜP
SİSTEMİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL DENEYSEL
İNCELENMESİ
a
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b

özelliklerinden dolayı RHVT’ler günümüzde bir çok
soğutma
ve
ısıtma
problemine
çözüm
olabilmektedirler [1-5].

Özet
Bu çalışmada iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 100 mm
olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp
(RHVT) kullanılmış ve paralel biçimde birbirine
bağlanarak
deneysel
sistem
oluşturulmuştur.
RHVT’de
Polyamid,
Alüminyum
ve
Pirinç
malzemeden üretilmiş 2 nozul kullanılmıştır.
RHVT’de akışkan olarak giriş basıncı 200 kPa’dan
600 kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla
basınçlı karbondioksit kullanılmıştır. Birbirlerine seri
bağlanan Karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpün
ısıtma-soğutma sıcaklık performansları deneysel
olarak incelenmiştir.

Bu çalışmada, hacimsel debileri ayarlamak için bir
kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası
bulunmayan karşıt akışlı iki adet Ranque–Hilsch
vorteks tüp birbirine paralel bağlanarak deneysel
sistem kurulmuştur. Kurulan deneysel sistemde
bulunan vorteks tüp içerisinde bulunan 2 nozullu
Poliamid, Alüminyum ve Pirinç malzemeden imalatı
yapılarak sistemin performansı deneysel olarak
incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ranque-Hilsch vorteks tüp,
soğutma, ısıtma.

2.1. Deneysel Sistem

2. Deneysel Sistem

Yapılan deneyde karşıt akışlı, iç çapı 7 mm, gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet karşıt akışlı RHVT
kaskad düzeneğinde seri olarak bağlanmış olup
genişliği 100 cm, yüksekliği 20 cm, kalınlığı 1.2 mm
olan bir sac levha üzerine yatay konumda
sabitlenerek aynı ölçülerde, derinliği 57 cm olan bir
çantanın içerisine Şekil 20 ’deki gibi yerleştirilmiştir.
RHVT soğuk ve sıcak akış çıkışlarına basınç ve
hacimsel debilerini ölçmek için %3 hassasiyetinde
TSI (Trust. Science, Innovatıon) marka debimetreler,
RHVT giren havanın basıncını ölçmek için ise %5
hassasiyetinde
PAKKENS
marka
gliserinli
manometre montaj edilmiştir. RHVT çıkan soğuk ve
o
sıcak akışkan sıcaklıklarını ölçmek için ±1 C
hassasiyetinde olan dijital termometreler tüpün soğuk
ve sıcak çıkış taraflarından 1 cm ilerisine 1 mm
çapında delinmiş tüpün merkezine gelecek şekilde
yerleştirilerek etrafı silikonla kapatılmış olup
sızdırmazlık sağlanmıştır. RHVT girişi ile karbon
dioksit tüpü arasında yüksek basınca dayanıklı
plastik hortum quick kuplin vasıtasıyla bağlanmıştır.
Ayrıca karbondioksit tüpün çıkışı ile vorteks tüpü
girişi arasına iki adet 150 W’lık karbondioksit ısıtıcısı
yerleştirilmiştir.

Abstract
In this study, study, inner diameter 7mm and body
length 100 mm parallel connected two numbers of
counter flow Ranque-Hilsch vortex tubes (RHVT),
have been used as experimental system. 2 Nozzles
made by polyamide, aluminum and brass material
have been used. Inlet pressure of pressurized
carbon dioxide used as fluid material in RHVT
change from 200 kPa to 600 kPa with 50 kPa
intermediate value. Performance of heating and
cooling temperature of a parallel connected counter
flow Ranque-Hilsch Vortex Tube was experimentally
investigated.
Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube, cooling,
heating..

1. Giriş
Vorteks tüpler ilk kez 1933 yılında metalurjist ve
fizikçi olan George Joseph Ranque tarafından
keşfedilmiş ve 1947 yılında Rudoph Hilsch tarafından
geliştirilmiştir. Keşfi ve geliştirmesini yapan kişilerin
adlarından dolayı Ranque–Hilsch vorteks tüpü
(RHVT) olarak adlandırılmıştır. Sıcak çıkış tarafındaki
valf hariç hiçbir hareketli parçası bulunmayan vorteks
tüpler, basınçlı gaz ile çalışarak aynı anda ısıtma ve
soğutma elde edilen bir sistemdir. Ebatlarının büyük
olmamaları, çabuk rejime girme süresi ve hiçbir
soğutucu akışkan ihtiyacı olmamasından dolayı
çevresel açıdan zararlı olmamaları gibi birçok
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msoğ

= soğuk akışkanın kütlesel debisi, kg/s

msck

= sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s

m gir

= giren akışkanın kütlesel debisi, kg/s

RHVT’lerde sıcak çıkış tarafında bulunan vananın
açılıp kapanması ile (yc) değeri değişmektedir.
Yapılmış olan bu deneysel çalışmada, vorteks tüpün
sıcak akış çıkışındaki vana tam açık konumda
bırakılarak deneyler yapıldığından (yc) oranı
değişmemektedir. RHVT’de 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)
RHVT’de girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak
uçtaki akışkan sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan
sıcaklık farkı ∆Tsck olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile
verilmiştir.
Şekil 1. RHVT deneysel sistem

∆Tsck = Tsck − Tgir

Karbondioksit tüpü ve RHVT akışkan girişindeki vana
yardımıyla deneylerde başlangıç basıncı olan 200
kPa
basınç
sağlanmıştır.
Yapılan
basınç
ayarlamasından sonra RHVT’nün sıcak ve soğuk
akışkan çıkışına monte edilen ölçüm cihazlarında
okunan sıcaklık değerleri sabit oluncaya kadar aynı
basınçta karbondioksit gönderilmiştir. RHVT girişteki
basınç, RHVT den çıkan sıcak ve soğuk akışkanın
sıcaklık değerleriyle birlikte hacimsel debileri de
okunmuştur. Daha sonra 250 kPa olan basınç
değerindeki deneye başlamadan önce RHVT’ün
soğuk ve sıcak akışkan sıcaklığını ölçen dijital
termometre ile ortam sıcaklığını ölçen dijital
termometrelerin eşit sıcaklık değerine gelinceye
kadar beklenmiş ve okunan değerler eşitlendikten
sonra 250 kPa olan basınç değerindeki deneyler
yapılmaya başlanmıştır. 300, 350, 400, 450, 500,
550 ve 600 kPa basınç değerleri için yapılan
deneysel çalışmalarda, 200 kPa basınçta yapılan
işlemler, imal edilmiş olan pirinç nozul için
0
tekrarlanmıştır. Tüm deneyler 21 C’lik ortam
sıcaklığında yapılmıştır.
Deneyde elde edilen
sonuçların doğruluğu için bir deney 3 kez
tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin ortalamaları
alınmıştır.

(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)
4. Tartışma ve Sonuç
Paralel bağlı RHVT deney deneysel sistemde
basınçlı akışkan olarak karbondioksit, Polyemid,
Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş 2
nozul sayısında (N), 200 kPa’ dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla gönderilmiş ve
paralel bağlı RHVT soğuk akışkan çıkış sıcaklıkları
(Tsgk) Şekil 2’de verilmiştir.

Vorteks tüpünde performansa önemli ölçüde etki
eden soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki
akışkanın kütle debisine oranı yc olarak tanımlanmış
ve eşitlik 1’de verilmiştir.

yc =

m soğ
m gir
(1)

m gir = msoğ + msck

(2)

Şekil 2. Giriş Basıncı ile Tsgk değişim grafiği
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RHVT giriş basıncı değerlerinde çıkan en düşük
soğuk akışkan sıcaklığı (Tsgk) incelendiğinde,
alüminyum malzemesinden yapılmış nozulda 600
0
kPa’da -36,4 C ölçülmüştür. En yüksek Tsgk değeri
ise 200 kPa giriş basınç değerinde Polyamid
0
malzemeden yapılmış nozulda 17,1 C olarak
ölçülmüştür (Şekil 2). Deneylerde kullanılan tüm
nozullar incelendiğinde RHVT giriş basınç değeri
arttırıldığı artıkça Tsgk değeri azalmaktadır (Şekil 2).
RHVT deney deneysel sistemde basınçlı akışkan
olarak hava, Polyemid, Pirinç ve Alüminyum
malzemesinden üretilmiş nozul da 200 kPa’dan 600
kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla
gönderilmiş ve parale bağlı RHVT sıcak akışkan çıkış
sıcaklıkları (Tsck) Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 4. Giriş Basıncı ile ∆T değişimi
Paralel bağlı RHVT deney deneysel sistemin
performans değeri olarak da bilinen çıkan sıcak
akışkan sıcaklığı ile çıkan soğuk akışkan sıcaklığı
arasındaki en yüksek fark (∆T) incelendiğinde,
alüminyum malzemesinden yapılmış nozulda 600
0
kPa’da 73,8 C. En düşük ∆T değeri ise 200 kPa giriş
basınç değerinde Polyemid malzemeden yapılmış
0
nozulda 5,2 C olarak ölçülmüştür (Şekil 4).
Deneylerde kullanılan tüm nozullar incelendiğinde
RHVT giriş basınç değeri arttıkça ∆T değeri
artmaktadır (Şekil 4).
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Özet

1. Giriş

Artan hava kirliliği ve emisyon değerlerini düşürmek
için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Öncelikle,
taşıtların hafifletilerek daha düşük yakıt sarfiyatının
sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla emisyon
değerlerinin
düşürülmüş
olacaktır.
Taşıtların
hafifletilmesi
ise
iki
farklı
yöntemle
başarılabilmektedir. Birincisi daha düşük yoğunluklu
bir alaşım kullanarak, ikincisi ise daha ince kalınlıkta
daha yüksek mukavemetli bir alaşım kullanılarak
yapılmaktadır. AA7XXX serisi de hem düşük
yoğunluğu hem de yüksek mukavemetleri sebebiyle
hafifletme
çalışmalarında
tercih
edilebilecek
alaşımlardandır. Halihazırda kiriş/destek elemanı
olarak kullanılmakta olan bu alaşımların farklı
alanlarda
kullanımları
içinde
araştırmalar
sürmektedir. Bu çalışmada da AA7003 serisi
alaşımın geri esneme davranışı araştırılmıştır. V
o
kalıbı (60 ) sonlu elemanlar analiz programında
modellenmiş ve farklı akma kriterleri kullanılarak bu
kriterlerinin tahminleri karşılaştırılmıştır. Sonuç
olarak, Yld2000 modelinin diğer modellere göre daha
iyi tahmin yaptığı görülmüştür.

7XXX serisi alüminyum alaşımları başlıca havacılık
ve
otomotiv
sanayinde
kullanılan
başlıca
malzemelerdendir [1]. Bunun başlıca sebepleri ise
düşük yoğunluğuna rağmen yüksek mukavemeti,
yaşlandırılabilmesi, korozyon direncinin iyi olmasıdır
[2]. Mevcut durumda çoğu ürün ekstrüzyon
yöntemiyle üretilip kullanılmaktadır. Sac metal olarak
şekillendirilebilmesi üzerine çalışmalar devam
etmektedir [3].
İmalat süreçlerindeki en büyük problemlerin başında
geri esneme olayı gelmektedir. Geri esneme,
şekillendirilen parçadan kuvvetin kaldırılmasıyla,
şekillenmiş parçanın bir miktar açısının değişmesi
olayıdır. Şekil 1.’de şematik bir eğme işlemi
elemanları görülmektedir. Zımba iş parçasına kuvvet
uygulayarak kalıbın şeklini alması sağlamaktadır.
Literatürde
birçok
eğme
işlemi
düzeneği
bulunmaktadır. Bükme yarıçapı, kalıp açısı, ezme
kuvveti vb. parametreler geri esneme miktarını
etkilemektedir.

Anahtar kelimeler: AA7003, geri esneme, Hill48,
Barlat89, Yld2000

Abstract
Various researches are being carried out to reduce
the increasing air pollution and emission values. First
of all, it is necessary to reduce the fuel consumption
by lightening of the vehicles. Therefore, the emission
values will be reduced. Lightening of vehicle can be
achieved in two different ways. The first one is made
using a lower density alloy and the second one is
made using a higher strength alloy at a thinner
thickness. AA7XXX series are alloys that can be
preferred at lightening process due to their low
density and high strength. It is made research for
their use in different areas of these alloys, which are
currently used as beam/ support component. In this
study, the springback behavior of the AA7003 series
o
alloy is investigated. (60 ) V dies finite elements are
modeled in the analysis program and the estimates
of these criteria are compared using different yield
criteria. As a result, it is seen that Yld2000 model
predicts better than other models.

Şekil 1. Şematik bir eğme işlemini oluşturan
elemanlar
Bu çalışma kapsamında AA7003 serisinde geri
esneme işlemi, sonlu elemanlar analiz programı
kullanılarak modellenmiş ve farklı akma kriterlerinin
tahmin sonuçlarına etkisi araştırılmıştır.

Keywords: AA7003, springback, Hill48, Barlat89,
Yld2000

375

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

500

2. Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada 7003-t6 alüminyum alaşımının 60 V
kalıbı
kullanılarak
geri
esneme
özellikleri
araştırılmıştır. Sonlu elemanlar programlarında
yaygın olarak kullanılan Hill48 [4], Barlat89 [5] ve
Yld2000-2d [6] akma kriterleri kullanılarak nümerik
olarak geri esneme miktarları incelenmiştir.
Malzemenin farklı yönlerdeki akma mukavemeti ve
anizotropi değerleri literatürden alınmış ve Çizelge
1.’de verilmiştir [7]. Analizlerde kullanılan kalıp
elemanlarının ölçüleri Şekil 2.’de verilmiştir.

7003-t6

o

Gerçek gerilme (MPa)

400

300

200

0o
45o
90o

100

0
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Gerçek birim deformasyon

Şekil 3. AA7003-t6 malzemesinin gerilme birim
deformasyon eğrisi [7].
2.1. Akma kriterleri
2.1.1 Hill48 akma kriteri
Hill [4] tarafından önerilen bu anizotropik model sonlu
elemanlar analiz programlarında yer almaktadır.
Malzemeye ait üç yöndeki ( r0 , r45 , r90 ) anizotropi
Şekil 2. Kullanılan eğme kalıbı ölçüleri

değerlerinin deneysel olarak elde edilmesi ve modele
girilmesiyle tahminler yapabilmektedir. En genel
formu 1 numaralı eşitlikte verilmiştir.

Çizelge 1. AA7003-t6 mekanik özellikleri [7].

2
2
2
2 f (σ ij ) ≡ F (σ 22 − σ 33 ) + G (σ 33 − σ11) + H (σ11 − σ 22 ) .

Parametre
σ0 / σ0
σ 45 / σ 0
σ 90 / σ 0
σb / σ0

2
2
2
+ 2 M σ 31 + 2 Nσ12 =
. + 2 Lσ 23
1
(1)

AA7003-T6
1,000
0,840

gerçek
Denklemdeki σ11, σ 22 , σ 33 , σ12 , σ 23 , σ 31 ;
gerilme tensörlerini, F, G, H, L, M, N ise model
katsayılarını ifade etmektedir. Düzlem gerilme koşulu
altında F, G, H, N parametreleri kalmakta ve 2
numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanmaktadır.

0,923
1,000

r0

0,250

r45

2,110

r90

0,960

rb
m

1,000
8

r0
1
, G=
( r0 + 1)
r90 ( r0 + 1)
r0
( r0 + r90 )(2r45 + 1)
H=
, N=
( r0 + 1)
2r90 ( r0 + 1)

F=

Şekil 3.’de ise malzemenin farklı yönlerdeki gerilme
birim deformasyon eğrisinin plastik bölgesi verilmiştir
[7]. Sonlu elemanlar analiz programlarında deneysel
olarak bu eğri verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

(2)
2.1.2 Barlat89 akma kriteri
Barlat [5] tarafından geliştirilen bu anizotropik akma
kriteri de sonlu elemanlar analiz programlarında yer
almaktadır. En genel formuyla 3 numaralı eşitlikte
gösterilmektedir.
f = a k1 + k2 M + a k1 − k2 M + c 2k2 M = 2σ eM
(3)

Burada k1 and k2 gerilme tensörü invaryantlarıdır ve 4
numaralı eşitlikler yardımıyla hesaplanırlar.
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1

(1), (3) ve (6) numaralı denklemlerin gerekli
dönüşümleri yapılarak çözülmesiyle Hill48, Barlat89
ve Yld2000 akma kriterindeki model katsayıları
belirlenmiş ve Çizelge 2.’de verilmiştir. Elde edilen bu
model
katsayıları
kullanılarak
analizler
gerçekleştirilmiştir.

 σ − hσ 2

2 2 2
11
22
σ11 + hσ 22 , k
k1 = =
 + p σ12 
2 
2

2


(4)
a, c, h parametreleri de deneysel olarak elde edilen
anizotropi ( r0 , r90 ) değerleri
yardımıyla belirlenir.
a = 2−c = 2−2

kullanılarak

r0
r90
,
1 + r0 1 + r90

eşitlik

5

Çizelge 2. Model katsayıları
Hill48

r0 1 + r90
1 + r0 r90

h=

(5)
2.1.3 Yld2000 akma kriteri
Barlat [6] tarafından geliştirilen bu anizotropik akma
kriteri de deneysel olarak elde edilen 0o, 45o, 90o
yönlerindeki akma mukavemeti ve anizotropi değerleriyle
iki eksenli gerilme ve anizotropi değerlerinin deneysel
olarak elde edilmesiyle tahmin yapabilmektedir. Kriterin
en genel hali 6 numaralı eşitlikle ifade edilmektedir.
Eşitlik 7.’deki m değeri HMK için 6 YMK için 8 olarak
alınmaktadır.

′′ 2 S 2 + S1 + 2 S1 + S 2
Φ=
a

a

a

(7)

Φ = Φ′( X ′) + Φ′′( X ′′) = 2σ a
(8)
Φ=′

X 1′ − X 2′

a

′′ 2 X 2′′ − X 1′′ + 2 X 1′′ − X 2′′
Φ
=
a

,

0,4

a

1,37

G

0,8

c

0,62

H

0,2

h

0,63

N

2,63

p

1,19

Yld2000
-0,4986
-1,4358
-0,9850
-1,0180
-1,0350
-0,9085
-1,2224
-1,2697

Şekil 4.b’de ise anizotropinin açı ile değişim grafiği
verilmiştir. Burada da bütün akma kriterleri deneysel
değerlerle uyuşmakta fakat ara değerlerde
( σ 15 , σ 30 , σ 60 , σ 75 , r15 , r30 , r60 , r75 ) davranışın nasıl olduğu

a

(9)

′s C ′T=
=′ C=
X
σ L′σ ,
(10)

F

α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8

Malzemenin
farklı
doğrultularındaki
akma
mukavemetin değişim grafiği Şekil 4.a’da verilmiştir.
Hill48 ve Barlat89 akma kriterlerinde veri girişi olarak
sadece anizotropi değerleri istenmektedir. Bu
nedenle
de
akma
mukavemeti
tahminleri
o
incelendiğinde 45 ve 90 doğrultuda tahminler hata
oranı yüksek tahminler yapmaktadır. Yld2000 akma
kriterinde de malzemenin hem anizotropi hem de
akma
mukavemeti
değerleri
kullanıldığından
deneysel sonuçla daha yakın tahminler yaptığı
görülmektedir.

Φ = Φ′ + Φ′′ = 2σ a
(6)
Φ′= S1 − S 2 ,

Barlat89

′′ C=
′′s C ′′T=
X
=
σ L′′σ

bilinmemekte ve modellerde bunu farklı ifade
etmektedir. Bunun için ara değerlerde de akma
mukavemeti ve anizotropinin deneysel olarak
belirlenmesi önem arz etmektedir.

Eşitlik 8 ile 10 arasındaki dönüşümler yapıldığı zaman 11
numaralı eşitlikler elde edilmektedir. 11 numaralı
denklemin çözülmesiyle α1 − α8 katsayıları elde
edilmektedir. Burada elde edilen sekiz parametre sonlu
elemanlar analiz programlarında veri olarak girilmesi
beklenmektedir.

1.6

AA7003-T6
1.5

a)

1.4

0
0   α1 
 
0  α 2  ,

0  α 7 
1 

 L'' 
 11 
8 −2
 −2 2
 L'' 
 1 −4 −4 4
 12 

 L''  = 1  4 −4 −4 1
 21  9 
2 −2
 '' 
 −2 8
 L22 
0
0
0
0

 '' 
 L66 

1.3

σθ/σ0

 L' 
 11   2 3
0
 L'  
12
1
3
0
−

 
 ' = 0
−1 3
L
21

 
23
 '   0
 L22   0
0

 ' 
 L66 

Hill48
Barlat89
Yld2000
Deneysel

1.2
1.1
1.0
0.9

0  α 3 
 
0  α 4 
0  α 5 
 
0  α 6 
9  α8 

0.8
0

15
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60

Hadde yönüne göre açı, θ

(11)

3. Sonuçlar ve tartışma
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Şekil 7. Yld2000 akma kriterinin geri esneme tahmini
ve gerilme dağılımı

Şekil 4. Farklı akma kriterleri ile tahmin edilen a)
Akma mukavemetinin açı ile değişimi, b)
Anizotropi’nin açı ile değişimi

Şekil 8.’de görüleceği üzere 60 olarak eğilen
parçalar kuvvetin kalkmasıyla sırasıyla Hill48,
Barlat89 ve Yld2000 akma kriterleri tarafından 17,37o
24,68 ve 8,87 ’lik geri esneme olacağını tahmin
etmişlerdir.
o

Şekil 5-7.’de ise sırasıyla Hill48, Barlat89 ve Yld2000
akma kriterlerinin geri esneme tahminleri ve oluşan
gerilme dağılımları görülmektedir. En yüksek gerilme
oluşan
bölgenin
büküm
bölgesi
olduğu
görülmektedir.

Şekil 8. Farklı akma kriterinin geri esneme tahmini

4. Sonuçlar
AA7XXX serisi alaşımlar havacılık ve otomotiv
endüstrisinde
yoğun
olarak
kullanılmaktadır.
Halihazırda kiriş/destek elemanı olarak kullanılan bu
alaşımlar sac metal endüstrisinin de ilgisini
çekmektedir. Bu çalışma da imalat sanayinde önemli
bir problem olan geri esneme işlemi nümerik olarak
modellenmiştir.
Aynı
zamanda
farklı
akma
kriterlerinin etkisi de araştırılmıştır. Hill48 ve Barlat89
modeli daha az deneysel veriyle analiz yapılmasına
rağmen sonuçların hata oranı yüksektir. Yld2000
akma kriterinde belirtilen deneysel veriler için
sonuçlar uyumludur.

Şekil 5. Hill48 akma kriterinin geri esneme tahmini ve
gerilme dağılımı

5. Teşekkür
Bu çalışma kapsamındaki analizler Niğde Ömer
Halisdemir
Üniversitesinde
yapılmıştır.
Teşekkürlerimi sunarım.

Şekil 6. Barlat89 akma kriterinin geri esneme tahmini
ve gerilme dağılımı
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Özet

decrease with increasing the amount of retained
austenite.

Otomotiv ve savunma sanayi sektöründe, çeliklerin
mukavemetinin artırılması ile daha ince sac kullanılıp
araçların ağırlığını azaltma ve güvenliğini artırma
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, 3. jenerasyon
çeliklere aday gösterilen, ultra yüksek mukavemetli
beynitik-östenitik
çeliklerde
(nanobeynitik)
mikroalaşımlamanın
etkisi,
homojenizasyon
o
tavlamasının etkisi ve 400 C’ izotermal beynitik
dönüşüm sıcaklığında farklı sürelerde bekletmenin
etkisi incelenmiştir. Alaşımın dönüşüm sıcaklıklarını
belirlemede ThermoCalc programından ve ampirik
formüllerden yararlanılmıştır. Deneysel çalışmalarda,
döküm ve sıcak haddelenmiş yapıda bulunan NbC,
homojenizasyon tavlaması ile çözeltiye alınmıştır ve
izotermal dönüşüm tavlamasından sonra yapıda
gözlenmemiştir. İzotermal beynitik dönüşüm bekletme
süresinin artması ile yapıda kalıntı östenit miktarı ve
morfolojisi değişmiştir. Artan bekleme süresi ile kalıntı
östenit miktarı artmıştır ve lata morfolojisinde bloksal
morfolojiye dönüşmüştür. Kalıntı östenit miktarının
artması ile sertlikte azalmaya meydana gelmiştir.

Keywords: Bainitic-Austenitic, Duplex, Nanonbainite,
th
3 Generation Steels, UHSS, Armour
1. Giriş

Zırhlı araçlara yönelik mevcut talepler, daha iyi hareket
kabiliyeti ve taşıma kapasitesine sahip araçların yapımı
için zırh kütlesinde azaltılma isteğidir [1]. Aynı konuda,
otomobil üreticileri, motorlu araçlarda yakıt tüketimini
azaltmak, menzili ve alternatif araçların boyutunu
genişletmek için daha mukavemetli ve daha ince sac
kullanımı ile araç ağırlıklarını azaltmaya odaklanmıştır
[2,3]. Bu nedenle, çeliklerde yapılan çalışmalarda 3.
nesil ultra/ileri yüksek mukavemetli çelikler (UHSS,
AHSS), yüksek mukavemetli fazdan (Ultra ince taneli
ferrit, martenzit veya beynit) oluşan mikroyapılar ve
dönüşüm katkılı plastisite (TRIP) etkisi ile karmaşık
kompozit yapının deformasyon sertleşmesini geliştiren,
önemli miktarda kalıntı östenit içeren malzemeleri
içerecektir. Alternatif olarak, difüzyonsuz beynitik
dönüşüm teorisine dayanan, beynitik ferrit lataları,
Anahtar kelimeler: Beynitik-Östenitik, Dubleks, latalar arasında bulunan karbonca zengin kalıntı östenit
th
Nanobeynit, 3 Jenerasyon Çelikler, UHSS, Zırh
ve biraz martenzit karışımından oluşan karbürsüz
beynitik mikroyapı geliştirilmiştir [2-4].
Abstract

In the automotive and defense industry, it is aimed to
reduce the weight of the vehicles and increase their
safety with increase the strength of the steel. In this
study, the effect of microalloying, homogenization
annealing and isotermal bainitic transformation
o
annealing at 400 C with different holding times were
investigated for ultra high strength bainitic-austenitic
th
(nanobainitic) steels which is candidate of 3
generation steels. ThermoCalc program and empirical
formulas were used to determine transformation
temperatures of the alloy. Coarsed NbC which is found
in casting and hot rolled structure was dissolved by
homogenization annealing and not observed after
isotermal transformation annealing. times. The amount
and morphology of retained austenite in the structure
changed
with
increasing
isothermal
bainitic
transformation holding time. The amount of retained
austenite increased with increasing waiting time it’s
morphology changed from lata to block-like. Hardness

Şekil 4. Mevcut şekillendirilebilir çelik çeşitleri ve ileriye
dönük “Üçüncü nesil” kaliteler için % uzama - çekme
mukavemeti diyagramı [3]
Beynitik-östenitik yapı, östenit sıcaklığından hızlı
soğutma sonucu, beynit başlangıç sıcaklığı (Bs) ile
başlayıp martenzit başlangıç sıcaklığı (Ms) ile sona
eren izotermal dönüşüm sıcaklıklarında
elde
edilmektedir [5-7]. Bu esnada, karbon aşırı doymuş
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olan beynittik ferritten kalıntı östenite difüze olacaktır
[5,8]. Ağırlıkça %1.5-2.5 silisyum, karbonun sementit
olarak çökelmesini engelleyecektir [8].
Düşük karbonlu çeliklerde, Bs ile Ms arasında aralığının
azalması, Ms sıcaklığının yükselmesi ve ince beynit
plakalarının sertliğe zarar verecek şekilde iri tanelere
dönüşmesi açısından nanoyapılı bir beynit tasarımı
zordur [6]. Ayrıca, Nb ilavesi ile yapıda sementit
oluşumu ve tane kabalaşması engellenmektedir. Nb ile
mikroalaşımlama yapılmış çeliklerde beynit ve kalıntı
östenit morfolojisi etkilenmektedir. Beynit morfolojisi
lata tipinden küresel tipine, kalıntı östenit morfolojisi ise
lata tipinden bloksal tipine dönüşmektedir. Yapıdaki Nb
çökeltileri, tekrar tavlama ile tamamen çözeltiye
alınamasa bile ciddi derecede miktarında azalma
görülmektedir [9].
Yapılan bir çok çalışmalarda bu yapılar, karbürsüz
beynit, nano yapılı beynitik-östenitik dubleks, süper
beynit, nanokristalin beynit, nanoyapılı beynit,
NANOBAIN olarak adlandırılıp çok yüksek mukavemet,
iyi plastisite ve tokluk sağlamaktadır [3-8].
Bu çalışmada, Nb ile mikroalaşımlama yapılmış ultra
yüksek
mukavemetli
beynitik-östenitik
çeliklerin
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Haddeleme işleminden
sonra homojenizasyon tavlaması ile yapıda bulunan
NbC’lerin değişimi gözlenmiştir. Bs-Ms sıcaklıkları
arasında farklı sürelerde yapılan izotermal dönüşüm
tavlaması ile mikroyapı değişimi ve mekanik özelliklere
etkisi incelenmiştir.

Şekil 5. Numunelerin kimysasal kompozisyonu
doğrultusunda ThermoCalc uygulaması ile çizilmiş faz
miktarı-sıcaklık ilişkisi
o
Numuneler, fırında 1200 C’a ısıtılmış ve 9 paso
uygulanması
sonucunda
%82.5
redüksiyon
uygulanarak 20mm’den 3.5mm’e sıcak haddelenmiştir.
Şekil 3’te verilen ısıl işlem prosesinde görüldüğü üzere
o
numunelere, 1250 C’da 2 saat homojenizasyon
tavlaması uygulanmış ve fırında soğutulmuştur.
o
Numunelere 950 C’ta 1 saat östenitleme uygulanmış ve
o
18-20 C soğutma hızı ile izotermal dönüşüm sıcaklığına
soğutulmuştur. İzotermal dönüşüm sıcaklığında farklı
sürelerde bekletildikten sonra numuneler suda
soğutulmuştur.

2. Malzeme ve Deneysel Metodlar
Deneysel çalışma için numuneler, Kocaeli Üniversitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarında
35kW indüksiyon ocağında ergitilerek ve kokil kalıba
dökülmüştür. 20mm x 100mm x 100mm boyutlarında
numuneler elde edilmiştir. Deneysel çalışmada
kullanılan numunelerin kimyasal bileşimi Tablo 1’de
verilmiştir.
Şekil 6. Numunelere uygulanan ısıl işlem prosesinin
şematik gösterimi
Numunelere 10kg/15saniye yük ve yük uygulama
süresi ile Vickers cinsinden sertlik ölçümü yapılmıştır.
0,27 1,53 1,83 1,24 0,46 0,44 0,11 0,097 Mikroyapısal incelemeler için numuneler, hem hadde
yönünde hem de hadde yönüne dik alınmıştır. Yüzey
Kimyasal yapısı belirlenen numunelerin ThermoCalc zımparalama ve parlatma işleminde sonra %3 Nital ile
uygulaması ile faz diyagramı ve belirlenmiştir. Ms ve Bs dağlanmıştır. Dağlanan numuneler, tarama elektron
mikroskobu (SEM) ve optik mikroskop ile mikroyapılar
sıcaklıkları formülasyona göre hesaplanmıştır [10,11].
incelenmiştir. EDX analizi ile kalıntı ve karbürleri
Tablo 3. Bs ve Ms sıcaklığının kimyasal kompozisyona tanımlamada noktasal kimyasal analiz yapılmıştır.
göre ampirik formüller ile hesaplanması
Formül
Bs
Ms
Tablo 2. Deneysel çalışmada kullanılan numunelerin
kimyasal bileşimi (Ağırlıkça-%)
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Cu
Nb

o

Steven ve Haynes [10]

451 C

-

Ghosh ve Olson [11]

-

330 C

o
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3. Deneysel Bulgular
Döküm numunesinde üzerinde segregasyon ve yapıda
oluşan kalıntı ve çökeltileri incelemek amacıyla SEM ve
EDX çalışması yapılmıştır. Şekil 4.a ve 4.c’de
görüldüğü üzere tane sınırlarında segregasyon
oluşumu ve yapıda MnS kalıntısı görülmektedir. Şekil
4.b ve 4.d’de görüldüğü üzere, tane sınırlarının kesişim
noktalarında kaba NbC çökeltileri görülmektedir. Yapı
genel olarak incelendiğinde ince tanelidir.
a

Şekil 8. Haddelenmiş numunesi üzerinde; (a) SEM
incelemesi, (b) Şekil a’da belirtilen nokta üzerinde EDX
ile karbür analizi

Şekil 7. Döküm numunesi üzerinde; (a,b) SEM
incelemesi, (c) Şekil a’da belirtilen nokta üzerinde EDX
ile kalıntı analizi, (d) Şekil b’de belirtilen nokta üzerinde
EDX ile karbür analizi
Haddelenen numunelerde, Şekil 5’te görüldüğü üzere
hadde yönünde bantlaşma vardır. Ayrıca deformasyon
ikizlenmeleri görülmektedir. Hadde yönü doğrultusunda
deformasyon ikizlenmeleri mevcuttur. 1µm’den küçük
NbC çökeltileri EDX ile tespit edilmiştir. Bu çökeltiler
Şekil 9. Homojenizasyon tavlaması uygulanmış
birincil östenit tane sınırlarında ve üçlü tane sınırı
numunenin SEM görüntüsü
kesişim noktalarında bulunmaktadır. Böylece hadde
esnasında, malzemenin dinamik rekristalizyonunu 950oC’da 1 saat boyunca östenit alanda tutulan
o
o
engellemiştir.
numuneler, 18-20 C/saniye hızla 400 C olan izotermal
beynitik dönüşüm sıcaklığına havada soğutulmuştur ve
Döküm ve hadde yapısında görülen segregasyon, bu sıcaklıkta 1 saat, 2 saat, 3 saat süreleride
bantlaşma ve tane sınırlarında bulunan kaba bekletilmiştir ve su ile soğutulmuştur.
karbürlerin çözeltiye alınması amacıyla uygulanan
homojenizasyon tavlaması sonucunda yapı homojenize Şekil 7’de görüleceği üzere, izotermal beynitik dönüşüm
edilmiştir. Şekil 6’da görüleceği üzere, tane sınırındaki sıcaklığında bekletme süresi arttıkça kalıntı östenit
NbC çökeltileri çözeltiye alınmıştır. Homojen bir yapı miktarı da artmaktadır. Kalıntı östenit, 1 saat izotermal
elde edilmiştir anca yapıda tanelerin kabalaştığı beynitik dönüşüm sıcaklığında bekletme sonucunda
görülmektedir.
lata morfolojide olduğu görülmektedir. İzotermal
beynitik dönüşüm süresi 2 saat ve 24 saat olduğunda
ise kalıntı östenit, lata morfolojiden bloksal morfolojiye
doğru dönüşmektedir. Genel olarak karbürsüz beynitik
yapı yani beynitik-östenitik bir dubleks yapı elde
edilmiştir.

382

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Kalıntı Östenit Filmi

Beynitik Ferrit

Beynitik Ferrit
Kalıntı Östenit Filmi

Bloksal Kalıntı
Östenit

Şekil 10. 400 C’ta izotermal beynitik dönüşüm sıcaklığında farklı sürelerde tutulan numuneler; (a) 1saat, (b) 2
saat, (c) 24 saat
İzotermal beynitik dönüşüm tavlama sonrasında
İzotermal beynitik dönüşüm bekletme süresi arttıkça
numunelerin sertliği hadde yönüne dik doğrultuda
sertlik değerinde azalma meydana gelmektedir.
ölçülmüştür ve Tablo 3’te verilmiştir. Sertlik değeri,
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Abstract
In this study, the effect of heat treatment stages on
mechanical properties and microstructure of Srmodified A356 alloy samples taken from wheel parts
produced by low-pressure die casting technique were
investigated. Wheel parts were subjected to solution
and aging stages of T6 heat treatment followed painting
process. Experiments were performed in two parts. In
first part of the study, solution and aging treatment were
applied to the as-cast samples individually and in
combination with painting process. The results
indicated that elongation is strongly affected by solution
treatment leading to the spheroidization of eutectic
silicon phase. On the other hand, hardness and tensile
strength values changed with the combination of
solution treatment, artificial aging and painting. In the
second part of the study, solution treatments were
carried out at different temperatures and times to
examine
the
eutectic
silicon
morphology,
homogenization of the microstructure and effect to the
mechanical properties, in detail. The microstructures of
all samples were observed using optical microscopy. In
order to evaluate mechanical properties of the samples
tensile tests and Brinell hardness measurements were
done.

during the heat treatment process is quite high
therefore carrying out the optimization studies is
important to reduce costs.
Table 1. Chemical composition of A356 Alloy [9]

2. Experimental Studies
Sr-modified A356 aluminum alloy wheels that produced
by low-pressure die casting method were used in this
study. Samples were prepared from the spoke parts of
the wheels. In first part of the study, heat treatment
stages (solution treatment and artificial aging) were
applied to the as-cast samples individually and in
combination with painting process. Solution treatment
was performed at 540°C for 240 min before quenching
at 80°C. Artificial aging was performed at 150°C for 180
min. Painting was applied to the wheel parts at 180°C
for 30 min. Wheel parts were cooled at room
temperature after aging and painting.

In the second part of the study, solution treatments
were carried out at 510°C, 520°C, 530°C, 540°C,
Keywords: A356 alloy, mechanical properties, T6 heat 550°C for 80 min, 160 min, 200 min, 240 min, 280 min,
treatment
respectively. Then the wheel parts were quenched in
water at 80°C. Furnace temperatures were measured
1. Introduction
and confirmed using thermograph.
The widespread use of aluminum alloys in industrial
application lies in its strength, density ratio, toughness,
low specific weight, low melting point, good formability,
weldability, high electrical-heat conductivity and
corrosion resistance [1-2]. AlSiMg alloys are the most
important and commonly used casting alloys in
automotive part production [3-4]. However, these alloys
are rarely used in the as-cast condition, because they
exhibit relatively poor mechanical properties due to the
presence of eutectic silicon in the form of coarse
acicular plates which act as internal and residual stress
raisers under an applied load [5-6].

Tensile test specimens were prepared based on the TS
EN ISO 6892-1 standart with dimension; 5,64mm d0,
2
28mm L0, 24,98mm S0. Tests were performed using
Zwick Roell Z100 tensile test equipment. Hardness
measurements were carried out according to TS EN
ISO 6506-1 using Innovatest Nemesis 9000 Brinell
hardness test machine. Mechanical test results were
given as a mean of 5 tests and analyzed by using
Minitab. Nikon Epiphot 200 optical microscope was
used for microstructural examination.

The as-cast A356 alloys (Table 1) are made up of
primary a-Al dendrites, acicular-shaped eutectic silicon,
plate shape Mg2Si phases, intermetallics and inclusions
which lowers the mechanical properties and limits its
industry application [7]. Modifying and homogenization
of the microstructure, enhancing the properties of alloy,
is only possible by applying heat treatment after casting
process. T6 heat treatment is the most common
process to strength age-hardenable aluminum alloys
which includes solution treatment, quenching and

Yield strength (YS), ultimate tensile strength (UTS),
Brinell hardness and elongation results after each
process step are shown in Figure 1-3 graphically. There
is no significant change in YS, UTS and hardness
values after solution treatment. However, as a result of
the change in eutectic silicon morphology from acicular
to fibrous shape, % elongation value increased from
6% to 10 %. After artificial aging applied on as-cast

3. Results and Discussion

artificial aging stages [8]. The energy consumption
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Figure 1. YS and UTS results of A356 alloy samples
after heat treatment at different conditions.

Figure 3. Elongation results of A356 alloy samples after
heat treatment at different conditions.

sample, YS value increased from 97 MPa to 126 MPa In the second part of the study, according to the tensile
with a significant change, 26 %.
testing and hardness measurement results after
solution treatment experiments, all yield strength(YS)
Hardness value also increased after artificial aging. It values were obtained between as-cast condition and T6
can be explained by precipitation theory of Mg2Si, treatment condition.
formation of Mg-Si clusters and GP zones. This
process is known as T5 treatment. Whereas T5 Homogenization of the microstructure and dissolution of
enhanced the YS, UTS and hardness, % elongation Mg and Si during the solution treatment leave
values decreased from 6 % to 4,2 %. The results show vacancies and creates distortions in the Al matrix
that artificial aging temperature is not enough high to crystals [11] and it increased the YS from 80 MPa to
change the eutectic silicon morphology and 100MPa. As seen in Fig. 4, with increasing the time and
homogenization of the microstructure.
temperature, YS values increased slightly and
maximum YS was determined at 550°C-240 min. It
According to the results, painting process applied after should be emphasized that interval of obtained values
solution treatment and artificial aging is quite effective are narrow and negligible.
on YS and UTS and increased the YS and UTS values
approximately 30 %. The lowest % elongation value
Interaction Plot for YS
was obtained after aging and painting. Because of the
Data Means
process condition (temperature and time) are similar,
T6
140
aging + painting process is like double aging and has
negative effect on elongation.
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Figure 4. Yield Strength results at different solution
treatment

D
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+
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SHT = Solution Heat Treated
T6 = Solution Heat Treated + Quenched + Artificially Aged

Figure 2. Hardness results of A356 alloy samples after
heat treatment at different conditions.
Compared to as-cast samples, after entire T6 heat
treatment was applied YS, UTS and hardness values
increased as 93 %, 30 %, 40 %, respectively. However,
elongation decreased from 6 % to 4.4 %. The highest
YS, UTS and hardness values were obtained after
T6+painting process. Sharp decrease in mechanical
properties was not observed. It indicated that overaging point was not crossed yet and was not achieved
peak values.

In solution treatment stage, morphology of eutectic
silicon phase changes through the thermal modification.
Spheroidization of the eutectic silicon phase provides
ductility and better fracture toughness. In addition, as
mentioned in literature, solution treatment homogenizes
the microstructure by dissolving the as-cast plate shape
Mg2Si precipitates, inclusions and by transforming the
β-Al5FeSi intermetallic phases into the rounded phase
[12-13]. It reduces the segregation and elongation
improves. Hence, test results show that elongation
increases up to 19 % when parts treated at 520°C and
540°C for 240min.
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Figure 5. Change of % elongation values with solution
treatment temperature and time.
Low elongation values were obtained at 530°C for all
test time. Microstructure of the sample is shown in Fig.
6. It was observed that Fe-rich intermetallic phases
exist in α-Al matrix. These phases are formed because
of the low solidification rate at casting process. Fe
intermetallic exists in α-Al matrix in two forms: α-Fe and
β-Fe forms. α-Fe is also known as Chinese script.
Comparing to the α-Fe phase, β-Fe effects the
elongation and toughness more in negative way [14]. In
this case, obtained low values can be explained by
these brittle Fe-rich intermetallic phases.

Figure 7. Microstructure of the Sr-modified A356 alloy
samples (a) after casting (b) T6 heat treatment
Effect of solution treatment temperature on eutectic
silicon phase formation and homogenization of the
microstructure were given in Fig. 8. Spheroidization can
be seen even at 510°C however degree of roundness
increased gradually with the increasing temperature. At
540°C and 550°C silicon phases become fully rounded
and larger. As indicated in literature, chemical
modification of eutectic silicon phases using Sr master
alloy makes the solution treatment shorter and easier
[7].

Figure 6. Fe-Rich intermetallic phases in the
microstructure of solution treated part at 530°C
Similarly with the YS, hardness values were between
as-cast and T6 treated situations. In solution treatment,
super saturated solution(SSS) was obtained after
quenching and this stage is only the preliminary stage
for aging (precipitation) hardening. Therefore, there
was not observed meaningful changing on the
hardness during the solution treatment experiments. As
shown in first stage of study, hardness can only be
increased by applying artificially aging or painting
process through the precipitation of β’’ or β’ phases.

As seen in Fig. 9, microstructure is more affected by
time change than the solution treatment temperature
variation. Intermetallic, plate shape Mg2Si phases and
half-rounded/rounded eutectic silicon phase were
detected in the microstructure of solution treated
sample at 510°C for 80 min. However, longer time as
280 min was appropriate to chance the silicon
morphology and diffuse intermetallic phases.
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Figure 8. Optical micrographs of the Sr-modified A356 alloy samples a) after casting and b) solution treatment at
(b) 510°C; (c) 520°C; (d) 530°C; (e) 540°C; (f) 550°C for 240 min.
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temperature and time
microstructural behavior.

on

mechanical

and

The main finding can be summarized as follow;
1. Depending on the desired mechanical properties,
different stages of the heat treatment can be applied
to as-cast samples separately or in combination.
2. By applying T6, artificial aging and painting
processes individually or in combination, yield
strength and hardness of the alloy sample can be
improved. But there is no significant effect of
solution treatment on YS and hardness individually.
3. Elongation is predominantly depends on solution
treatment due to the spheroidization of eutectic
silicon and homogenization of microstructure.
Besides that, Fe-rich intermetallic phases which
formed at casting process decrease the elongation
sharply due to its stress-raising potential and poor
binding strength with the Al-matrix.
4. Whilst similar microstructures are observed at
different solution temperatures(510°C to 550°). It
was found that solution time is more effective and
even at short solution treatment (80 min)
spheroidization of eutectic silicon began.
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Figure 9. Microstructure of the Sr-modified A356
alloy samples after (a) 510°C for 80 min and (b)
510°C for 280 min solution treatment.

Although the higher temperature and the longer time
provides more homogenization and positive effect
on the roundness of the eutectic silicon during the
solution treatment, the results in the literature show
that longer solution treatment followed by aging
decreases the YS and hardness. Because Mg
atoms may diffuse to the boundary of porosities
during solution treatment and amount of available
solutes atoms to form Mg2Si precipitates in aging
phase
decreases. [5,15], Furthermore, as
mentioned before diffused atoms leaves vacancies
and creates distortion at the beginning of the
solution treatment. At longer treatment, distortions
are reduced and smoothened then become less and
less active as nuclei to precipitate for aging
treatment[11].
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tarafındaki vana hariç hareketli hiçbir parçası
bulunmayan vorteks tüpler, basınçlı gaz ile çalışarak
aynı anda hem ısıtma hem de soğutma elde edilen
sistemdir. Ebatlarının küçük olmaları, hızlı rejim
süresi, herhangi bir soğutucu akışkan ihtiyacı
olmamasından dolayı çevresel açıdan zararlı
olmamaları gibi bir çok özelliklerinden dolayı
RHVT’ler günümüzde bir çok soğutma ve ısıtma
problemine çözüm olabilmektedirler [1-5].

Özet
Bu çalışmada hacimsel debileri ayarlamak için bir
kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası
bulunmayan, iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 100 mm
olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp
(RHVT) kullanılmış ve seri biçimde kaskad olarak
birbirine
bağlanarak
deneysel
sistem
oluşturulmuştur. RHVT’de Polyamid, Alüminyum ve
Pirinç malzemeden üretilmiş 6 nozul kullanılmıştır.
RHVT’de akışkan olarak giriş basıncı 200 kPa’dan
600 kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla
basınçlı hava ve oksijen kullanılmıştır. Deneysel
çalışmalarda, RHVT’de sıcak akışkan çıkış
tarafındaki kontrol vanası tam açık konumda
bırakılmıştır. Karşıt akışlı kaskad RHVT sisteminde
oluşan enerji ayrışma olayı deneysel olarak
incelenmiş ve ekserji analizleri yapılmıştır.

Bu çalışmada, hacimsel debileri ayarlamak için bir
kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası
bulunmayan karşıt akışlı iki adet Ranque–Hilsch
vorteks tüp seri biçimde kaskad olarak birbirine
bağlanarak deneysel sistem kurulmuştur. Kurulan
deneysel sistemde bulunan vorteks tüp içerisinde
bulunan nozullar Poliamid, Alüminyum ve Pirinç
malzemeden imalatı yapılarak kaskad vorteks tüpün
performansı incelenerek ekserji analizi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ranque-Hilsch vorteks tüp,
soğutma, ısıtma, ekserji analizi.

2. Deneysel Sistem

Abstract

2.1. Deneysel Sistem
Yapılan deneyde karşıt akışlı, iç çapı 7 mm, gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet karşıt akışlı RHVT
kaskad düzeneğinde seri olarak bağlanmış olup
genişliği 100 cm, yüksekliği 20 cm, kalınlığı 1.2 mm
olan bir sac levha üzerine yatay konumda
sabitlenerek aynı ölçülerde, derinliği 57 cm olan bir
çantanın içerisine Şekil 20 ’deki gibi yerleştirilmiştir.
RHVT soğuk ve sıcak akış çıkışlarına basınç ve
hacimsel debilerini ölçmek için %3 hassasiyetinde
TSI (Trust. Science, Innovatıon) marka debimetreler,
RHVT giren havanın basıncını ölçmek için ise %5
hassasiyetinde
PAKKENS
marka
gliserinli
manometre montaj edilmiştir.
RHVT çıkan soğuk ve sıcak akışkan sıcaklıklarını
o
ölçmek için ±1 C hassasiyetinde olan dijital
termometreler tüpün soğuk ve sıcak çıkış
taraflarından 1 cm ilerisine 1 mm çapında delinmiş
tüpün merkezine gelecek şekilde yerleştirilerek etrafı
silikonla kapatılmış olup sızdırmazlık sağlanmıştır.
Sistem elemanları arasındaki bağlantılar basınca
dayanıklı pnömatik hortum vasıtasıyla yapılmış ve
sistemde basınçlı akışkan kaynağı olarak 10kw’lık
kompresör ve oksijen tüpü kullanılmıştır.

In this study, study, inner diameter 7mm and body
length 100 mm serially connected two numbers of
counter flow Ranque-Hilsch vortex tubes (RHVT),
which do not have any moving parts except a valve
for volumetric flow adjusting, have been used as
experimental system. 6 Nozzles made by polyamide,
aluminum and brass material have been used. Inlet
pressure of pressurized air and oxygen used as fluid
material in RHVT change from 200 kPa to 600 kPa
with 50 kPa intermediate value. In the experimental
studies, a control valve which is on the exit side of
the hot fluid in RHVT, has been kept in open
position. Energy dissociation in counterflow cascade
RHVT system were examined experimentally and
performed exergy analysis.
Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube, cooling,
heating, exergy analysis.

1. Giriş
Vorteks tüpler ilk kez 1933 yılında Ranque tarafından
keşfedilmiş ve 1947 yılında Hilsch tarafından
geliştirilmiştir. Keşfi ve geliştirmesini yapan kişilerin
isimlerinden dolayı Ranque–Hilsch vorteks tüpü
(RHVT) olarak isimlendirilmiştir. Sıcak çıkış
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=

+
(2)
= soğuk akışkanın kütlesel debisi, kg/s
= sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s
= giren akışkanın kütlesel debisi, kg/s

RHVT’lerde sıcak çıkış tarafında bulunan vananın
açılıp kapanması ile (yc) değeri değişmektedir.
Yapılmış olan bu deneysel çalışmada, vorteks tüpün
sıcak akış çıkışındaki vana tam açık konumda
bırakılarak deneyler yapıldığından (yc) oranı
değişmemektedir. RHVT’de girişteki akışkan sıcaklığı
(Tgir) ile soğuk uçtaki akışkan sıcaklık (Tsgk) farkı,
soğuk akışkan sıcaklık farkı ∆Tsgk olarak tanımlanmış
ve Eşitlik 4 ile verilmiştir.

Şekil 1. RHVT deneysel sistem

(4)

Deneysel sistemde 1. RHVT’ nün girişi ile hava
kompresörü arasına, 10 bar basınç dayanımı olan
pnömatik
hortum,
quick
kuplin
vasıtasıyla
bağlanmıştır. Hava kompresörü çalıştırılmış ve tüpün
akışkan girişindeki vana yardımıyla deneylerde
başlangıç basıncı olan 200 kPa basınç sağlanmıştır.
Yapılan basınç ayarlamasından sonra 1. RHVT ve 2.
RHVT’ ün giriş, sıcak ve soğuk akışkan çıkışına
monte edilen ölçüm cihazlarında okunan sıcaklık
değerleri sabit oluncaya kadar aynı basınçta hava,
kompresörden gönderilmiştir. 1. RHVT ve 2.
RHVT’ün giriş, sıcak ve soğuk akışkanın sıcaklık
değerleriyle birlikte hacimsel debileri ve basınç
değeri de okunmuştur. Daha sonra 250 kPa olan
basınç değerindeki deneye başlamadan önce 1.
RHVT ve 2. RHVT’ nün giriş, soğuk ve sıcak akışkan
sıcaklığını ölçen dijital termometre ile ortam
sıcaklığını ölçen dijital termometrelerin sıcaklık
değeri eşitlenene kadar beklenmiştir. Sıcaklık
değerleri eşitlendikten sonra 200 kPa olan basınç
değerindeki deneyler yapılmıştır. Daha sonra 300,
350, 400, 450, 500, 550 ve 600 kPa basınç
değerlerinde polyamid, alüminyum ve pirinç
malzemesinden imal edilmiş olan nozullarda tüm
deneyler tamamlanmıştır. Deneysel sistemde 200
kPa ve 600 kPa arasında basınçlı hava gönderilerek
yapılan deneyler tamamlandıktan sonra hava
kompresörü bağlantısı sistemden çıkarılarak, yerine
basınçlı akışkan kaynağı olarak Oksijenin muhafaza
edildiği tüp bağlanmıştır. Hava için yapılan bütün
deneyler oksijen tüpü ile de yapılarak deneyler
tamamlanmıştır. Deneyde elde edilen sonuçların
doğruluğu için bir deney 3 kez tekrarlanmış ve elde
edilen değerlerin ortalamaları alınmıştır. Vorteks
tüpünde performansa önemli ölçüde etki eden soğuk
akışkanın kütle debisinin, girişteki akışkanın kütle
debisine oranı yc olarak tanımlanmış ve eşitlik 1’de
verilmiştir.

RHVT’de girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak
uçtaki akışkan sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan
sıcaklık farkı ∆Tsck olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile
verilmiştir.

(5)
Deneysel sistemin performansı, sıcak akışkanın
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark
olan cinsinden Eşitlik 6 ile ifade edilmiştir.

(6)
2.2 Vorteks Tüplerde Ekserji Analizi
Ranque–Hilsch vorteks tüpe giriş, sıcak ve soğuk
çıkıştaki entropi değişimi (birim kütle);
Vorteks tüpe giriş, sıcak ve soğuk çıkıştaki entropi
değişimi (birim kütle);

(7)

(8)

(9)
Vorteks tüpe giriş, sıcak ve soğuk çıkıştaki entalpi
değişimi (birim kütle);

(1)

(10)
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(h sck − h 0 ) = c p (Tsck − T0 )

(11)
(h soğ − h 0 ) = c p (Tsoğ − T0 )

(12)
Soğuk akım tarafından çıkan ekserji;
e soğ = (h soğ − h 0 ) − T0 (s soğ − s 0 )
(13)
E soğ = m soğ .e soğ

(14)
Sıcak akım tarafından çıkan ekserji;
e sck = (h sck − h 0 ) − T0 (s sck − s 0 )

Şekil 2. Hava, N=6, Pi =200 – 600 kPa için Tsgk
değişimi

(15)

RHVT giriş basıncı değerlerinde çıkan en düşük
soğuk akışkan sıcaklığı (Tsgk) incelendiğinde,
alüminyum malzemesinden yapılmış nozulda 600
kPa’da 267,65 K ölçülmüştür. En yüksek Tsgk değeri
ise 200 kPa giriş basınç değerinde Polyamid
malzemeden yapılmış nozulda 275,95 K olarak
ölçülmüştür (Şekil 2). Deneylerde kullanılan tüm
nozullar incelendiğinde RHVT giriş basınç değeri
arttırıldığı artıkça Tsgk değeri azalmaktadır (Şekil 2).
RHVT deney deneysel sistemde basınçlı akışkan
olarak hava, Polyemid, Pirinç ve Alüminyum
malzemesinden üretilmiş nozul da 200 kPa’dan 600
kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla
gönderilmiş ve Seri bağlı Kaskad tipi RHVT sıcak
akışkan çıkış sıcaklıkları (Tsck) Şekil 3’de verilmiştir.

E sck = m sck .e sck
(16)
Vorteks tüpe giren ekserji;
e gir = (h gir − h 0 ) − T0 (s gir − s 0 )

(17)
E gir = m gir .e gir

(18)
Vorteks tüpten çıkan toplam ekserji;
E çkş = (1 − y c )E sck − y c E soğ
(19)
Toplam kayıp ekserji;
E kyp = E gir − E çkş

(20)
İkinci yasa verimi;

n ıı =

E çkş
E gir
(21)

formülleriyle hesaplanabilir [6-10].

Şekil 3. Hava, N=6 ve Pi =200 – 600 kPa için Tsck
değişimi

4. Tartışma ve Sonuç

RHVT giriş basıncı değerlerinde çıkan en yüksek
sıcak akışkan sıcaklığı (Tsck) incelendiğinde, pirinç
malzemesinden yapılmış nozulda 600 kPa’da 310,25
K ölçülmüştür. En düşük Tsck değeri ise 200 kPa giriş
basınç değerinde Polyemid malzemeden yapılmış
nozulda 294,35 K olarak ölçülmüştür (Şekil 3).
Deneylerde kullanılan tüm nozullar incelendiğinde
RHVT giriş basınç değeri arttıkça Tsck değeri
artmaktadır (Şekil 3). RHVT deney deneysel
sistemde basınçlı akışkan olarak hava, Polyemid,

Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemde basınçlı akışkan olarak hava, Polyemid,
Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş 6
nozul sayısında (N), 200 kPa’ dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla gönderilmiş ve Seri
bağlı Kaskad tipi RHVT soğuk akışkan çıkış
sıcaklıkları (Tsgk) Şekil 2’de verilmiştir.
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Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş nozul
da 200 kPa’dan 600 kPa basınç değeri aralığında
Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemin performans değeri olarak da bilinen çıkan
sıcak akışkan sıcaklığı ile çıkan soğuk akışkan
sıcaklığı arasındaki fark (∆T) değerleri Şekil 4’de
verilmiştir.

giriş basınç değerinde Polyemid malzemeden
yapılmış nozulda 277,35 K olarak ölçülmüştür (Şekil
5). Deneylerde kullanılan tüm nozullar incelendiğinde
RHVT giriş basınç değeri arttıkça Tsgk değeri
azalmaktadır (Şekil 5). RHVT deney deneysel
sistemde basınçlı akışkan olarak oksijen Polyemid,
Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş nozul
da 200 kPa’dan 600 kPa basınç değerine kadar 50
kPa aralıklarla gönderilmiş ve Seri bağlı Kaskad tipi
RHVT sıcak akışkan çıkış sıcaklıkları (Tsck) Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 4. Hava, N=6 ve Pi =200 – 600 kPa için ∆T
değişimi
Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemin performans değeri olarak da bilinen çıkan
sıcak akışkan sıcaklığı ile çıkan soğuk akışkan
sıcaklığı
arasındaki
en yüksek
fark
(∆T)
incelendiğinde, pirinç malzemesinden yapılmış
nozulda 600 kPa’da 42,8 K ölçülmüştür. En düşük ∆T
değeri ise 200 kPa giriş basınç değerinde Polyemid
malzemeden yapılmış nozulda 18,4 K olarak
ölçülmüştür (Şekil 4). Deneylerde kullanılan tüm
nozullar incelendiğinde RHVT giriş basınç değeri
arttıkça ∆T değeri artmaktadır (Şekil 4). Seri bağlı
Kaskad tipi RHVT deney deneysel sistemde basınçlı
akışkan olarak oksijen, Polyemid, Pirinç ve
Alüminyum malzemesinden üretilmiş 6 nozul
sayısında (N), 200 kPa’ dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla gönderilmiş ve Seri
bağlı Kaskad tipi RHVT soğuk akışkan çıkış
sıcaklıkları (Tsgk) Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 6. Oksijen, N=6, Pi =200 – 600 kPa için Tsck
değişimi
RHVT giriş basıncı değerlerinde çıkan en yüksek
sıcak akışkan sıcaklığı (Tsck) incelendiğinde, pirinç
malzemesinden yapılmış nozulda 600 kPa’da 305,25
K ölçülmüştür. En düşük Tsck değeri ise 200 kPa giriş
basınç değerinde Polyemid malzemeden yapılmış
nozulda 294,35 K olarak ölçülmüştür (Şekil 6).
Deneylerde kullanılan tüm nozullar incelendiğinde
RHVT giriş basınç değeri arttıkça Tsck değeri
artmaktadır (Şekil 6). RHVT deney deneysel
sistemde basınçlı akışkan olarak oksijen, Polyemid,
Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş nozul
da 200 kPa’dan 600 kPa basınç değeri aralığında
Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemin performans değeri olarak da bilinen çıkan
sıcak akışkan sıcaklığı ile çıkan soğuk akışkan
sıcaklığı arasındaki fark (∆T) değerleri Şekil 7’de
verilmiştir.

Şekil 5. Oksijen, N=6, Pi =200 – 600 kPa için Tsgk
değişimi
RHVT giriş basıncı değerlerinde çıkan en düşük
soğuk akışkan sıcaklığı (Tsgk) incelendiğinde, pirinç
malzemesinden yapılmış nozulda 600 kPa’da 262,9
K ölçülmüştür. En yüksek Tsgk değeri ise 200 kPa
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ise en düşük Esgk değeri N=6 sayısındaki polyamid
malzeme olan Pi =200 kPa basıncında, 14,011 W’ tır.
Aynı grafik incelendiğinde en yüksek Ec değeri, hava
için N=6 sayısında alüminyum malzeme olan Pi =600
kPa basıncında, 228,46 W’ tır. Oksijen için ise en
yüksek Esgk değeri, N=6 sayısında alüminyum
malzeme olan Pi =600 kPa basıncında, 320,62 W’ tır.
Her iki akışkan için de basınç değeri arttığı zaman
Esgk değerinin de arttığı görülmektedir.
Şekil 9’da alüminyum, polyamid ve pirinç
malzemeden yapılmış olan N=6 nozul sayısındaki,
basınçlı akışkan olarak hava ile oksijenin ayrı ayrı
kullanıldığı, 200 kPa’ dan 600 kPa basınç değerine
kadar 50 kPa aralıklarla, denklem 16 kullanılarak
hesaplanan, vorteks tüpü sıcak akım tarafından
çıkan ekserji (Esck) değerleri verilmiştir. Şekil 9
incelendiğinde, alüminyum, polyamid ve pirinç
malzemeden yapılmış olan hava için en düşük Esck
değeri, N=6 sayısındaki polyamid malzeme olan Pi
=200 kPa basıncında, 4,534 W’ tır. Oksijen için ise
en düşük Eh değeri, N=6 sayısındaki polyamid
malzeme olan Pi =200 kPa basıncında, 5,318 W’ tır.
Aynı grafik incelendiğinde en yüksek Esck değeri,
hava için N=6 sayısındaki alüminyum malzeme olan
Pi =600 kPa basıncında, 72,84 W’ tır. Oksijen için ise
en yüksek Eh değeri N=6 sayısındaki alüminyum
malzeme olan Pi = 600 kPa basıncında, 79,49 W’ tır.
Her iki akışkan için de basınç değeri arttığı zaman
Esck değerinin de arttığı görülmektedir.

Şekil 7. Oksijen, N=6 ve Pi=200 – 600 kPa için ∆T
değişimi
Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemin performans değeri olarak da bilinen çıkan
sıcak akışkan sıcaklığı ile çıkan soğuk akışkan
sıcaklığı
arasındaki
en yüksek
fark
(∆T)
incelendiğinde, pirinç malzemesinden yapılmış
nozulda 600 kPa’da 42,35 K ölçülmüştür. En düşük
∆T değeri ise 200 kPa giriş basınç değerinde
Polyamid malzemeden yapılmış nozulda 17,0 K
olarak ölçülmüştür (Şekil 26). Deneylerde kullanılan
tüm nozullar incelendiğinde RHVT giriş basınç değeri
artıkça ∆T değeri artmaktadır (Şekil 7). Pirinç,
alüminyum ve polyamid malzemeden yapılmış olan
nozullarda RHVT basınçlı giriş akışkan olarak hava
ve oksijenin 50 kPa aralıklarla 200 kPa’ dan 600 kPa
değerine ait RHVT’ün soğuk akım tarafından çıkan
ekserji (Esgk) değerleri Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 9 Hava ve Oksijen, N=6 ve Pi = 200 – 600 kPa
için,
Esck değişimi
Şekil 10’da alüminyum, polyamid ve pirinç
malzemeden yapılmış olan N=6 nozul sayısındaki,
basınçlı akışkan olarak hava ile oksijenin ayrı ayrı
kullanıldığı, 200 kPa’ dan 600 kPa basınç değerine
kadar 50 kPa aralıklarla giren ekserji (Egir) değerleri
grafik olarak verilmiştir.

Şekil 8 Hava ve Oksijen, N= 6 ve Pi =200 – 600 kPa
için,
Esgk değişimi
Şekil 8 incelendiğinde, alüminyum, polyamid ve
pirinç malzemeden yapılmış olan hava için en düşük
Esgk değeri, N=6 sayısındaki polyamid malzeme olan
Pi =200 kPa basıncında, 13,256 W’ tır. Oksijen için
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basıncında, N=6, hava ve oksijen için sırasıyla 17,79
W ve 19,32 W olarak hesaplanmıştır. En yüksek
Eçıkan değerleri ise N=6 ve Pi = 600 kPa değerinde,
hava ve oksijen için sırasıyla 301,08 W ve 400,11 W
olduğu bulunmuştur (Şekil 11). Şekil 12’de
alüminyum, polyamid ve pirinç malzemeden yapılmış
olan N=6 nozul sayılarında, basınçlı akışkan olarak
hava ile oksijenin ayrı ayrı kullanıldığı, 200 kPa’ dan
600 kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla,
toplam kayıp ekserji (Ekyp) değerleri grafik olarak
verilmiştir.

Şekil 10. Hava ve Oksijen, N=6 ve Pi=200–600 kPa
için,
Egir değişimi
Alüminyum,polyamid, ve pirinç malzemelerinden
yapılmış olan N=6 nozul sayısı ve giriş basınç
değerleri (Pi) için Egir değerleri incelendiğinde, en
düşük Egir değerleri, hızın ve kütlesel debinin en
düşük değeri olan Pi =200 kPa giriş basıncında, N=6,
hava ve oksijen için sırasıyla 33,854 W ve 38,735 W
olarak hesaplanmıştır. En yüksek Egir değerleri ise
N=6 ve Pi = 600 kPa değerinde, hava ve oksijen için
sırasıyla 1122,40 W ve 1223 W olarak
hesaplanmıştır (Şekil 10). Şekil 11’de alüminyum,
polyamid ve pirinç malzemeden yapılmış olan N=6
nozul sayılarında, basınçlı akışkan olarak hava ile
oksijenin ayrı ayrı kullanıldığı, 200 kPa’ dan 600 kPa
basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla, çıkan
toplam ekserji (Eçıkan) değerleri grafik olarak
verilmiştir.

Şekil 12 Hava ve Oksijen, N=6 ve Pi = 200 – 600
kPa için,
Ekyp değişimleri.
Şekil 12 incelendiğinde, alüminyum, polyamid, ve
pirinç malzemelerinden yapılmış olan N=6 nozul
sayısı ve en düşük Ekyp değeri; Pi = 200 kPa giriş
basıncında, N=6, hava ve oksijen için sırasıyla 13,43
W ve 12,44 W olarak hesaplanmıştır. En yüksek Ekyp
değerleri ise N=6 ve Pi = 600 kPa değerinde, hava
ve oksijen için sırasıyla 821,31 W ve 823,26 W
olduğu bulunmuştur. Tablo 1’de Alüminyum, poliamid
ve pirinç malzemelerinden yapılmış olan N=6 nozul
sayılarında, basınçlı akışkan olarak hava ile oksijenin
ayrı ayrı kullanıldığı ve 200 kPa’ dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla, çıkıştaki toplam
ekserjinin (Eçıkan) girişteki toplam ekserjiye (Egiren)
oranı olan ve ikinci yasa verimi olarak adlandırılan
(ηıı) değerler verilmiştir.

Şekil 11. Hava ve Oksijen, N=6 ve Pi =200 – 600
kPa için,
Eçıkan değişimi
Şekil 11 incelendiğinde, alüminyum, polyamid, ve
pirinç malzemelerinden yapılmış olan N=6 nozul
sayısı ve en düşük Eçıkan değeri; Pi =200 kPa giriş
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Tablo 1. Hava ve Oksijen, N=6 ve Pi = 200 – 600
kPa için,
ikinci yasa verimi (ηıı) değişimi
Nozul
Malzem
e
Verim
Pgir
200
250
300
350
400
450
500
550
600

ALÜMİNYUM

POLYAMİD

PİRİNÇ

ηıı

ηıı

ηıı

%

%

Hava

Oksije
n

64,8
3
53,7
0
39,8
3
35,8
1
33,2
9
31,0
2
29,4
4
28,1
3
26,8
2

70,07
4
48,75
0
40,38
4
35,26
1
33,36
9
32,89
1
33,22
3
33,50
3
32,70
5

%

Hava

Oksije
n

Hava

Oksije
n

52,54
8
36,27
9
28,29
4
27,50
2
26,13
6
23,91
9
22,50
9
21,54
6
20,86
0

45,82
7
33,75
0
36,25
6
27,55
9
26,80
8
26,84
1
28,73
8
28,85
8
28,42
5

58,82
8
35,12
4
36,39
5
32,87
1
30,34
2
28,30
4
28,38
4
26,96
1
26,65
4

67,88
5
45,12
5
39,82
6
38,87
4
32,95
8
33,14
7
33,15
9
34,14
9
33,27
8

Tablo 1 incelendiğinde, alüminyum, poliamid ve
pirinç malzemelerinden yapılmış olan N=6 için ηıı
değerleri incelendiğinde, en yüksek ηıı değeri, hızın
ve kütlesel debinin en düşük değeri olan Pi = 200
kPa giriş basıncında, alüminyum malzemeden
yapılmış olan N=6 ve oksijen için %70,07 olarak
görülmüştür. En düşük ηıı değeri ise polyamid
malzemeden yapılmış olan N=6 ve Pgir= 600 kPa
değerinde, hava için %20,86 olduğu görülmektedir.
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gerektirir [1]. Parçacık ıslanabilirliğini değiştirmek için
takviye katkı maddelerine çeşitli yüzey işlemleri
uygulanmıştır. Erimiş alüminyum içinde etkili parçacık
katılması, parçacıkların stabil metalik bileşikler
oluşturmak için eriyik ile reaksiyona giren bir metal ile
kaplanmasıyla başarılabilir [2]. Co-P’nin seramik
parçacıklar üzerine kaplanması ile ilgili çalışmalar, bir
aktivasyon basamağının ardından bir duyarlılaştırma
adımları ile sağlamıştır [3, 4]. Alüminyum ve alaşımları
kullanılan metal matriks kompozitler üzerinde yapılan
çalışmaların çoğu, karbon, seramik esaslı takviyeler ile
özellikleri artırılmaktadır [5]. Alüminyum alaşımlarına
uygun miktarda küçük takviye malzemelerinin
eklenmesi, sertlik, sertlik, yorulma direnci ve tribolojik
özellikleri iyileştirebilir [6, 7]. Bu özellikler matris ve
takviye arasındaki üretim sırasında etkilenen arayüz
bölgesi ile de ilgili olup incelenmesi gerekir. Arayüz ile
ilgili arayüz kimyasal reaksiyonu, takviyenin bozulması,
matris ile ıslanabilirliğin olmaması gibi problemler
oluşmaktadır. Bu nedenle, tüm sistemler için ortak ve
Anahtar kelimeler: MgO, Kobalt, akımsız kaplama uygun optimize edilmiş arayüzleri tasarlamak
gerekmektedir. Daha iyi özelliklere sahip istenen ara
yöntemi.
yüzleri elde etmek için kullanılan yöntemlerden bazıları,
matris
bileşiminin
modifikasyonu,
takviyenin
Abstract
kaplanması, özel parametrelerin takviye edilmesi ve
In this work, the surface properties of MgO particles işlem parametrelerinin kontrol edilmesidir.
have been changed by the electroless coating method
in order to improve their wetting by MgO particles, Metal matrisli seramik takviyeli kompozit malzeme
aluminium and their alloys. The bath composition üretiminde,
seramik-metal
etkileşimini
artırmak
(cobalt salts and buffer concentration, presence of amacıyla takviye malzemeleri akımsız kaplama yöntemi
surface-active agents and inert particles) influence on ile kaplanarak matris metaline ilave edilmektedir [8, 9].
kinetics of Co electroless deposition as well as on Bu çalışmada arayüz özelliklerini iyileştirmek ve
structural properties (morphology, phase composition, malzeme özelliklerine yaptığı katkı ve fonksiyonel
texture, residual stresses) of Co-P/MgO coatings has üstünlükler nedeniyle MgO güçlendirici parçacıkların
been investigated. The aim of this study was to yüzeyi Co-P ile kaplanmış ve özellikleri incelenmiştir. Ni
investigate the deposition of Co-P onto several ceramic ile karşılaştırıldığında, Co'nun ile daha iyi ıslatma
particulate surfaces with the use of the conventional yeteneği olabilir [10]. Karbon nanotüp güçlendiricinin
sensitization and activation steps. This cobalt coating yüzeyinin kaplanması dışında, şimdiye kadar akımsız
treatment had the potential to improve the incorporation kaplama ile nano partikülün hazırlanmasına dair çok az
of MgO particles in aluminium melts. SEM and TEM rapor vardır [11, 12]. Partikül yüzeylerinin metalik bir
studies show coated surface of MgO particles.
tabaka ile kaplanmasında farklı metotlar kullanılmakla

Özet

Bu çalışmada MgO partikülleri, alüminyum ve alaşımları
tarafından ıslatılmasının iyileştirilmesi için, partiküllerin
yüzeyi akımsız kaplama yöntemiyle kaplanmıştır.
Hazırlanan banyo bileşimi (kobalt tuzları ve tampon
konsantrasyonu, yüzey aktif ajanların ve inert
parçacıkların varlığı) Co-P / MgO'nun yüzey ve yapısal
özelliklerinde değişikliklere sebep olur. Bu çalışmanın
amacı, geleneksel hassaslaştırma ve aktivasyon
aşamaları kullanılarak akımsız kaplama tekniği ile
seramik parçacık yüzeylerinin Co-P ile kaplanması,
morfoloji, mikroyapı ve taramalı elektron mikroskobu
(SEM), transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve Xışını difraktometrisi (XRD) ile analiz edilen kobalt
kaplanmış olan MgO partikülleri araştırılmasıdır.
Alüminyum eriyikleri içine ıslatılabilirlik ve güçlendirici
olarak dahil edilmesi ile elde edilecek kompozitlerin
özelliklerinin
araştırılması
özgün
geliştirme
potansiyeline sahiptir.

birlikte, akımsız kaplama yöntemi bu metotlardan en
desposition uygun olanıdır. Bu yöntemin güçlendirici parçacıklar
üzerine biriktirme oranı yüksek, basit ve seri üretim
kapasitesi gibi avantajları vardır [13]. Bu yöntem birçok
endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Akımsız kaplama
1. Giriş
(electroless plating), elektrik akımı kullanmadan
Alüminyum bazlı metal matris kompozitlerin (MMC) kapanılacak atomların otokatalitik kimyasal indirgeme
üretiminde, güçlendirici partiküllerin matris ile yöntemi ile elde edilerek metal yüzeyine kaplama
ıslanabilirliği önemli bir faktördür. Partikülleri ile tekniğidir [14, 15]. Tipik bir akımsız kaplama banyosu,
güçlendirilmiş MMC'nin üretimi, etkili partikül etkileşimi metal tuzu, redükleyici ajan, uygun kompleks
hızlandırıcılar,
tamponlayıcılar,
elde etmek için özel imalat tekniklerinin kullanılmasını oluşturucular,
Keywords:
technique.

MgO,

cobalt,

electroless
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frenleyiciler, pH ayarlayıcılar ve ıslatılabilirlik ajanları ve Tablo 4. Akımsız kaplama işlemi sırasında banyoda
stabilizatörden kullanılmaktadır [15].
kullanılan solüsyonlar ve bileşimleri
Banyo
Kompozisyonu
Kobalt kaynağı
Kobalt Sülfat
İndirgeyici
Sodyum hipfosfat
Kompleks Ajan
Trisodyum sitrat
Ph Düzenleyici
Sodyum hidroksit
MgO - 45 nm ortalama boyutlu

2. Malzeme ve Metot

CoSO4. 7H2O
NaH2PO2.H2O
C6H5Na3O7.2H2O
NaOH

Bu
çalışmada,
alüminyum
matrisli
kompozit
malzemelerde takviye olarak kullanılan ortalama 45 nm
boyutlu MgO partiküllerinin yüzey özelliklerini
değiştirilerek
cobalt
ile
kaplanmıştır.
Takviye
parçacıklarının kaplanması, ara yüzey reaksiyonunu
önlemek ve ıslatılabilirliği arttırmak için benimsenen
2+
2[CoXn] + H2PO2 + 3OH → Co + HPO3 + 2H2O
başarılı tekniklerden biridir. Kaplama teknikleri, takviye
özelliklerinin bozulmadan daha iyi, homojen ve ince bir
tabaka kaplamasına ulaşmayı amaçlamaktadır. Tablo 1
2ve 2’de MgO ait kompozisyon ve karekteristikler H2PO2 + OH →2 [H] + HPO3
gösterilmiştir.
2[H] → H2↑

Tablo 1 Deneylerde kullanılan nano MgO partikülün
H2PO2 + [H] → H2O + P
kompozisyonu (%ağ.)
Na
K
Ca
MgO
Reaksiyon prosesi çevreden enerjiyi soğurularak
0.023
0.0089
0.016
Kalan
oluşur. Kaplama sırasında hazırlanan banyo 90 °C'de
sıcaklıkta tutulmuş ve manyetik karıştırıcı kullanılarak
Tablo 2 Deneylerde kullanılan nano MgO partikülün işleme başlanmıştır. İkinci denklemde kaplama
sırasında hipofosfit tüketimi, kobalt kaplanma hızını
karekteristiği
artırtacaktır.
Saflık
99.95%
Kaplanan partiküllerin karakterizasyonu aşamasında
Renk ve Görünüş
Beyaz-Katı
EDS donanımlı Tarama Elektron Mikroskobu (SEM),
3
Yoğunluk
3,58 gr/cm
Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM), kristalografik
o
Ergime noktası
2852 C
özellikleri X-ışını toz difraktometreden elde edilen
2
görüntüler kullanılarak analiz edildi.
Spesifik yüzey allanı
>45 m /gr
Akımsız nikel kaplama işleminde, partiküllerin 3. Bulgular ve Tartışma
yüzeylerini
hassaslaştırmak
için
SnCl2.2H2O
çözeltisinde 15 dk karıştırılarak hassaslaştırılmıştır. Şekil 1’de kaplamaya ait şematik diyagramı ve Şekil
Yüzeyleri hassas hale gelen partiküller benzer şekilde 2’de ise XRD grafiği verilmiştir.
aktifleştirmek için PdCl2 ve HCl çözeltisinde 15 dk
karıştırılarak aktifleştirilmiş partiküllerinin yüzeylerinin
katalitik hale gelmesi sağlanmıştır. Akımsız kaplama
banyosunun pH ölçümleri pH metre ile tartım işleminde
0,0001 g hassasiyetli terazi kullanılmıştır. Akımsız nikel
kaplanan partiküller etüvde kurutulmuştur. Kaplama
banyosu manyetik karıştırıcı ile karıştırılmıştır. Yapılan
kaplamalar 8,5±0,5 pH değeri ve 90±2ºC sıcaklık
kullanılan banyoda 15 dakikada elde edilmiştir. Tablo 3
Şekil 1 Kaplama işleminin şematik diyagramı
ve 4’de kaplama banyolarına ait bilgiler gösterilmiştir.
Tablo 3. Akımsız kaplama işlemi öncesi banyoda
kullanılan solüsyonlar ve bileşimleri
Aşama
Hassaslaştırma

Kaplama Solüsyonu
2
25.5 g/l Sn +
8,3 ml/l HCl
2
Aktivasyon
0,25 g/l Pd +
20,8 ml/l HCl
Akımsız kobalt kaplama sırasında, kendiliğinden
kataliz, numune yüzeyinde kimyasal olarak indirgeme
reaksiyonunu indükler. Kobalt birikimi sırasında ortaya
çıkan ana reaksiyonları aşağıdaki denklemlerde
verilmiştir [16-18].

Şekil 2 Kaplanmış numuneye ait XRD grafiği

Şekil 2’de kobalt kaplanmış magnezym oksit
partiküllere ait X- ışını difraksiyonu analizi verilmiştir.
Kobalt, magnezyum oksit, kobalt oksit ve kobalt fosfor
bileşiklerinin varlığı tespit edilmiştir. Önceden rapor

edildiği gibi, seramik malzemelere ait XRD piklerinin
yoğunluğu kaplama ile azalmaktadır[19]. Akımsız
kaplama partiküllerle güçlendirilen metal matrisli
kompozit üretmede seramik partiküllerin kaplanması ile

399

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

ıstaltılabilirliği arttırmada kullanılan önemli bir prosestir partikülüe ait SEM,
[20-22].Şekil 3’de kobal kaplanmış nano MgO görüntüleri verilmiştir.

elementel

harita

ve

EDAX

Şekil 3. Numuneye ait a,d)taramalı elektron mikroskobu (SEM), b)elemental haritalama ve c) X ışını elektron
dağılım spektrumu (EDAX)

Şekil 3’de Kobalt kaplanmış magnezym oksit
partiküllere ait a,d)taramalı elektron mikroskobu,
b)elemental haritalama ve c) X ışını elektron dağılım
spektrumu verilmiştir. Kaplama sonrası kobalt nano
boyutlu magnezyum oksit partiküllerin yüzeyine
yapışmıştır. elemental haritalama ve X ışını elektron
dağılım spektrumu kobaltın varlığını doğrulamaktadır.
Ayrıca bu spektrumlarda, hassaslaştırmada kullanılan
kalayın
varlığınada
rastlanmaktadır.
Aktivasyon
işlemindeki paladyuma kobaltın daha iyi yapıştığı ve
tamamlanmayan aktivasyon işlemi ile kobaltın kalayla
iyi bağ oluşturamadığı da ayrıca söylenebilir.

Şekil 4 Kaplanmış numuneye ait TEM görüntüsü
Şekil 4’de Kobalt kaplanmış magnezym oksit
partiküllere ait geçirimli elektron mikroskobu görüntüsü
verilmiştir. Kobalt kaplamanın bazı bölgelerde
yoğunlaştığı ve/veya topaklandığı görülebilir. Kaplama
işlemi üniform olarak gerçekleşmemiştir. Bu görüntü
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Abstract
catalyst yield by converting NO emissions to NO2
form. This is because when the amounts of NO and
NO2 contained in the exhaust gas are equal, the
SCR catalyst works in the most efficient way. The
reactions occurring in DOC are given below [4].

Selective Catalytic Reduction (SCR) systems are
used to control NOx emissions while Diesel Oxidation
Catalysts (DOC) are used to control CO and HC
emissions in diesel engines. These systems have
widespread use in today's vehicles due to both the
tightening of emissions standards and, if necessary,
environmental factors. Al2O3 structures containing
precious metals such as platinum (Pt), palladium
(Pd), rhodium (Rh) are the most preferred catalysts
in DOC. On the other hand, vanadium based V2O5WO3 / TiO2 structure is widely used in SCR systems.
In this work, it is aimed to develop alternatively
hematite-based catalysts. Characterization of the
produced catalyst was carried out and subjected to
tests to determine its effects on engine performance
and emissions on specially designed test equipment.
As a result of the tests performed, reductions of
25.44%, 27.01%, 12.39% and 27.01% were
achieved respectively in the HC, CO, NO and Smoke
emissions by using hematite based DOC catalyst.
The use of hematite based SCR catalyst has
achieved a reduction of 47.58% in NOx emissions.
The use of catalyst at the exhaust outlet caused a
slight increase in specific fuel consumption values.

CO
(1)
C3H6
(2)
NO
(3)

+
+

½
9/2

+

O2
½

O2
→

3
O2

→
CO2
→

CO2
+

3H2O
NO2

DOCs are usually ceramic or metal in honeycomb
geometry. These catalysts include active catalytic
noble metals such as Platinum (Pt), Palladium (Pd),
and Rhodium (Rh) with an oxide mixture that forms
the main constituent such as alumina oxide (Al2O3),
cerium oxide (CeO2), zirconium oxide (ZrO2).
The main task of the main structure is to provide a
large surface area for the noble metals and to slow
down the sintering of the catalyst which occurs at
high temperatures. The quality of the noble metals
used for the coating is usually determined by the
3
loading amounts specified in g/ft . This value is
3
generally in the range of 50 to 90 g/ft . Recently,
catalysts containing Pt and Pd have been widely
used and many scientific studies have been carried
out on catalysts containing these valuable metals.
The CO and HC emission reductions in the DOC are
generally in the range of 60-90% [5-7].

Keywords: Diesel, exhaust emissions, DOC, SCR,
catalyst

1. Introduction
Air pollution, which causes serious problems on the
environment and human health, has become a
common problem for all countries in the world [1].
Vehicles used in transportation sector provide
significant contribution to air pollution. Reduction of
air pollution from vehicles and reduction of pollutant
emissions to acceptable values can only be achieved
through post-engine emission control systems [2].
Post-engine emission control systems have become
a growing market all over the world and many
manufacturers have focused on these control
systems.

In the selective catalytic reduction process, NOx
emissions in the exhaust gas are converted to N2
and water (H2O) via a reductant [8]. NH3-SCR and
HC-SCR systems, where NOx emissions are
eliminated by the use of ammonia and hydrocarbons,
are the most widely used technologies. Compared to
the HC-SCR system, NH3-SCR systems, where
ammonia is used as a reducing agent due to its high
efficiency, are more preferred.
Thanks to the NH3-SCR system, diesel engines can
be operated at high combustion end temperatures,
resulting in improved engine performance and fuel
consumption. With the use of the NH3-SCR system,
fuel consumption can be reduced by 5% [9].

DOC and SCR systems are post-engine emission
control systems used in diesel engines. Thanks to
these systems, pollutant emissions from diesel
engines (CO, HC, Smoke NOx) can be eliminated at
high rates [3].

Metal oxides and zeolites are the most commonly
used catalyst species in NH3-SCR systems. Metal
oxide catalysts are a group of catalysts produced
from metals such as vanadium and titanium (V2O5WO3 / TiO2), which operate efficiently at low cost,

DOC is used for the oxidation of CO and HC
emissions in diesel engines. It also helps increase
the SCR
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o

o

generally between 250 C and 400 C. Zeolite
catalysts are catalysts capable of operating in the
o
high temperature range of 400-550 C when
compared to metal oxide catalysts. Fe-zeolites
began to be used more widespread during 2010,
when V2O5-WO3 / TiO2 catalysts were preferred for
commercial use of NH3-SCR in vehicles since 2015
[10]. In addition to these catalysts, Cu-ZSM5 and
Ag/Al2O3 catalysts may also be preferred. In
particular, Ag/Al2O3 catalysts can exhibit high
performance at low temperatures.

In order to carry out the experiments, a test method
was specially prepared. Figure 1 shows the
appearance of this test mechanism. In the
experiments Kirloskar TV1 model single cylinder,
direct injected, water cooled diesel engine was used.
The engine was loaded using an electric
dynamometer. DARTS200-A model temperature
sensors are used in the system when the exhaust
temperatures are measured. According to the
CANJ1939 protocol, the Continental UniNOx sensor
was used to detect NOx emissions.

As an alternative to NH3 reduction in SCR systems,
the use of HCs improves the low temperature
performance of the SCR system. The use of diesel
fuel or unburned HCs in the exhaust gas stream
simplifies the system and reduces the cost. Except
for diesel fuel, oxygen containing HCs such as
ethanol, methanol, propanol are highly effective in
NOx conversions for HC-SCR [11].

Pre-DOC and post-DOC emission values were
obtained with the BOSCH brand BEA-350 model
emission device.
A new exhaust outlet was designed to place the
produced catalyst at the exhaust outlet. Figure 2
shows the visual of the exhaust outlet.

In HC-SCR systems where conventional Agcontaining Al2O3 constructions are used as catalysts,
NOx conversions exceeding 80% can be achieved at
o
temperatures between 350-500 C.
Studies on catalysts used in both DOC and SCR
systems are still of interest today. Low cost,
durability, efficiency and continuity are the most
common parameters to be studied in these studies.

Figure 2. Exhaust system.
In the designed exhaust system, each sensor and
element is positioned at a suitable point. In order to
prevent exhaust leaks in the system, gasket is used
at each connection point and the flanges are
manufactured with gasketing surface. The fixation of
the catalysts was carried out via a ring. Catalyst is
wrapped in glass fiber to prevent the catalyst from
expanding and damaging the system vibrations.
Figure 3 shows the appearance of this fiber, and
Figure 4 shows the mounting pictures of the catalyst.

In this study, it is aimed to develop an alternative
catalyst for the DOC and SCR systems by using
haematite (Fe2O3), which has a low cost and can be
found very easily in nature, and to determine the
effects of this catalyst on emission conversions.

2. Material and Methods
Cordierite (2Al2O3-5SiO2-2MgO) and monolithic main
carrier structure with 400 cpsi squares were used in
the production of catalyst. This structure was
obtained commercially. The carrier structure was
immersed in the prepared hematite solution and after
drying-sintering process, it was prepared. While the
catalyst are depicted with the symbol "AF", the main
carrier structure without any coating treatment is
symbolized by the letter "A".
The properties of catalysis have been determined
using SEM, XRF and BET analyzers.

Figure 3. Wearing of glass fibers and catalyses.

Figure 4. Mounting drawings for catalysis.
The produced catalyst is placed in the exhaust
system and subjected to engine tests to determine its
effects on exhaust emissions. The tests were carried

Figure 1. Schematic view of the test setup.
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out at constant engine speed (1500 rpm) and 7
different engine torques (6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24
Nm). With these tests, the effect of the SCR catalyst
on NOx emissions was determined when the DOC's
effects on CO, HC, NO and Smoke emissions were
determined. At the same time, the effect of catalyst
use on specific fuel consumption has also been
investigated experimentally.

In general, the use of post-engine emission control
systems leads to an increase in engine specific fuel
consumption due to the backpressure situation
created in the exhaust system [12].

3. Results and Discussion
3.1. Catalyst Analysis Results
In Figure 5 images of 10 and 1 μm size are given.
The SEM analysis results showed that the catalyst
was uniformly coated without any change in the
desired porous structure in the SCR and DOC
catalysts.

Figure 6. Break Specific fuel consumption values.
Figure 7 shows the effects of hematite-based DOC
catalyst on HC, CO, NO and Smoke emissions. By
using the hematite-based DOC catalyst, all emission
values have been reduced. The average conversion
of HC, CO, NO and Smoke emissions were obtained
as
16.17%, 17.86%, 6.66% and 19.06%,
respectively. The maximum reduction rates of HC,
CO and NO emission values were respectively
25.44%, 27.01% and 12.39% at 24 Nm of engine
torque, while the maximum reduction rates of Smoke
emissions was 31.33% at 21 Nm of engine torque.
The increase in motor torque value has increased
the conversion rate efficiency. This is because the
increase in engine torque increases the exhaust gas
temperature and this increase improves the DOC
catalyst efficiency [13].

Figure 5. SEM images of the samples.
In XRF analysis performed to understand the
percentages of the elements in the catalyst, it was
observed that there was 3.10% hematite in the AF
catalyst. Al2O3 and SiO2 were the compounds with
the highest ratio in the A and, if necessary, AF
samples.
As a result of the BET surface area analysis, the
pores of the coated specimen were filled with the
coating material, and the heat treatment of this
specimen resulted in appreciable degradation in
surface area as compared to Sample A. The surface
area of the AF sample coated with hematite was
2
found to be 53.405 m /g. This value was measured
2
as 114.23 m /g for the structure A in which the
coating was not carried out.

Figure 7. DOC conversion rates.
Figure 8 shows the effect of hematite based catalyst
on NOx emissions. NOx conversion ratios increased
with increasing engine torque. The average NOx
discharge rate was 26.78% and the maximum NOx
conversion rate was 47.58% at 24 Nm of engine
torque.

3.2. Engine Test Results
In Figure 6, the effect of the catalyst used in the
study on break specific fuel consumption (BSFC) is
shown. The catalyst adapted to the exhaust outlet led
to an increase in the BSFC values of the engine. The
use of a hematite-based catalyst at the exhaust
outlet led to an average increase of 10.56% in the
values of BSFC compared to engine results (ER)
without any catalyst. The maximum increase was
obtained as 12.78% at 24 Nm of torque.
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Deactivation mechanisms of Pt/Pd-based diesel
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In this work in the field of post-engine emission
control systems, hematite based catalyst was
produced and SEM, XRF and BET surface area
analyzes of this catalyst were carried out. SEM
analysis showed that the catalyst structure had a
highly porous structure, the coating was
homogeneous throughout the surface, and the
hematite material penetrated the entire surface
including the pores. The amount of hematite
contained in the catalyst in the result of XRF carried
out in order to understand the percentages of the
elements in the catalyst was 3.10%. The catalyst
BET surface area value showed a reduction
compared to the main carrier structure due to
sintering and, if necessary, coating. As a result of
experiments carried out under actual operating
conditions, it has been determined that the use of the
hematite based catalyst in the DOC and SCR
systems reduces HC, CO, NO, Smoke and NOx
emissions at a considerable rate.
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SYNTHESIS OF ZINC(II) COMPLEX OF SCHIFF BASE CONTAINING
INDOLE-3-CARBALDEHYDE
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on a SHIMADZU model 160 UV Visible
spectrophotometer in the wavelength 200-600 nm.
Molar conductivity was measured with a WTW LF
model 330 conductivity meters, using prepared
solution of the complex in DMF.

Abstract
A new Schiff base ligand was synthesized by
condensation reaction of İndole-3-Carbaldehyde and
amine in methanol. The metal(II) complex was
synthesized from the reaction of acetate salt of Zn(II)
with Schiff base ligand. The synthesized ligand and
complex were characterized by using FT-IR, UV-Vis,
1
H-NMR, magnetic susceptibility measurement,
molar conductivity and elemental analysis. The Schiff
base was found to be bidentate ligand involving the
imino nitrogen and Indol’s nitrogen atoms in the
complex. The Zn(II) complex have been found to
have tetrahedral geometry. The molar conductance
data revealed that the complex is non-electrolyte.
Keywords: Schiff bases, Zn(II)
Conductance, Magnetic suseptibility,

2.1. Synthesis of Schiff base ligand
A solution of İndole-3-Carbaldehyde (2.903 g, 20
mmol) in methanol (30 mL) was added to a solution
of diamine (1.081 g, 10 mmol) in methanol (10 mL).
o
The reaction mixture was stirred for 8 h at 25 C. The
resulting precipitate was filtered and washed with
cold ethanol. The ligand was recrystallized from
dichloromethane and dried in the vacuum over
o
anhydrous calcium chloride. M. p: 220 C, Yield: %
84 (Figure 1).

complexes,

H

N

1. Introduction
Schiff bases were most widely used compounds that
coordinate to metal ions via azomethine nitrogen and
have a wide variety of applications in many fields
analytical, biological, medicinal, organic, inorganic
chemistry [1]. Zinc has an important role in many
biological activities and Zn(II) complexes are
extensively investigated because of their thermal
stability and structural variety [2]. Zn(II) complexes
are known for applications in luminescent materials,
biosensors and as drugs [3]. Indoles are an
important class of compounds, which have a wide
range of biological and pharmaceutical applications
[4,5]. The present study deals with the synthesis and
characterization of the Schiff base derived from
indole-3-carboxaldehyde and amine and its Zn(II)
complex.

H

N

C

N
H

C

N
H

Fig.1. Structure of ligand
2.2. Synthesis of metal complex
A solution of 10 mmol of the appropriate metal
acetate 2.190 g Zn(CH3COO)2∙2H2O in 20 mL of
ethanol was added to a solution of 10 mmol (3.625 g)
of Schiff base in 30 mL of ethanol. The mixture was
o
stirred under reflux for 3h at 60 C. The formed
precipitate was filtered, washed with cold ethanol and
o
dried under vacuum over CaCl2: M.p: 290 C, Yield:
%75 (Figure 2).

2. Experimental
All the reagents were of analytical grade and used
without further puriﬁcation. The amine compound
was obtained from Fluka and used without
purification. All solvents were obtained from E. Merck
or Fluka. The metal salt [Zn(CH3COO)2∙2H2O] was
purchased from E. Merck.

Fig.2. Structure of complex

Elemental analyses (C, H and N) have been
determined using a Carlo-Erba 1106 model analyser.
Magnetic susceptibility of the complexes in the solid
state was determined using a Gouy balance at room
temperature by using copper sulfate as calibrant. The
1
H NMR spectra of the Schiff base ligands were
recorded
on
a
Varian
T
200-A model
spectrophotometer in CDCl3 using TMS as internal
standard. FT-IR spectra were recorded using a SP
1025 model Pye-Unicam instrument using KBr
pellets. Electronic spectral studies were conducted

3. Results and discussion
The colors, elemental analyses of the complex is
given in Table 1. The Schiff base is soluble in EtOH,
MeOH, dichloromethane and diethyl ether. the metal
complex is found to be insoluble in ethanol, acetone
and chloroform, but soluble in DMF and in DMSO.
The elemental analyses data of the Schiff base and
its complex is consistent with those calculated from
the empirical formulas for each compound.
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Table 1. Analytical and physical data for the ligand
and its complex.
Compound

M. W.

C24H18N4

362.43

C24H16N4Zn

427.82

at 9.9 ppm for the NH proton of the indole group [8].
A singlet in the 9.2 ppm region is due to −N=CH
proton [9]. The broad multiplet at 8.3-6.8 ppm has
been assigned to the aromatic ring protons. The NH
proton was showed at 9.7 ppm for complex. The
N=CH proton was observed in the 8.9 ppm for Zn(II)
complex (Table 3).

Calc. (Found) %
C
79.54
79.47

H
5.01
4.95

N
15.46
15.39

67.70
67.63

3.79
3.71

13.16
10.08

Table 3. NMR spectral data of the ligand and its
complex

3.1. FT-IR spectra

Bileşikler

NH

The FT-IR spectra of the ligand and Zn(II) complex
display in Figure 3. The IR spectra of the ligand
-1
showed band at 3423 cm due the N−H stretching,
-1
3090 cm C−H(arom) stretching, respectively [6]. The
spectra of ligand showed characteristic −C=N band
-1
in the 1647 cm region, which was shifted to lower
-1
frequencies in the spectra of the complex 1523 cm .
The IR spectra of the metal complex showed new
-1
band in the 530 cm region, respectively (Table 2).

C24H18N4

9.9 (s,1H)

8.3-6.8 (m,14H)

9.2 (s,1H)

C24H16N4Zn

9.7 (s,1H)

8.1-6.6 (m,7H)

8.9 (s,1H)

C-Harom

N=CH

Table 2. IR Spectral data of the Schiff base and its
complex
Bileşikler

ν(O-H)

ν(C-Harom)

ν(C=N)

C24H18N4

3423

3090

1647

C24H16N4Zn

3270

3020

1600

ν(M-N)

530

1

Fig. 4. H-NMR spectrum of Schiff base and Zn(II)
complex
3.3. Molar conductance measurements
The complex was dissolved in DMF and the molar
-3
o
conductance value of 10 M of its solution at 25 C
was measured. It is concluded from the result that
the complex is found to have molar conductance
-1
2
-1
value of 23.8 Ω cm mol indicating that this complex
is non-electrolyte [9,10].
3.4. Magnetic
spectra

susceptibility

and

electronic

The complex of Zn(II) is diamagnetic as expected for
10
d metal ions in a tetrahedral geometry [10,11]. The
UV-Vis spectra of the ligand and complex was
-4
recorded in 10
M DMF solution at room
temperature. The free Schiff base exhibited two
absorption bands around 276 and 362 nm. These
bands are attributed to π → π* transitions, the first
being due to the aromatic ring and the second the
imino group. The spectrum of the Zn(II) complex
show an absorption band at 374 nm attributed to the
L→M (charge transfer) transition, which is compatible
with this complex having a tetrahedral structure. No

Fig. 3. FT-IR spectrum of Schiff base and Zn(II)
complex
3.2. NMR spectra
1

The H-NMR spectra of the ligand and Zn(II) complex
1
shown in Figure 4. The experimental H-NMR
spectra of the ligand exhibited a broad singlet peak
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d-d transitions are expected for d
[5,6,12].

10

Zn(II) complexes
[9] Kakanejadifard, A; Esna-Ashari F; Hashemi P;
Zabardasti, A, Synthesis and characterization of an
azo dibenzoic acid Schiff base and its Ni(II), Pb(II),
Zn(II) and Cd(II) complexes, Molecular and
Biomolecular Spectroscopy,106, 80-85, 2013.

4. CONCLUSIONS
Zn(II) complex and Schiff base were prepared and
characterized by different spectroscopic techniques.
The results indicate good yields of the synthesised
ligand and its complex. Analytical and spectral data
of Zn(II) complexes suggest a tetrahedral geometry
around the central metal ion.

[10] Arun, V; Robinson, P.P; Manju, S; Leeju, P;
Varsha, G; Digna, V; YUSUF, K. K. M, A novel
fluorescent
bisazomethine
derived
from
3hydroxyquinoxaline-2 carboxaldehyde and 2,3diaminomaleonitrile, Dyes and Pigments, 82, 268275,
2009.
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Abstract
substances, but they are not all studied as corrosion
inhibitors.
In this study, the vitamin investigated the inhibitor
effect (PYX) is the sixth of eight member of the B
complex family. PYX contains heteroatoms such as
nitrogen and oxygen in its structure. It is known that
such structures also provide strong inhibition [8,9].
This vitamin is naturally found in high quantities in
foods such as bananas, sardines, chicken spinach
and avocados. This vitamin is indispensable to red
blood cell, nervous system, and immune systems
functions and is also necessary for the absorption of
vitamin B-12 [10-12]. The aim of the present study is
to evaluate the applicability of using the natural,
green, cheap and environmentally safe of PYX for
the corrosion inhibition of carbon steel in acidic
media. It is hoped to achieve both the economic and
environmental goals with the utilization of this
inhibitor.

In this study, the effect of a type B vitamin (PYX),
called green corrosion inhibitor, on the carbon steel
in 1.0 M HCl was assessed by electrochemical
impedance spectroscopy (EIS) with different
immersion times. Various adsorption isotherms have
been tried to determine the relationship between the
inhibitor concentration and the surface coverage
fraction (θ), and the best result Langmuir adsorption
isotherm has been given among them. The
experiments revealed that the inhibition efficiency
values (IE%) depends on concentration of inhibitor
and different immersion times of electrodes. The
inhibition value at the end of the 1 h immersion time
-3
is the highest and is found 84.0% for 1.0x10 M PYX
solution. Thermodynamic parameters such as
adsorption equilibrium constant (Kads) and adsorption
free energy (∆Gads) were also calculated at the end
of each immersion time to better understand the
interaction of PYX with the metal surface. The
surface charge of carbon steel was determined by
comparing the open circuit potential (Ecorr) to the
potential of zero charge (Epzc) with EIS technique. In
order to prove how the PYX molecules protect the
metal surface, surface analysis of the electrodes at
the end of the 120 h immersion time was carried out
with an optical microscope and a field emission
scanning electron microscopy (FESEM). At the end
of all these measurements, it was concluded that the
PYX green inhibitor mitigated carbon steel corrosion
by forming a protective adsorption film on the
surface, and as a result, PYX could be used as an
inhibitor in industrial application.
Keywords: Green corrosion inhibitor,
Adsorption, Carbon steel, FESEM.

2. Experimental Details
The chemical composition (wt%) of carbon steel
electrodes used in corrosion measurements is as
follows: 0.08400 C, 0.06030 Cr, 0.21700 Cu,
0.10200 Si, 0.01100 P, 0.00222 Nb, 0.01100 V,
0.01900 S, 0.01040 Mo, 0.00198 Co, 0.01620 Sn,
0.40900 Mn 0.07890 Ni, and the balance of Fe. All
measurements were done using CHI 660B model
electrochemical analyser with classical threeelectrode cell at 298 K. Carbon steel was used as
working electrode. Carbon steel rod was applied with
2
its cross-sectional area of 0.5024 cm . The surface of
the test electrode was mechanically abraded by
emery papers with 150 up to 1000 grid to ensure the
same surface roughness, degreased with acetone,
and then washed with distilled water and finally dried
before using. A platinum sheet which had a surface
2
area of 1 cm was used as counter electrode and
Ag/AgCl as a reference electrode. All chemicals used
in this study were obtained from Sigma-Aldrich.
The electrochemical experiments were carried out
-5
-4
-3
with containing 1.0x10 M, 1.0x10 M and 1.0x10
M PYX in 1.0 M HCl solution. The electrodes were
immersed in the test solutions 1 h prior to beginning
the electrochemical measurements in order to
balance the system. EIS experiments were
5
performed at the frequency range from 10 Hz to
-3
5.0x10 Hz at Ecorr by applying 5 mV amplitude. The
potential of zero charge (PZC) of carbon steel were
determined by measuring the polarization resistance
(Rp) values at open-circuit corrosion potential and at
±0.200 V (Ag/AgCl) potential ranges from opencircuit corrosion potential and the potential versus Rp

Vitamin,

1. Introduction
Almost all of the metals are found in nature as a
compound. Metals react with the structures of the
medium they are in, and they can first become ionic
and then combine with other elements in the
environment and become a compound. At this time,
the metals may undergo chemical change or decay
[1]. Inhibitors are generally significant in acid
cleaning treatments for carbon steel surfaces. The
most frequently used of these acids is hydrochloric
acid [2]. Since many organic inhibitors are toxic and
not
enough
cost-effective,
the
successful
implementation of vitamin like a B type as green
corrosion inhibitors was investigated [3]. Vitamins are
known as green inhibitors on corrosion of metals [4].
Their inhibition of metals on corrosion is becoming
increasingly curious [5-7]. Among the vitamins, the B
vitamins are a class of eight water-soluble chemical
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where R′p and Rp values are inhibited and uninhibited
polarization resistances, respectively.
The Nyquist diagrams for carbon steel have been
indicated in Figure 2 after one, 48 and 120 h
immersions at 298 K for three concentrations of PYX
in 1.0 M HCl. Related impedance parameters are
also submitted in Table 1.

values curve was plotted where the maximum point
of the plot is called as potential of zero charge [13].
Surface analyses of carbon steel electrodes were
investigated after 120 h of exposure time in 1.0 M
HCl and containing PYX concentrations by highresolution FESEM technique. FESEM and optical
microscope measurements were performed using a
ZEISS GEMINISEM 500 model with computer
controlled and a digital camera integrated OLYMPUS
BX-51 model, respectively.

-280

Z'' (ohm cm2)

3. Results and Discussion
3.1. Electrochemical impedance spectroscopy
tests

-180
-130
-80
-30

EIS is a rapid and easy method for determining the
protective properties of organic compounds on
metals. This method provides more reliable findings,
especially since it does not disturb the metal/solution
interface in long term tests [14]. In order to evaluate
the EIS results obtained, three concentrations of
PYX in 1.0 M HCl solution were used as inhibitor test
solution. The experimental data of the Nyquist
diagrams obtained from the CHI 660B model
electrochemical analyser were recorded as “txt” files
and the equivalent circuit of the system was created
from these data by using Zview2 software. All
Nyquist diagrams were submitted by fitting with this
software in this study. A total of two type equivalent
circuit models, one for the uninhibited solution and
one for all the inhibitor solutions, are proposed and
these circuits are given in Figure 1.

20
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Z' (ohm cm2)

Figure 2. The Nyquist diagrams obtained after
different exposure times in 1.0 M HCl with and
without PYX

Figure 1. Proposed equivalent circuit models for
blank and inhibited solutions
When the effect of an inhibitor on the metal surface
is examined, it is interpreted by looking at the
polarization resistances obtained from the Nyquist
diagrams, that is, the inhibition efficiency values
(IE%).
IE% of PYX was calculated by the following equation
[15]:
 R ′p − R p
IE (%) = 
 R′
p

(1)

1 M HCl (1h)
1E-5 M
1E-4 M
1E-3 M
Fitted results

-230

It is clearly seen from Fig. 2, the addition of PYX in
1.0 M HCl solution bring about the increment of
resistance because of the adsorption of PYX
molecules on the carbon steel surface. This situation
points out the charge transfer process occurring at
the metal/solution interface was delayed by PYX
molecules. The Nyquist diagrams are usually
depressed semicircular for carbon steel and is often
referred to as the frequency dispersion attributed to
roughness and inhomogeneity of surface [16]. The
impedance diagrams obtained at the end of the 1 h
immersion time in the uninhibited and inhibited


 × 100
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solutions are not semi-circular but semi-elliptical.
When we look at the Table 1, the Rs values did not
indicate a substantial alteration in both inhibited and
uninhibited solutions. As result, we can say there is
no effect on the Rs value of the inhibitor
concentration and it is about 1 Ω. The highest value
-3
of Rp was obtained in the 1.0x10 M PYX solution
and was 450 Ω, so the IE% value was found 84.0%
for 1 h immersion time.
Table 1. The related parameters obtained from fitting
EIS data for carbon steel 1.0 M HCl with and without
containing PYX at different exposure time
C (M)
Time
1h
0
1.0x10-5
1.0x10-4
1.0x10-3
48 h
0
1.0x10-5
1.0x10-4
1.0x10-3
120 h
0
1.0x10-5
1.0x10-4
1.0x10-3

CPE

Rs
(Ω cm2)

Rp
(Ω cm2)

(µF/cm2)

n

RL
(Ω cm2)

L
(H)

η
(%)

1.2
1.2
1.3
1.1

72
252
282
450

110
91
83
59

0.94
0.81
0.77
0.76

8
-

4
-

71.4
74.4
84.0

1.2
1.3
1.2
1.1

5
131
135
155

10123
486
295
165

0.94
0.85
0.77
0.76

0.7
-

1
-

96.2
96.3
96.8

1.4
1.2
1.1
1.1

4
17
18
20

36520
5115
2928
517

0.89
0.81
0.78
0.68

0.4
-

0.3
-

76.4
77.8
80.0

Figure 3. The change of Rp values depending on
concentration and immersion time
The “n” is a type of phase shift and is described as
the roughness degree of the surface. In particular, as
the concentration increases, the reduction of the
value of “n” is another indication that the surface
roughness is reduced, i.e., adsorbed to the mild steel
surface of the inhibitor molecules. The variation of
the IE% values obtained from the Nyquist diagrams
depending on the concentration and immersion time
is shown in Fig. 3, simplified to a three-dimensional
graph. It appears clearly from Fig. 3 that the IE%
values increase with the rise of concentration in each
immersion time.

2

The CPE value was 110 µF/cm in uninhibited
solution for 1 h, but CPE values gradually decreased
as PYX was added to medium for all immersion
times. The decrement in CPE values is due to the
decrease in the local dielectric constant and/or the
rise in the thickness of the double layer. Considering
the results of 1 h immersion time, the high inhibition
effect of the PYX inhibitor is thought to arise from
hetero atoms such as nitrogen and oxygen in its
structure and from unpaired electron pairs in the
structure of these nitrogen and oxygen atoms. As the
duration of immersion increases, the resistance
values of both the blank and inhibited solutions
reduces, that is, the diameters of the capacitive loops
of Nyquist plots are reduced. Nevertheless, it can be
said that, there is good protection in long- term
duration for carbon steel. At 48 h of exposure to
acidic medium of carbon steel containing PYX, the
electrode surface reached a more stable state than
the first hour measurements and a tightly adsorbed
protective layer on the electrode surface was formed
with PYX molecules. After this hour (48 h), the
decrease with time was marked in the inhibition
values (Table 1).

3.2. Inhibition mechanism of PYX via PZC
technique
The PZC technique is often used to better
understand the inhibition mechanism of the PYX
molecule on the carbon steel surface. The adsorption
of the organic inhibitor to the carbon steel surface
can be clarified by the PZC technique, which is the
case where the electric charge density on the
surface is zero. The net charge of the metal surface
is determined as follows [17]:

ψ = Ecorr – Epzc
(2)
where ψ is the surface charge, Ecorr is the open circuit
potential and Epzc is potential of zero charge.
The Epzc of the carbon steel in 1.0 M HCl with the
-3
addition of 1.0x10 M PYX inhibitor was found from
the EIS experiments after 1 h immersion time.
Therefore, the all measured Rp values at stable
potential and ±0.200 V (Ag/AgCl) were measured
and as a result, the potential versus Rp curve was
drawn. The curve drawn is shown in Fig. 4.
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Figure 5. Langmuir adsorption isotherm plots for
PYX
Figure 4. The graph of PZC

The adsorption behaviour of the organic molecules
can be defined by two main types of interaction as
physical and chemical adsorption. In this study, it has
º
been calculated the adsorption free energy (∆G ads)
from Langmuir adsorption isotherm as follows:

The inhibition mechanism is figurated according to
surface charge. In Fig. 4, the surface charge of
carbon steel can be deciphered by comparing the
Ecorr to the Epzc position. The metal surface in the
solution can be either positively or negatively
charged. If the difference (in Eq. (2)) is positive, the
adsorption of anions to the surface is preferred, Cl
anions are firstly adsorbed to metal surface via
electrostatic interaction. If the difference is negative,
it is favored the adsorption of cations onto metal
surface and it has a direct and strong interaction. So,
when we look at the Fig. 4, the difference is -0.04 V
-3
for 1.0x10 M PYX in 1.0 M HCl. This reveals that
the potential difference is negative, that is, the metal
surface is charged as negative. This implies that the
protonated cationic PYX molecules interact directly
with the metal surface, forming a protective barrier on
the mild steel surface.
3.3.
Adsorption
isotherm
thermodynamic parameters

and

K ads =

(4)
Where 55.5 is the molar concentration of water, R is
the universal gase constant, and T is temperature in
º
Kelvin. The calculated Kads and ∆G ads values are
given in Table 2.
Table 2. The determined Kads and ∆G ads values from
Langmuir adsorption isotherms for all immersion
times
º

Immersion time (h)

related

θ
(3)

=

K

∆Gºads (kJ/mol)

1

113019.9

-38.8

48

3289473.7

-47.1

120

477327.0

-42.4

The all ∆G ads values calculated for each immersion
times are around -40 kJ/mol which includes both
chemisorption and physisorption but more dominant
charge sharing between inhibitor and metal surface
(chemisorption).
°

Adsorption isotherms can give information about the
interaction between the inhibitor molecule and the
metal surface. The adsorption of PYX on the carbon
steel was tested by different adsorption isotherms. In
the drawing of adsorption isotherms, surface
coverage fraction (θ) values determined by EIS
method at the end of one, 48 and 120 h immersion
times were used. The best fits were obtained from
Langmuir adsorption isotherm where the correlation
coefficients for all duration were calculated as 0.9999
and 1. According to this isotherm, the following
equation applies:
C(inh )

 ∆G ° ads 
1

exp −
55.5
RT 


3.4. Surface characterization of carbon steel
electrodes
Surface morphology of carbon steel electrodes have
been assessed by using FESEM and optical
microscope techniques. Fig. 6 shows the
morphologies of uninhibited and inhibited carbon
steel surfaces. Both the optical microscope and the
FESEM images clearly reveal that the surfaces in the
uninhibited medium are strongly damaged.
According to micrographs in inhibited solution, their
surfaces are virtually free from pits and they are
smoother than the uninhibited one. This result
indicates a good protective film present on the
carbon steel surface and also confirms the high
inhibition efficiency.

1
+C
K (ads )

Where C(inh) is the inhibitor concentration and K(ads) is
the adsorption equilibrium constant of the adsorption
process. In Fig. 5, the C versus C/θ plot gives a
linear line with a slope near unit for each immersion
times.
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Figure 6. FESEM and optical micrographs of the
carbon steel surface after 120 h of immersion time

4. Conclusions
In this study, the effect of PYX as a green inhibitor,
which is environmentally friendly and a member of
the B vitamin complex, was investigated by timedependent experiments on the corrosion behaviour
of carbon steel in hydrochloric acid medium. Such
compounds are valuable corrosion inhibitors for
metals. As a result of the time-dependent
experiments, the inhibitor efficiencies increased due
to the increase in the concentration of PYX. It was
observed that when the immersion time was 48 h,
the highest protection efficiency was reached and at
the end of 120 hours, it was observed that the
inhibition still continued. It is found that the metal
surface is negatively charged. As result, it is possible
to say that the protonated cationic PYX molecules
are directly adsorbed onto the metal surface.
Adsorption isotherm findings have shown that the
PYX molecule are adsorbed to the carbon steel
surface according to the Langmuir isotherm. The
∆Gºads values also proved that the interaction
between the metal surface and the inhibitor
predominantly supports the charge sharing (chemical
adsorption). The difference in surface morphologies
of carbon steel is caused by the formation of
protective layer in inhibited solution. Finally, it can be
said that PYX could be used as a harmless inhibitor
in industrial practice.
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hardness values were obtained through WC
addition compared to unreinforced Inconel 625
alloy.

Özet
Yüksek saflıktaki element tozları ve wolfram karbür
(WC) takviye elemanı kullanılarak toz metalurjisi
(T/M) tekniği ile Inconel 625 süperalaşım matrisli
kompozit malzemeler üretilmiştir. Element tozları ile
WC tozunun karıştırılması sonucu elde edilen toz
karışımları
500
MPa
basınç
uygulanarak
o
şekillendirilmiştir. Sinterleme işlemi 1275 C’de 90
dakika bekletme süresi ile argon atmosferi altında
gerçekleştirilmiştir. Arşimet prensibine göre üretilen
parçaların yoğunlukları belirlenmiştir. Mikroyapısal
karakterizasyon taramalı elektron mikroskobu (SEM)
incelemeleri
ile
gerçekleştirilmiştir.
Üretilen
parçaların
sertlikleri
Vickers
yöntemi
ile
belirlenmiştir. Artan WC takviye oranı Inconel 625
alaşımının sinterlenebilirliğini geliştirerek daha
yüksek bağıl yoğunluk değerleri elde edilmesini
sağlamıştır.
Mikroyapı
incelemeleri,
üretilen
kompozit malzemelerin eşeksenli tanelerden
oluştuğunu ve tane sınırlarında mikroyapı boyunca
homojen dağılım sergileyen iri boyutlu karbürler
oluştuğunu göstermiştir. WC ilavesi ile takviyesiz
Inconel 625 alaşımına nazaran çok daha yüksek
sertlik değerleri elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: WC takviyesi,
yoğunluk, mikroyapı, sertlik

Keywords: WC reinforcement,
density, microstructure, hardness

Inconel 625,

1. Giriş
Süperalaşımları demir esaslı, nikel esaslı ve kobalt
esaslı süperalaşımlar olmak üzere üç ana sınıfa
ayırmak mümkündür [1]. Süperalaşım sınıfları
içerisinde en geniş kullanım alanına sahip olanı
nikel esaslı süperalaşımlardır [2]. Inconel 625
mühendislik uygulamalarında en çok tercih edilen ve
başarılı bir şekilde uygulanan nikel esaslı
süperalaşımlardan biridir [3]. Uzay, havacılık, kimya,
petrokimya ve deniz suyu uygulamaları Inconel
625’in yaygın olarak kullanıldığı uygulamalara örnek
olarak verilebilir [4].
Uzay ve havacılık, denizcilik ve kimyasal işleme
endüstrilerinde daha yüksek mekanik özelliklere
sahip Inconel 625 alaşımına gittikçe artan bir talep
söz konusudur [5]. Son zamanlarda Inconel 625
alaşımının mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla
TiC, WC, krom karbür gibi seramikleri veya karbon
nanotüpler gibi ileri teknoloji ürünlerini takviye
elemanı olarak kullanıp kompozit oluşturmayı
hedefleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır [6,7].
Ancak bu çalışmalar incelendiğinde söz konusu
takviyelerin farklı yöntemlerle gerçekleştirilen yüzey
kaplama işlemleri için yapıldığı, kütle malzeme
üretimine yönelik olmadığı anlaşılmaktadır [8-12].
WC seramik fazı mükemmel mekanik özellikler ve
aşınma direncinin yanında yüksek tokluk, yüksek
sıcaklık stabilitesi, düşük ısıl genleşme katsayısı ve
nikel esaslı alaşımlar tarafından iyi ıslatılabilme
özelliklerini sergileyen bir seramiktir [13]. WC,
özellikle ısıl şok direnci ve sıcak sertliği gerektiren
aşınmaya dayanıklı parçaların üretiminde en çok
tercih edilen sert malzemedir [14].

Inconel 625,

Abstract
Inconel 625 superalloy matrix composite materials
were produced via powder metallurgy (PM)
technique by using high purity element powders and
wolfram carbide (WC) reinforcement. The mixtures
of elemental powders and WC powder were shaped
by applying pressure of 500 MPa. Sintering was
o
carried out at 1275 C for 90 minutes under argon
atmosphere. The densities of the produced
components were determined according to the
Archimedes’
principle.
Microstructural
characterization was performed by scanning
electron microscopy (SEM). The hardness values of
the produced components were determined by
using Vickers method. The increased WC
reinforcement ratio enhanced the sinterability of the
Inconel 625 alloy, and thus resulting in higher
relative density values. Microstructure investigations
have shown that the produced composite materials
are composed of equiaxial grains and there are
coarse carbides that exhibit a homogeneous
distribution along the microstructure. Much higher

Bu çalışmada T/M tekniği ile yüksek saflıktaki
element tozları ve mikron altı boyutlara sahip WC
takviye elemanı kullanılarak metal matrisli kompozit
malzemeler üretilmiştir. Matris alaşımı olarak olarak
Inconel 625 süperalaşımı kullanılmıştır. WC takviye
elemanı ile element tozlarının karıştırılması ile elde
edilen karışımlar tek eksenli kalıpla preslendikten
sonra
argon
atmosferinde
sinterlenmiştir.
Sinterlenen kompozit parçalar mikroyapı ve mekanik
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özellikler bakımından karakterize edilmişlerdir.
Mikroyapısal karakterizasyon SEM incelemeleri ile
gerçekleştirilmiştir.
Mekanik
özelliklerin
belirlenmesinde
sertlik
ölçümlerinden
yararlanılmıştır. Karakterizasyon işlemlerinden elde
edilen veriler farklı yöntemlerle üretilmiş Inconel 625
alaşımlarının literatürde belirtilen özellikleri ile
karşılaştırılmıştır.

2. Malzeme ve Yöntem
Deneysel çalışmalarda kullanılan element tozlarının
sahip oldukları bazı özellikler Tablo 1’de, SEM
görüntüleri ise Şekil 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan element tozlarının bazı özellikleri
Toz
Ni
Cr
Mo
Fe
Nb
WC

Parçacık
boyutu (µm)
<50
1-5
1-5
5-9
1-5
<1

Saflık
(%)
99,7
99,8
≥99,9
≥99,5
99,8
99,5

Üretici
Sigma Aldrich
Atlantic Equip. Eng.
Sigma Aldrich
Sigma Aldrich
Alfa Aesar
Alfa Aesar

Şekil 1. Çalışmada kullanılan tozların SEM
görüntüleri; a) Ni tozu, b) Cr tozu, c) Mo tozu, d) Nb
tozu, e) Fe tozu, f) WC tozu

Tablo 2. Hazırlanan toz karışımlarının ağırlıkça %
olarak kimyasal bileşimleri
Numune
Inconel 625

10 WC
20 WC
30 WC

Ni
64,2
57,78
51,36
44,94

Cr
30,5
27,45
16,8
14,7

Mo
9
8,1
7,2
6,3

Nb
3,2
2,88
2,56
2,24

Fe
2,6
2,34
2,08
1,82

WC
10
20
30

Tablo 2’de hazırlanan toz karışımlarının ağırlıkça %
türünden kimyasal bileşimleri verilmiştir. 0,0001
hassasiyetli terazide tartılan tozlar hacimsel olarak
%10 çelik bilya ilave edilmiş tüplere doldurularak
turbula karıştırıcıda 3 saat karıştırılmıştır. Elde
edilen toz karışımları hidrolik preste 500 MPa basınç
uygulanarak şekillendirilmiştir. Sinterleme sıcaklığı
hakkında fikir vermesi amacıyla şekillendirilmiş
numunelere diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC)
analizi uygulanmıştır. Bu analiz NETZSCH marka
o
cihazda Ar atmosferi kullanılarak 10 C/dakika
o
ısıtma hızı ile numunelerin 1400 C’ye kadar
ısıtılması
şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Şekillendirilmiş ham parçalar Ar gazı atmosferinde
o
C’de 90 dakika bekletme süresi ile
1275
sinterlenmiştir. Sinterleme işlemleri Protherm marka
o
tüp fırında alümina altlık kullanılarak 10 C/dakika
ısıtma ve soğutma hızı ile gerçekleştirilmiştir.
Sinterlenen numunelerin yoğunlukları Arşimet
prensibine göre ölçülmüştür. Mikroyapı incelemeleri
için zımparalama ve parlatma aşamalarından
geçirilen
numuneler
Calling
solüsyonu
ile
dağlanmıştır. SEM incelemeleri JEOL JSM 6510
taramalı elektron mikroskobu ile gerçekleştirilmiştir.
Sertlik ölçümleri Vickers yöntemi ile AOB &LABTT
JIASHAN LAB INST. marka cihaz ile 500 g yük 15
sn uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de verilen
çekme numunelerinin şekillendirme ve sinterleme
sonrası çekilmiş fotoğrafından sinterleme işleminin
preslenmiş
numunelerde
önemli
miktarda
büzülmeye yol açtığı görülmektedir.

Şekil 2. Üretilen numunelerin sinterleme öncesi ve
sonrası boyutları

3. Bulgular ve Tartışma
Şekil 3’te DSC analizinden elde edilen eğriler
verilmiştir. Element tozlarının karıştırılması ile
hazırlanmış takviyesiz Inconel 625 alaşımına ait
DSC eğrisinden solidüs ve liküdüs sıcaklıkları
o
o
sırasıyla 1323 C ve 1344 C olarak tespit edilmiştir.
Döküm tekniği ile üretilmiş Inconel 625 alaşımının
solidüs ve liküdüs sıcaklıklarının sırasıyla 1290 ve
o
1350 C olduğu rapor edilmiştir [15]. Özgün ve
arkadaşları tarafından önalaşımlı Inconel 625
tozundan toz enjeksiyon kalıplama (TEK) ile
şekillendirilip bağlayıcısı giderilmiş ham parçalara
o
uygulanan DSC analizi ile solidüs sıcaklığı 1298 C,
o
liküdüs sıcaklığı ise 1330 C olarak tespit edilmiştir
[16]. Şimdiki çalışmada hazırlanan toz karışımından
elde edilen solidüs ve liküdüs sıcaklıklarının önceki
çalışmada [16] kullanılan tozlardan çok daha yüksek
olmasında kullanılan tozların kimyasal bileşimleri ve
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parçacık boyutları arasındaki farkın etkili olduğu
düşünülmektedir. Ancak en etkili faktörün diğer
çalışmada [16] kullanılan önalaşımlı tozlar yerine
şimdiki çalışmada karışım tozların kullanılmış olması
olduğu
düşünülmektedir.
DSC
eğrileri
incelendiğinde artan WC takviye oranıyla birlikte
solidüs
ve
liküdüs
sıcaklıklarının
düştüğü
görülmektedir. %20 WC takviye edilmiş kompozitin
o
solidüs sıcaklığı 1316,45 C, liküdüs sıcaklığı ise
o
1334,78 C olarak belirlenmiştir. WC takviye
oranının %30’a çıkması ile bu sıcaklıklar sırasıyla
o
o
1304,43 C ve 1315,28 C’ye düşmüştür.

Şekil 5’te üretilen numunelerden alınan SEM
görüntüleri verilmiştir. Takviyesiz Inconel 625
alaşımına ait SEM görüntüsünde yüksek miktarda
gözenek bulunduğu görülmektedir. Artan WC
takviye oranıyla birlikte yoğunluk ölçümleri ile
uyumlu olarak gözenek miktarı azalmaktadır.
Gözenek
miktarındaki
azalmaya
gözenek
boyutlarındaki küçülme eşlik etmektedir.
Tüm
numunelerde gözenekler genel olarak küresele
yakın bir morfoloji sergilemektedir. Gözeneklerin
keskin köşeler içeren düzensiz şekiller yerine
küresel morfolojiye sahip olması mekanik özellikler
açısından olumludur [16,17]. Artan takviye oranıyla
birlikte matris dışındaki fazların miktarı da
artmaktadır. En önemlisi takviye sonucu oluşan
fazların mikroyapı boyunca homojen bir dağılım
sergilemesidir.
Şekil 5.a’daki SEM görüntüsünde matris alaşımında
sinterleme işlemi sonucu birtakım çökeltilerin
oluştuğu görülmektedir.
Bu çökeltiler özellikle
gözeneklerde
ve
tanelerarası
bölgelerde
bulunmaktadır. Hazırlanan 625 alaşımının hiç C
içermediği göz önünde bulundurulduğunda bu
çökeltilerin ya oksit bileşikleri veya TCP fazı
çökeltileri oldukları söylenebilir. YMK yapılı matris
alaşımında sinterleme işlemi esnasında tavlama
ikizleri oluşmuştur. T/M tekniğinin sağladığı bir
avantaj olarak tüm numunelerin mikroyapısı
eşeksenli tanelerden oluşmaktadır. Bunun gibi
eşeksenli tanelerden oluşan bir mikroyapının döküm
yöntemleri ile elde edilebilmesi zor olup birtakım
tedbirlerin alınması gerektirmektedir [15]. WC
takviye
oranındaki
artışla
birlikte
üretilen
kompozitlerin matris tane boyutu azalmaktadır.
Takviyesiz matris alaşımında bazı tanelerin boyutu
30 ±10 µm mertebelerinde iken %30 WC ilave
edilmiş numunede tane boyutu 5-8 µm aralığında
değişmektedir. Bu durum takviye fazının sinterleme
esnasında matris tanelerinin irileşmesini önlediğini
göstermektedir ki bu, mekanik özellikler açısından
olumludur. Benzer bulguya daha önce yapılmış
birçok çalışmada da ulaşılmıştır [18-20].

Şekil 3. Üretilen bazı malzemelerin DSC eğrileri
Üretilen malzemelerin teorik yoğunlukları karışım
kuralına göre hesaplanarak takviyesiz Inconel 625
-3
alaşımı için 8,54 g.cm olarak bulunmuştur. WC
takviye oranındaki artışla birlikte doğal olarak teorik
yoğunluk değerleri de artmış ve artan WC oranına
-3
-3
göre sırasıyla 8,94 g.cm , 9,39 g.cm ve 9,88 g.cm
3
olarak hesaplanmıştır. Şekil 4’te sinterlenmiş
parçaların Arşimet prensibine göre ölçülen yoğunluk
değerlerinin teorik yoğunluk değerlerine bölünmesi
ile elde edilen bağıl yoğunluk değerleri verilmiştir.
WC takviyesi yapılmamış Inconel 625 alaşımında
ulaşılan bağıl yoğunluk değeri %91,95 olmuştur.
WC takviye oranındaki artış, ulaşılabilen bağıl
yoğunluk değerlerini arttırmıştır. %30 WC ilave
edilen numunede ulaşılan bağıl yoğunluk değeri
%98,79 olmuştur. Bu durum, WC ilavesinin Inconel
625 alaşımının sinterlenebilirliğini geliştirdiğini
göstermektedir. Özgün ve Dinler tarafından WC
takviyesi ile üretilen Co esaslı süperalaşım matrisli
kompozitlerde de benzer şekilde WC ilavesinin
sinterlenme kabiliyetini geliştirdiği bildirilmiştir [17].

Takviye fazı tüm numunelerde mikroyapı boyunca
homojen bir dağılım sergilemekle birlikte tamamen
matrisin tane sınırlarına yerleşmiştir. %10 WC ilave
edilmiş numunede takviye fazı, boyutları 1-5 µm
olan birbiriyle bağlantılı olmayan blok morfolojiye
sahip çökeltiler halinde iken WC oranının artmasıyla
takviye fazının boyutları da artmaktadır. %30 WC
ilave edilmiş numunede takviye fazının boyutları
bazı yerlerde 10 µm’un üzerine çıkmaktadır. Bu
durum, ilave edilen WC fazının irileşmesinden
kaynaklanmaktadır. Özgün ve Dinler [17] tarafından
T/M tekniği ile üretilmiş WC takviyeli Co esaslı
süperalaşım matrisli kompozitlerde de benzer
şekilde WC fazı irileşme göstermiştir. Bu irileşmede,
birleşme, irileşme ve matris elementlerinin WC fazı
içine difüzyonu olmak üzere üç farklı mekanizmanın
etkili olduğu bildirilmiştir. Bu mekanizmalardan en
etkili olanının WC parçacıklarının birleşmesi
olduğuna vurgu yapılmıştır [17]. Şimdiki çalışmada
da özellikle %20 ve %30 WC ilavesi yapılmış
numunelerin SEM görüntülerinde birleşme sonucu
karbür fazının blok morfolojiden uzaklaşarak uzadığı
ve irileştiği açıkça görülmektedir. WC takviyeli

Şekil 4. Üretilen numunelerin bağıl yoğunluk
değerleri
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kompozitlerde daha ince WC tanelerinin sertliği
önemli ölçüde arttırmanın yanında mukavemet ve
tokluğu da arttırdığı bildirilmektedir [21]. Ancak
maalesef çeşitli tedbirler alınmasına rağmen [22]
sinterleme esnasında meydana gelen tane
irileşmesinin önüne geçilememiştir [23].

biraz daha yüksek sertlik elde edilmesi, üretilen
malzemenin
daha
ince
taneli
olmasına
bağlanmaktadır. Şimdiki çalışmada daha ince tane
boyutu elde edilmesi ise sinterleme sıcaklığı ve
süresinin daha düşük olması ve sinterleme
esnasında tane sınırlarında oluşmuş olan çökeltilere
bağlanmaktadır.
Şekil incelendiğinde artan WC oranıyla birlikte sertlik
değerlerinin de arttığı görülmektedir. En yüksek
sertlik değeri %30 WC takviye edilmiş numunede
elde edilmiş olup ortalama 424,54 HV0,5 olmuştur.
Bu değer dökümle üretilmiş (190 HB) [26] veya TEK
ile üretilmiş (208 HV0,1) [16] numunelerin ısıl işlem
görmemiş durumdayken sahip oldukları ortalama
sertlik değerlerinin iki katından daha yüksektir. TEK
ile üretilmiş Inconel 625 alaşımının yaşlandırma
işlemine tabi tutulduğunda sertliğinin 313 HV0,1
olduğu bildirilmiştir ki [16] şimdiki çalışmada yüksek
oranda WC ilavesi ile elde edilen değerlerin altında
kalmaktadır.

Şekil 5. Sinterlenmiş parçaların SEM görüntüleri; a)
Inconel 625, b) %10 WC, b) %20 WC, d) %30 WC
Kompozit malzemelerin performansları büyük
ölçüde
matris-takviye
arayüzeyi
tarafından
belirlenmektedir [24]. Arayüzeyde yeterli bir
bağlanma matris ile takviye elemanı arasında iyi bir
yük iletimi sağlayarak özellikleri geliştirmektedir [24].
SEM görüntülerinden herhangi bir ilave tedbire
gerek kalmadan geleneksel PM tekniği ile oldukça
iyi bir matris-takviye fazı arayüzeyi elde edildiği
görülmektedir. Aslında artan WC takviye oranı ile
bağıl yoğunluk değerlerinde meydana gelen artış da
dolaylı olarak üretilen kompozitlerde arayüzey
problemi bulunmadığına işaret etmektedir.

Şekil 6. Üretilen kompozitlerin sertlik değerleri

4. Sonuç ve Öneriler

Şekil 6’da üretilen kompozit malzemelerden elde
edilen
sertlik
değerleri
verilmiştir.
Takviye
yapılmamış Inconel 625 alaşımın ortalama sertliği
212 HV0,5 olarak ölçülmüştür. Bu değer döküm [25]
ve TEK [16] teknikleri ile üretilmiş Inconel 625
alaşımlarından elde edilen sertlik değerlerine
oldukça yakındır. Örneğin Özgün ve arkadaşları
tarafından PIM tekniği ile üretilen 625 alaşımının
sertliği ortalama 208 HV0,5 olarak tespit edilmiştir
[16]. Söz konusu çalışmada düşük miktarda da olsa
o
C içeren önalaşımlı bir toz kullanılmış ve 1300 C’de
3 saat süren bir sinterleme sonucu şimdiki
çalışmada
üretilen
takviyesiz
Inconel
625
alaşımından daha yüksek bir bağıl yoğunluk elde
edilmiştir [16].
Bu nedenle şimdiki çalışmada
takviyesiz matris alaşımından elde edilen sertliğin
daha düşük olması beklenirken söz konusu
çalışmadakinden biraz daha yüksek bir değer elde
edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi şimdiki
çalışmada takviyesiz Inconel 625 alaşımının tane
boyutu yaklaşık 30±10 µm iken Özgün ve
arkadaşlarının [16] TEK tekniği ile ürettikleri 625
o
alaşımı 1300 C’de 3 saat sinterlendiğinde tane
boyutu 100-150 µm aralığında olmuştur. Daha ince
tane yapısı malzemenin daha yüksek mekanik
özellikler sergilemesini sağladığından [25] şimdiki
çalışmada daha düşük bağıl yoğunluğa rağmen

Bu çalışmada T/M tekniği ile yüksek saflıktaki
element tozları ve mikron altı boyutlara sahip WC
takviye elemanı kullanılarak Inconel 625 matrisli
kompozit
malzemeler
üretilmiştir.
Üretilen
kompozitlerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin
karakterizasyonundan
aşağıdaki
sonuçlara
ulaşılmıştır:
o DSC eğrileri WC takviye oranı arttıkça solidüs
ve
likidüs
sıcaklıklarının
düştüğünü
göstermiştir.
C’de
gerçekleştirilen
geleneksel
o 1275
sinterleme işlemi ile üretilen kompozit
parçalarda oldukça yüksek bağıl yoğunluk
değerlerine ulaşılmıştır. Artan WC takviye
oranının, sinterlenebilirliği ve dolayısıyla
ulaşılabilen bağıl yoğunluk değerlerini arttırdığı
görülmüştür.
o

o SEM incelemeleri, özellikle yüksek oranda WC
ilave edilen kompozitlerin ince matris taneleri
ve mikroyapı boyunca homojen dağılım
sergileyen karbür fazlarından oluştuğunu
göstermiştir. Yüksek oranda WC ilave edilen
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parçalarda
karbür
fazlarının
esnasında irileştiği görülmüştür.

sinterleme
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o Üretilen kompozitlerde artan WC oranıyla
birlikte sertlik değerleri de artmıştır. %30 WC
ilave edilen parçalarda Inconel 625 alaşımına
kıyasla oldukça yüksek sertlik değerlerine
ulaşılmıştır. WC ilavesi ile sertlikte meydana
gelen bu artışın hiç kuşkusuz aşınma direncini
artıracağı söylenebilir. Ancak bunun için ilave
çalışmaların
yapılmasına
ihtiyaç
bulunmaktadır.
o Elde edilen mikroyapı ve mekanik özellikler
birlikte ele alındığında bu kompozitlerin,
kimyasal
bileşimin
ve
sinterleme
parametrelerinin
optimizasyonu
üzerine
yapılacak çalışmalar ile daha ince karbürlerin
homojen dağılım sergilediği bir mikroyapıya ve
dolayısıyla daha üstün mekanik özelliklere
kavuşturulabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET

oxides or natural raw material and applied as under
glaze or over glaze. Glaze is a kind of surface
coating applied to strengthen the tile structure
against external factors, increase its artistic value
and make it more durable. The glaze, obtained as a
result of the composition of the raw materials
prepared according to the recipe, melts at certain
temperatures, covers the over of the structure and
forms a glassy layer on the applied structure.
Engobe is a fine-grained, fluid semi-liquid clay layer
obtained by homogenous combination of water and
dry clay to suppress, change or color the applied
product in order to add aesthetic and decorative
values. In this study pigments, produced by
o
o
calcinating at 1100 C and 900 C according to a
certain recipe, are added at a ratio of 5 % wt. into
traditional tile glazes. These slurries are then
applied onto relevant bodies and fired at 900ºC.
During the calcination of the pigments, 1% of B2O3
was added as a minerilazator. In the coloring of the
engobes, pigments of the same proportions were
added to the commercial tile engobe and applied
onto the bodies. After that the surfaces were
covered with transparent tile glaze and fired at
900ºC. The obtained results were examined and
characterized in terms of surface appearance.
L*a*b* color values of glazed surfaces were
measured by spectrophotometer. Characterization
of pigments and glazed surfaces were performed by
X-ray diffractometer (XRD). In general, depending
on the prescriptions composition, the pigments gave
turquoise blue and blues tint when added to the
prescription, and green and greens tint when added
to the engobe.

Pigmentler çeşitli metal oksitlerle veya doğal
hammaddelerle oluşturulan, sır altı ya da sır üstü
olarak uygulanabildiği gibi sır veya astarın içerisine
eklenerek kullanılan özel renklendiricilerdir. Sır, çini
bünyeyi
dış
etkenlere
karşı
mukavemet
kazandırmak, sanatsal değerini arttırmak ve daha
dayanıklı hale getirmek için uygulanan bir çeşit
yüzey kaplamasıdır. Reçeteye göre hazırlanan
hammaddelerin bileşimi sonucu elde edilen ve belirli
sıcaklıklarda eriyerek bünyenin üzerini kaplayan sır,
uygulandığı bünye üzerinde camsı tabaka oluşturur.
Astar ise estetik ve dekoratif yönden değer katmak
amacıyla, uygulandığı ürünün bünye rengini
baskılamak, değiştirmek veya renk vermek için su
ve kuru kilin homojen birleşiminden elde edilen ince
taneli, akışkan yarı sıvı kil katmanıdır. Bu çalışmada
o
o
belirli bir reçeteye göre 1100 C ve 900 C’de kalsine
edilerek üretilen pigmentler ağırlıkça
% 5
oranlarında çini sırına ilave edilerek ilgili bünyeler
üzerine uygulanmış ve 900ºC'de pişirilmiştir.
Pigmentlerin kalsinasyonu esnasında % 1 oranında
B2O3 minerilazatör olarak ilave edilmiştir. Astarların
renklendirilmesinde aynı oranlardaki pigmentler
ticari
çini
astarına
eklenerek
bünyelere
uygulandıktan sonra yüzeyler şeffaf çini sırı ile
kaplanıp 900ºC'de pişirilmiştir. Elde edilen sonuçlar
yüzey
görünümü açısından
incelenmiş
ve
karakterize edilmiştir. Sırlı pişmiş yüzeylerin L* a* b*
renk değerleri spektrofotometre ile ölçülmüştür.
Daha sonra pigmentlerin ve sırlı yüzeylerin
karakterizasyonu X ışını difraktometresi (XRD) ile
yapılmıştır. Genel olarak reçete bileşimine bağlı
olarak pigmentler sıra ilave edildiğinde turkuaz mavi
ve tonlarını, astara ilave edildiğinde ise yeşil ve
tonlarını vermişlerdir.

Key words: Colored tile glaze, engobe, pigment,
calcination.

Anahtar kelimeler: Renkli çini sırı, astar, pigment,
kalsinasyon.

1.GİRİŞ
Çini özel bir çamur bileşiminden oluşan, geleneksel
motifler ve sır altı boyaları ile hazırlanan, bir veya iki
yüzeyi sırlı seramik sanat ürünüdür [1]. Kuvars, kil,
kaolin, tebeşir, içerikli hamurdan oluşan çini bir
başka deyişle, özü toprak olan, farklı şekillerde

ABSTRACT
Pigments are special colorants added to the glaze
or engobe. They are produced with various metal
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işlenip, üzeri sırlanıp, pişirilme yoluyla oluşturulan
bir sanat eseridir [2]. Çini bünyede sır, bünyenin
dayanıklılığını ve yüzey sertliğini arttırmasının
yanında sır altındaki dekoru koruyucu bir etki de
sağlamaktadır. Bunun yanı sıra pürüzlü ve
gözenekli yüzeylerin düz ve pürüzsüz duruma
gelmesini sağlayarak, çini gibi sanatsal değeri çok
yüksek olan dekorlu ürünlerin görsel açıdan estetik
değerini arttırarak uzun yıllar boyunca korunmasına
da yardımcı olmaktadır [3].

denilebilir. Renkli çamurlar ile üretim yapmanın
hassasiyet ve sabır gerektirmesi gibi zorluklarına
karşın şaşırtıcı etkileri, alımlı ve heyecanlandıran
etkileyici bir yöntem oluşuyla sanatçılar için
vazgeçilmez bir yöntem olmuştur [9].
Seramik sır ve astarlarının renklendirilmesinde
çeşitli metal oksitlerden faydalanılır. Bu metal
oksitlerden biri olan demir oksit (Fe2O3) ile elde
edilen pigmentler, pişirim ortamı ve katkı oranlarına
göre farklılık göstermektedir. Genel olarak sıra
kırmızı, kızıl kahve, kahverengi, sarı tonlarında renk
verir. Krom oksitle (Cr2O3) ilk olarak yeşil renkte
pigment üretimi yapılmış ve daha sonrasında kromkurşun pembesi ve kararsız da olsa krom-alümina
pembesi üretilmiştir [5]. Bakır oksit (CuO), kuprik
oksit, tenorit, veya melakonit olarak da bilinen grisiyah tonda bir mineraldir. Çini ürünlerde vermiş
olduğu turkuaz ve mavimsi tonlar ile en yaygın
olarak kullanılan renklendirici metal oksittir. Bu
oksidin sıra fazla oranlarda katılması sırda
çözünmeyerek, soğuma sırasında kristaller meydan
getirir ve sırı siyahlaştırır. Büyüteç ile aydınlık bir
platformda incelendiğinde kahverengi ve yeşil
tonları görülür. Transparan bir sıra % 2-3
oranlarında eklenmesi durumunda ise sırın içinde
bütünüyle çözünerek oksijenden ayrılan bakır oksit
+2
bakır II (Cu ) iyonları verir ve kristal parçaları
kalmadan sırlara yeşil ve mavi renk verirler [10]. Bu
çalışmanın amacı, bakır oksit esaslı alternatif
pigment
bileşimlerinin
geliştirilmesi
ve
bu
pigmentlerin kalsinasyon sıcaklıklarının, çini sırı ve
astarıyla olan etkileşimlerinin incelenmesidir.

Seramik ve çini sırlarının renklendirilmesi amacıyla
metal oksitler, doğal hammaddeler veya birkaç
metal oksidin birleşmesiyle meydana gelen
inorganik yapay pigmentler kullanılmaktadır. Metal
oksitler veya metal oksit içerikli hammaddelerin
o
500–1400 C’de ısıl işlem görmesiyle inorganik
pigmentler üretilmektedir. Bünye ve sır içersinde
ergimeyen pigmentler, kristal yapılarını muhafaza
ederek küçük taneler halinde dağılırlar [4].
Pigmentlerin seramik malzemelere ilave edilmesinin
birçok avantajı bulunmaktadır. Pigmentler, kaplanan
yüzeyi istenen renge kavuşturmak, örtücülüğü, diğer
görsel ve dekoratif özellikleri sağlamanın yanı sıra
koruyuculuk, sertlik ve mukavemet gibi özellikleri de
destekleyerek ürüne değer kazandırmaktadır [5].
Birtakım oksitler renk vermez veya beyaz renk
sağlarken bir kısmı da ısıl işlem görmesi durumunda
renk kaybına uğrar veya renk değiştirirler. Bu renk
veren metal oksitlerin doğrudan veya kimyasal
tepkimelerden geçerek meydana getirdikleri seramik
boyalar sıra eklendiklerinde renkli sırlar elde edilir.
Renk veren oksit veya boyalar eklenecekleri sırın
içeriğine, pişme sıcaklığı, atmosferine ve kullanıldığı
kilin türü ve rengine göre değişik sonuçlar elde edilir
[6].

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada çini sırı ve astarı için pigment
üretiminde; Sibelco firmasından temin edilen TA kili
ile ZnO ve CuO içeren reçeteler hazırlanmıştır. Bu
reçetelere minerilizatör olarak % 1 oranında B2O3
ilave edilmiştir. TA kilinin kimyasal analizi Çizelge
1'de, geliştirilen pigment reçeteleri ise Çizelge 2'de
sunulmuştur. Öncelikle kuru olarak tartılan ve
o
karıştırılan reçeteler 1100 C’de alümina krozede
kalsine edilmiştir. T3 ve T4 kodlu reçeteler
o
1100 C’de krozeye yapıştığı için kalsinasyon işlemi
o
900 C’de tekrarlanmıştır. Kalsinasyon sonrası elde
edilen tozlar kimyasal olarak bağlanmayan iyon ve
tuzların uzaklaştırılması amacıyla kaynar suyla
yıkanmıştır. Yıkanan tozlar kurutularak 63 µm’lik
elekten geçirilmiştir. Elde edilen pigmentlerin
astarda ve sırdaki renk etkisinin belirlenebilmesi için
ayrı ayrı denemeler yapılmıştır. İlk olarak pigmentler
% 5 oranında ticari olarak elde edilen çini astarına
eklenerek bisküvi halindeki çini bünyeye akıtma
yöntemiyle uygulanmış ve üzerine şeffaf çini sırı
o
geçilerek 900 C'de pişirilmiştir. İkinci aşamada
pigment reçeteleri doğrudan sır içine % 5 oranında
ilave edilmiş ve bisküvi çini bünyeler üzerine

Astar, seramik ürünlerin yüzeyinde dekoratif etkiler
sağlamak, yüzey rengini değiştirmek amacıyla
ürünün yüzeyine kaplanan renksiz veya renkli, ince
taneli
çamur
tabakasıdır.
Astarlar,
uygun
yoğunlukta, ürünü dilenen renkte bir katman ile
kaplayabilecek, pişirme ve kurutma ile oluşan
küçülme esnasında ürünü örtecek, sır katmanının
altında kavlama veya parçalanma olmadan ürünü
daha düşük sıcaklıkta ya da olgunlaşma
sıcaklığında camlaştıracak şekilde hazırlanmalıdır
[7].
Astar
üretiminde
doğal
renkli
killer
değerlendirilebildiği
gibi,
çeşitli
bileşimlerde
oluşturulan
çok
ince
ögütülmüş
çamurlar
kullanmakta mümkündür. Astar hammaddeleri;
kaolinler, kvartlar, feldispatlar, ince taneli killer,
tebeşirler, sırlar, sırçalar, seramik boyaları ve
oksitler olarak sayılabilir [8]. Seramik sanatında
astar tekniği ile bünyeye oksit ve boyalarla yapay
olarak yeni renkler kazandırılmıştır. Astar,
dekorlama yöntemlerinin en önemlilerinden biridir ve
seramikte ilk renk kullanımı bu teknikle başlamıştır

421

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

uygulanarak yine 900 C’de laboratuar ortamında
pişirimleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tüm
yüzeylerin L* a* b* renk analizi spektrofotometre ile
ölçülmüştür. Pigment tozlarının ve sırlı yüzeylerin
karakterizasyonu Rigaku marka ve Miniflex modelli
X ışını difraktometresi (XRD) ile faz analizi
gerçekleştirilmiştir.

sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2'de sunulmuştur. Genel
o
olarak T1, T3, T4 ve T5 reçeteleri 1100 C'deki
kalsinasyonda eriyerek krozeye yapışmıştır ve
içlerinden sadece T1 ve T5 kodlu reçeteler
krozeden kırılarak çıkarılabilmiş ve halkalı
değirmende öğütülerek kullanılabilir hale gelmiştir.
Pigmentler kalsinasyon sonrası grimsi yeşil ve koyu
yeşil tonlarında elde edilmiştir.

o

Çizelge 1: TA kili kimyasal analiz sonuçları.

Astara ve sıra ilave edilen pigmentlerin pişirim
sonrası L*a*b* renk analizi sonuçları Çizelge 3'de
gösterilmiştir. Reçete bileşimine bağlı olarak renk
tonunda turkuaz mavinin hakim olduğu ve artan
CuO miktarına bağlı olarak renkte koyulaşma
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kalsinasyon sıcaklığı
1100 iken astardaki pigment ilavesinin koyu yeşil
tonlarında bir renk sergilediği gözlenmiştir. CIELAB
renk sistemine göre, L*=0 siyah, L*=100 beyazdır.
Yatay eksende a* yeşil-kırmızıyı, düşey eksende b*
sarı-mavi değerlerini verir [11]. T1 kodlu reçetedeki
pigment kompozisyonunda bakır oksitin yanı sıra
çinko oksitin de yer alması çinko oksit içermeyen
T5 reçetesine kıyasla L* değerlerinde belirgin bir
artışa sebep olmuştur. Çinko oksit genel olarak
bulunduğu bileşimde güçlü bir beyazlık ve opaklık
sağlar [12]. Bu çalışmadaki en yüksek L* değeri
o
61,32 ile 900 C'de kalsine edilen T1 reçetesinin
sıra ilave edildiği ölçümde elde edilmiştir. Aynı
o
reçetenin 1100 C'deki kalsinasyonunda da benzer
şekilde L* değeri 59,76, a* değeri -23.8, b* değeri
ise -6.58 olarak ölçülmüştür. Ayrıca yine aynı
kalsinasyon sıcaklığında, bileşiminde çinko oksitin
yer almadığı ve ağırlıkça % 80 oranında bakır oksit
içeren T5 reçetesinin ilave edildiği sırda ise L*
değeri 51.38, a* değeri -26.07, b* değeri ise -4.98
olarak ölçülmüştür. Bakır oksit çok güçlü bir
renklendiricidir ve pişirim atmosferinin indirgen ya da
yükseltgen olmasına göre maviden yeşile ve
kırmızıya kadar değişen tonlarda renk verir. Bakır
güçlü
bir
ergiticidir
ve
ilave
edildiği
kompozisyonlardaki pişirim aralığını düşürür CuO,
sırdaki bakırın temel kaynağıdır ve ham ya da firitli
sırlarda kullanılabilir. Pişmemiş sırın üzerine
doğrudan uygulandığında sır pişirim sıcaklığında
reaksiyona girer ya da sır altı olarak kullanılabilir ve
güçlü renkler verir [13].
.

Ağırlıkça (%)
60.5

Element
SiO2
TiO2

1.5

Al2O3

26.0

Fe2O3

1.0

CaO

0.1

MgO

0.4

K2O
Na2O

2.5
0.4

Kızdırma Kaybı (1000 C)

8.0

Karbon

0.6

H2O Nemli İçerik

18.4

O

o

o

Çizelge 2: 900 C ve 1100 C’de kalsine edilen
pigment reçeteleri.
Kod

Kil(TA)

Bakır Oksit

Çinko Oksit

T1

30

40

30

T2

20

40

40

T3

40

60

--

T4

30

60

10

T5

20

80

--

*Reçetelerin her birine % 1 oranında B2O3 ilave
edilmiştir.
o

1100 C’de kalsine edilen T1, T3, T4 ve T5 kodlu
o
reçeteler eriyerek krozeye yapıştığı için 900 C’de
o
tekrar kalsine edilmiştir. Sonrasında 1100 C’de
krozeye yapışan T1 ve T5 kodlu reçeteler krozeleri
kırılarak çıkarılabilmiş ve halkalı değirmende
öğütülerek kullanılabilir hale gelmiştir. Ancak T3 ve
o
T4 krozeden çıkarılamadığı için yalnızca 900 C’de
denenmiştir.

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada geliştirilen reçetelerin 900 C ve
o
1100 C'deki kalsinasyonlardan sonraki görünümleri
o
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T1

T3

T4

T5

Şekil 1: T1, T3, T4, T5 kodlu reçetelerin 900 C'deki kalsinasyon sonrası görselleri.
o

T1

T2

T5

Şekil 2: T1, T2, T5, kodlu reçetelerin 1100 C’deki kalsinasyon sonrası görselleri.
o

(a)

(a)

(b)

(T1)

(b)

(a)

(T2)

(b)

(T5)

Şekil 3: 1100 C’de kalsine edilen T1, T2 ve T5 kodlu reçetelerin (a) sıra ve (b) astara ilave edildikten sonraki
pişmiş yüzey görünümleri.
o

(a)

(b)

(T1)

(a)

(a)

(b)

(T3)

(b)

(T4)

(a)

(b)

(T5)

Şekil 3: 900 C’de kalsine edilen T1, T3, T4 , T5 kodlu reçetelerin (a) sıra ve (b) astara ilave edildikten sonraki
o
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Çizelge 3: Astara ve sıra ilave edilen pigmentlerin pişirim sonrası L*a*b* renk analizleri.
Kalsinasyon
sıcaklığı
O

1100 C

O

900 C

Kod

Astara pigment ilaveli

Sıra pigment ilaveli

L*

a*

b*

L*

a*

b*

T1

45.8

-18.1

-0.52

59.76

-23.8

-6.58

T2

54.72

-24.73

-4.81

59.58

-23.95

-7.63

T5

40.15

-14.45

-1.81

51.38

-26.07

-4.98

T1

56.4

-25.76

-6.46

61.32

-23.21

-7.07

T3

48.67

-12.94

-1.73

53.47

-25.22

-4.88

T4

49.02

-22.2

-6.02

49.93

-25.51

-5.16

T5

41.51

-14.56

-3.17

49.65

-22.16

-1.8

Bakır oksitli sırlarda rengi belirleyen en önemli
unsurlardan biri de sır reçetesinin kimyasal
bileşimidir. Genellikle bakır oksit kullanımı ile alkali
içerikli sırlar mavi, asidik sırlar ise yeşil rengi verir.
Kurşunlu sırlarda % 1 ile 6 arasında kullanılan bakır
oksit sırda yeşilin farklı tonlarını üretir. Ayrıca, fırın
ortamı sayesinde yeşil bir sır indirgen atmosferde
kırmızı renkli bir sıra dönüştürülebilir [12]. Bu
çalışmada kurşun esaslı firitle hazırlanan sırlar
indirgen
olmayan
bir
ortamda
laboratuar
koşullarında pişirildiği için CuO ilavesine bağlı
olarak yeşil ve turkuaz tonlarında yüzeyler elde
edilmiştir.
(a)
Deneysel
çalışmalarda
geliştirilen
reçeteler
arasından yüzey görünümüne göre seçilen T1 ve T5
kodlu pigmentlerin toz hallerinin ve ilave edildiği sırlı
yüzeylerin XRD analizi sonuçları Şekil 4 ve Şekil
5'de gösterilmiştir. Genel olarak toz haldeki
analizlerde
kalsinasyon
sonrası
T1
kodlu
pigmentlerin kullanıldığı numunelerde CuO ve ZnO
pikleri belirgin bir şekilde gözlenmiştir. Kalsinasyon
sıcaklığındaki artış pik şiddetlerinde de artışa yol
açmıştır. Sırlı yüzeylerin analizinde ise çini sırlarının
yüksek orandaki şeffaflık özelliği nedeniyle amorf bir
davranış elde edilmiştir. Astarın pigmentle
renklendirildiği numunelerde de yine aynı şekilde
yüzeyler şeffaf sırla kaplandığı için benzer amorf
davranışlar gözlenmiştir. Çinko oksit içermeyen T5
reçetesinin bulunduğu denemelerde ise CuO ve
SiO2 fazları tespit edilmiştir. Genel olarak sıra ve
astara pigment ilavesi ile nihai ürünlerin renginde
CuO miktarına bağlı olarak yeşilin ve turkuazın farklı
tonları elde edilse de XRD analizlerinde benzer
pikler gözlenmiştir.

(b)
Şekil 4: T1 kodlu reçetenin kalsine sonrası toz hali
ve % 5 (a) astara eklenerek ,(b) sıra eklenerek
uygulanması sonucu elde edilen yüzeylerin XRD
sonuçları.
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alanlarda oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir
[1,2,3,4]. Ancak bazı ortamlardaki korozyon direnci ile
aşınma direncinin düşük olması Al esaslı malzemelerin
kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle bu
malzemelerin uygun kaplamalarla yüzey özelliklerini
geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Sahip
oldukları düşük ergime sıcaklığı ve/veya meydana gelecek
muhtemel mikroyapısal değişikliklerden dolayı yüksek
sıcaklık gerektiren birçok kaplama tekniği alüminyum ve
alaşımlarına uygulanmamaktadır. Al esaslı malzemeler
için en yaygın olarak kullanılan eloksal (anodik
oksidasyon) kaplamada ise düşük kaplama kalınlığı ve
kararlı oksit bileşiklerin oluşamaması nedeniyle birçok
uygulamada
istenilen
kaplama
özellikleri
elde
edilememektedir [2,3,5,6]. Bu nedenle anodik oksidasyon
yöntemine benzer plazma elektrolitik oksidasyon (PEO)
olarak da bilinen mikroark oksidasyon yöntemi
geliştirilmiştir [2,5,8]. MAO, altlık üzerinde oluşan oksit
tabakanın, dielektrik delinme potansiyeli üzerindeki
potansiyellerde başlayan mikroark deşarjları ile modifiye
edildiği Al, Mg, Ti ve Zr gibi yüzeyinde pasif oksit
tabakası bulunan metalleri kaplamak için geliştirilen bir
elektrokimyasal yüzey modifikasyon tekniğidir. [7,8,9].
MAO yöntemiyle elde edilen oksit esaslı seramik
kaplamalar genellikle yüksek mikrosertlik, korozyon
direnci, aşınma direnci ve yapışma mukavemetine sahiptir
[5,8,9]. MAO ile oluşturulan kaplamaların özellikleri,
elektrolit bileşimi, elektriksel parametreler, kaplama süresi
ile şiddetli bir şekilde ilişkilidir. Bu parametrelere ek
olarak altlık malzemenin kimyasal bileşiminin de kaplama
özelliklerine büyük etkisi olduğu raporlanmıştır [5,8,9].
MAO ile oluşturulan kaplamaların sahip olduğu özellikler
elektrolitik çözelti, elektriksel parametreler, akım
yoğunluğu ve kaplama süresi ile kontrol edilebilmektedir.
Bunlara ek olarak altlık malzemenin kimyasal bileşimi de
kaplama özelliklerine büyük oranda etki etmektedir
[6,10,11,12]. Cu, Mg, Zn, Si, Sn gibi önemli Al alaşım
elementlerin MAO kaplama özelliklerini nasıl etkilediğine
dair literatürde raporlanan çalışmalar vardır [2,5,6,8,13].
Bununla birlikte literatürde üçlü alüminyum alaşımları ile
MAO kaplama özelliklerinin ilişkisine dair çok sınırlı
sayıda çalışma bulunmaktadır. Genellikle Al alaşımlarının
bünyesel özelliklerinin iyileştirilmesi için alüminyuma iki
veya daha fazla alaşım elementi ilave edilmektedir.
Dolayısıyla yaygın olarak kullanılan elementler ile üçlü
alaşımlar yapmak ve bu alaşım elementlerinin MAO
kaplama özelliklerine etkisini belirlemek oldukça
önemlidir.

Özet
Bu çalışmada, saf alüminyuma katılan alaşım elementi
miktarının mikro ark oksidasyon (MAO) yöntemi ile
yapılan kaplama üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kontrollü
atmosferde hazırlanan Al-2Mg, Al-2Mg-3Zn alaşımları ile
saf Al yüzeyinde, sabit voltaj ve akımda, sulu sodyum
silikat çözeltisinde 20 dakika süreyle MAO yöntemi ile
kaplamalar üretilmiştir. Faz bileşimi, kimyasal ve
mikroyapı analizi, kaplama kalınlıkları ve sertlikleri;
XRD, SEM-EDS ve mikrosertlik yöntemleri ile
karakterize edilmiştir. Alaşım elementi ilavesiyle birlikte
alaşımların
yüzeyine
sentezlenen
kaplamaların
kalınlıklarının değişmediği ve yaklaşık 100 µm olduğu
belirlenmiştir. Saf Al’de ve Al-2Mg alaşımının yüzeyinde
oluşturulan kaplamalarda α-Al2O3 ile γ-Al2O3 fazları
oluşurken, Al-2Mg-3Zn alaşımında yüzeyinde sadece γAl2O3 fazının oluştuğu tespit edilmiştir. En yüksek
kaplama sertlik değeri (yaklaşık 2100 HV) saf Al üzerinde
sentezlenen tabakaya ait olup, kaplama/metal ara
yüzeyinden yüzeye doğru sertlik değerlerinde azalma
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mikroark oksidasyon (MAO); AlX
alaşımları (Mg,Zn); Seramik kaplama; Alüminyum oksit
Abstract
In this study, the effect of the amount of alloying element
in pure alumina on the coating by micro arc oxidation
(MAO) method was investigated. Al-2Mg, Al-2Mg-3Zn
alloys prepared controlled atmosphere and pure Al was
coated using constant voltage and current in aqueous
sodium silicate solution for 20 minutes by MAO method.
Phase composition, chemical and microstructure analysis,
coating thicknesses and hardness were characterized using
XRD, SEM-EDS and microhardness tester. It has been
determined that the thickness of the coatings synthesized
on the surface of the alloys with the addition of the
alloying element does not change and is approx. 100 μm.
Al2O3 and γ-Al2O3 phases were formed in the coatings
produced on the surface of pure Al and Al-2Mg alloy,
only γ-Al2O3 phase was formed on the surface of Al2Mg-3Zn alloy. The highest coating hardness value
(approx. 2100 HV) belongs to the coating produced on
pure Al, and it was determined that there is a decrease in
surface hardness values from the coating / metal interface
towards the surface.
Keywords: Microarc oxidation (MAO); AlX Alloys (Mg,
Zn); Ceramic coating; Alumina
1. Giriş

Bu çalışma kapsamında incelenen Al-Mg ve Al-Mg-Zn
alaşımları ile saf Al atmosfer kontrollü indüksiyon
sisteminde hazırlanmıştır. Daha sonra bu malzemelerin
yüzeyleri MAO yöntemi kullanılarak 20 dakika süresince
alkali bir elektrolit içerisinde sabit elektriksel parametreler
altında kaplanmıştır. Sentezlenen bu kaplamalar X-ışını
kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM),

Alüminyum esaslı malzemeler düşük yoğunluk, yüksek
özgül mukavemet, süneklik ve tokluk gibi öne çıkan
özellikleri ile otomotiv, inşaat, elektronik ve askeri
uygulamalarının yanında havacılık endüstrisi gibi
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elementlerinin α-Al2O3 oluşumunu azaltmıştır. Bu durum
kesit SEM fotoğraflarında da görülebilmektedir. α-Al2O3
çökeltilerinin kaplamanın iç tabakasında oluşturduğu bant
yapısının sürekliliği altlıktaki alaşım elementi miktarı
arttıkça bozulmuş ve çökeltilerin miktarı da azalmıştır.
Bilindiği üzere birçok yarı kararlı alümina fazı, içerisinde
α-Al2O3’ya kıyasla daha büyük miktarda yabancı oksit
çözebilmektedir. Özelikle, yarı kararlı alümina kafesi
içerisinde empürite seviyesinde dahi çözünmüş, Al
katyonundan daha büyük çapa sahip katyonlar, yarı kararlı
dönüşümünü
geciktirmektedir.
fazın
α-Al2O3’ya
Dolayısıyla, MAO prosesi esnasında meydana gelen yarı
kararlı γ-Al2O3 fazı içerisinde çözünmüş olan Mg ve Zn
katyonları, α-Al2O3 fazının miktarını azaltmış ya da ya da
dönüşümünü engellemiştir [14, 15, 21].

enerji dağılım X-ışını spektroskopisi (EDS), profilometre
ve mikro sertlik cihazı ile karakterize edilmiştir.
2. Deneysel
Bu çalışmada Al-2Mg (atomik %2 Mg) ve üçlü Al-2Mg3Zn (atomik %2 Mg ve %3 Zn) alaşımlarının
üretilmesinde yüksek saflıkta %99,95 Al, Mg ve Zn
kullanılmıştır. Alaşımların ergitilmesinde atmosfer
kontrollü indüksiyon sistemi kullanılmıştır. Ergitme işlemi
sırasında reaktif gazların sistemden uzaklaştırılması için
yüksek saflıkta argon akışı sağlanmıştır. Metallerin ergiyik
oluşturduğu yeterli sıcaklığa ulaşıldığında sıvı metal,
alaşım elementlerinin homojen dağılması için karıştırılmış
ve bakır kalıba dökülerek şekillendirilmiştir. Külçe
şeklinde elde edilen alaşımlar kesilerek 30 mm x 20 mm x
3,5 mm boyutlarında altlık numuneler hazırlanmıştır. Bu
altlıklar sırasıyla 120 -1200 numara SiC kağıtlarıyla
zımparalanmıştır. Yüzeyi zımparalanan numuneler, 3
dakika süreyle ultrasonik banyoda, etanol içerisinde
temizlenmiştir. MAO kaplama işlemi için elektrolit, 12 g/l
Na2SiO3 ve 2 g/l KOH saf suda çözülerek hazırlanmıştır.
MAO işlemi çift kutuplu darbeli DC güç kaynağı ile
gerçekleştirilmiştir. Tüm numuneler aynı elektrolit
içerisinde 0,047 A/mm2 akım yoğunluğunda ve 20 dakika
süreyle MAO kaplama işlemine tabi tutulmuştur.
Kaplanmış saf Al, Al-2Mg, Al-2Mg-3Zn numuneler
Bruker Advance D8 XRD cihazı ile, Cu-Kα ışını
kullanılarak 10–90° aralığında, 1°/dk tarama hızı ile faz
analizi yapılmıştır. Kaplamaların yüzey morfolojileri ve
kimyasal analizleri Philips XL30 SFEG taramalı elektro
mikroskobu ve mikroskoba entegre olan EDS detektörü ile
yapılmıştır. Numunelerin kesit mikroyapı incelemeleri ve
kimyasal analizleri de aynı cihaz ile gerçekleştirilmiştir.
Kaplama/altlık arayüzeyinden başlanarak kaplama kesiti
boyunca belirli mesafelerde 30 gram yük altında, yükleme
süresi 5 saniye, yük bekletme süresi 6 saniye ve yük
boşaltma süresi 4 saniye olarak ayarlandı ve ile Vickers
mikro sertlik izleri oluşturulup mikrosertlik değerleri tespit
edilmiştir. 5 farklı ölçüm yapılarak mesafeye bağlı olarak
sertlik değerleri elde edilmiştir. Kaplamaların yüzey
pürüzlülüğü ölçümleri Mitutoyo SJ-500 marka yüzey
pürüzlülüğü cihazıyla, her bir numune yüzeyinde 6 profil
üzerinde yapılmıştır.

Şekil 1. Saf Al, Al-2Mg ve Al-2Mg-3Zn alaşımlarının
yüzeyine sentezlenen MAO kaplamaya ait yüzey XRD
sonuçları.
3.2. Mikroyapı Analizi (SEM)
Saf Al, Al-2Mg ve Al-2Mg-3Zn alaşımlarının yüzeyinde
sentezlenen MAO kaplamaların yüzey ve kesit SEM
görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Saf Al üzerindeki
kaplamanın yüzeyinde farklı boyutlarda küresel
gözenekler mevcuttur. Bu küresel gözenekler MAO işlemi
ilerledikçe kaplama kalınlığının artmasına bağlı olarak
ortaya çıkan şiddetli deşarjlar, deşarj kanallarındaki
ergimiş metal ve oksitleri kısmen buharlaştırır. Bu
buharlaşan malzeme kaplama yüzeyine ulaştığında deşarj
kanalı çevresinde katılaşmakta olan sıvı metal
havuzlarında baloncuklar oluşturur. Bu baloncuklar
yüzeyde soğuk solüsyon ile temas halinde olduklarından
hızla katılaşır. Et kalınlığı çok düşük olan bu baloncuklar
ani katılaşma esnasında ısıl gerilimlerden dolayı kırılır ve
yarım küre şeklindeki yapıları oluşturur. Kaplama
yüzeylerinde çatlaklar görülmektedir. Bu çatlaklar, soğuk
olan çözelti ile katılaşmakta olan oksit yüzeyinin temas
etmesiyle ortaya çıkan ısıl gerilmeler nedeniyle meydana
gelmektedir [15, 16, 17]. Deşarj kanalları kaplama yüzeyi
üzerinde genel olarak homojen dağılmış ve süngerimsi bir
yüzey kaplamasına sahiptir. Hızlı katılaşma ile yüzeye
sıvanan pürüzsüz yüzey yapılarının olduğu görülmektedir.
(Şekil 2 a,b,c).

3. Sonuçlar ve Yorum

3.1. Faz Analizi (XRD)
Saf Al, ikili Al-2Mg ve üçlü Al-2Mg-3Zn alaşımlarının
yüzeyine sentezlenen MAO kaplamaların XRD sonuçları
Şekil 1’de verilmiştir. Saf Al altlık üzerine yapılan
kaplamada γ-(gama) ve α-(alfa) alümina (Al2O3) fazlarının
oluştuğu görülmektedir. İkili Al-2Mg alaşımının yüzeyine
sentezlenen kaplamalarda da γ- Al2O3 ve α-Al2O3
fazlarının oluştuğu tespit edilmiştir. Üçlü Al-2Mg-3Zn
alaşımının yüzeyine sentezlenen kaplamada ise α-Al2O3
fazı tespit edilememiş, kaplamada sadece γ-Al2O3 fazının
oluştuğu belirlenmiştir. Literatürde Silikatlı çözeltilerde γAl2O3 ve α-Al2O3 dönüşümü ile ilgili birçok çalışma
bulunmaktadır [14,16,17, 21]. MAO prosesi sırasında
XRD sonuçlarında da göründüğü üzere Saf Al altık
üzerinde daha fazla α-Al2O3 fazı oluşmuşken alaşım

Saf Al, Al-2Mg ve Al-2Mg-3Zn alaşımlarının kesit
görüntüleri Şekil 2d-f’de verilmiştir. Oksit tabaka üç farklı
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bölgeden oluşmaktadır. Kaplama dış kısmı olarak
adlandırılan bölge gevşek ve oldukça gözenekli, kaplama
iç bölgesi yoğun ve kaplama-altlık arasında kalan yoğun
ince ara yüzeyden oluşmaktadır. Altlıktan ve elektrolitten
gelen malzemenin kaplama yüzeyinde birikmesiyle
kalınlık kazanımı gerçekleşir ve kaplamanın iç kısımları
yoğunlaşır. Kaplama kalınlığı arttıkça yüzeyden açığa
çıkan deşarjlar şiddetlenir ve büyüyen kaplamanın dış
tabakası daha gözenekli ve gevşek bir hal almaya başlar.
Kaplama kalınlığının artması ile beraber sağladığı ısıl
yalıtkanlık sayesinde soğuma hızının düşmesi iç
kısımlarda yüksek sıcaklık fazlarının oluşmasını sağlar
[15, 18, 19]. Literatürde MAO prosesi sırasında kaplama
iç bölgesinde oluşan çökelti benzeri yapıların α-Al2O3 fazı
olduğu belirtilmektedir. Üretilen kaplamalarda bu
olduğu
XRD
analizi
ile
bölgelerde
α-Al2O3
doğrulanmıştır. α-Al2O3 fazı saf Al kesit görüntüsünde
yoğun olarak belirlenmiş olup Al-2Mg ikili alaşımında
kısmen azalma eğilimi gösterirken, Al-2Mg-3Zn üçlü
alaşımında ise hemen hemen yok olmuştur (Şekil 2d-f).
Dış bölgelerde gözenek miktarı ve boyutu tüm kaplamalar
için artış gösterirken artan alaşım elementi miktarına bağlı
olarak kaplamanın gözenek miktarında azalma tespit
edilmiştir (Şekil 2d-f). Artan alaşım elementleri miktarının
Al etkileşiminden dolayı kaplamaya nüfuz eden elementel
Al miktarının azaldığı, gama alüminanın katyon ilavesiyle
stabilize olmasından dolayı oluşan alüminyum oksit
fazlarının miktarında düşüş görüldüğü düşünülmektedir.

Şekil 3. Saf Al ait kesit SEM görüntüsü.
Tablo 1. Şekil 3’te verilen SEM görüntüsü üzerinde
işaretli bölgelerin SEM-EDS analiz sonuçları.

Al-2Mg ikili altlık üzerine sentezlenen kaplamanın kesit
SEM görüntüsü Şekil 4’te ve kesit SEM görüntüsü
üzerinde işaretlenen bölgelerden alınan elementel analiz
sonuçları Tablo 2‘de verilmiştir. Kaplama kesit
görüntülerinde de bahsedilen kaplama dış kısmı, iç kısmı
ve arayüzeyi temsil eden bölgeler işaretlenerek kaplama
boyunca kaplama kimyası profili çıkarılmıştır. Kaplama
kesiti boyunca Al, O, Mg ve Si elementleri tespit
edilmiştir. Kaplama dış kısmından iç kısmına doğru
gidildikçe Si miktarında azalma, Al miktarında ise artış
tespit edilmiştir.

Şekil 2. MAO ile kaplanan numunelerin SEM ile elde
edilmiş görüntüler a) Saf Al, b) Al-2Mg, c) Al-2Mg-3Zn
yüzey, d) Saf Al, e) Al-2Mg, f) Al-2Mg-3Zn kesit
3.3. Elementel Analiz (SEM-EDS)
Saf Al altlık üzerine sentezlenen kaplamanın kesit SEM
görüntüsü Şekil 3’te ve kesit SEM görüntüsü üzerinde
işaretlenen bölgelerden alınan elementel analiz sonuçları
Tablo 1‘de verilmiştir. Kaplama kesit görüntülerinde de
bahsedilen kaplama dış kısmı, iç kısmı ve arayüzeyi temsil
eden bölgeler işaretlenerek kaplama boyunca kaplama
kimyası profili çıkarılmıştır. Kaplama kesiti boyunca Al,
O (oksijen) ve Si (silisyum) elementleri tespit edilmiştir.
Kaplama dış kısmından iç kısmına doğru gidildikçe Si
miktarında azalma, Al miktarında ise artış tespit edilmiştir.
Kaplama kesit elementel analiz sonucunda tespit edilen Si
elementi, çözelti içerisinde bulunan silikat içerikli
bileşiklerden kaynaklanmaktadır.

Şekil 4. Al-2Mg alaşımına ait kesit SEM görüntüsü.
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Tablo 2. Şekil 4’te verilen SEM görüntüsü üzerinde
işaretli bölgelerin SEM-EDS analiz sonuçları.
Eleme
nt/
Bölge

O
(%
atomik)

Al
(%
atomik)

Mg
(%
atomik)

Si
(%
atomik)

1

45,27

26,21

0,59

25,93

2

43,27

48,54

1,21

6,8

3

43,81

53,73

0,67

1,73

SEM-EDS sonuçlarına göre, çözelti içerisinde bulunan
silisyum elementi kaplama iç kısımlarında az miktarda
belirlenirken kaplamanın dış kısmında daha yüksektir. Bu,
literatürde bahsi geçen ve MAO prosesi sırasında meydana
gelen deşarj kanallarının yardımıyla tabakanın altlık
içerisine doğru büyümesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca
altlığa katkılandırılan Mg ve Zn elementlerininde
kaplamaya katıldığı tesbit edilmiştir.

Şekil 5’te saf Al-2Mg-3Zn üçlü alaşım altlık üzerine
sentezlenen kaplamanın kesit SEM görüntüsü ve kesit
SEM görüntüsü üzerinde işaretlenen bölgelerden alınan
elementel analiz sonuçları Tablo 3‘de verilmiştir. Kaplama
kesit görüntülerinde de bahsedilen kaplama dış kısmı, iç
kısmı ve arayüzeyi temsil eden bölgeler işaretlenerek
kaplama boyunca kaplama kimyası profili çıkarılmıştır.
Kaplama kesiti boyunca Al, O, Mg, Si ve Zn elementleri
tespit edilmiştir. Kaplama dış kısmından iç kısmına doğru
gidildikçe Si ve Zn miktarında azalma, Al miktarında ise
artış tespit edilmiştir.

3.4. Kaplama Sertlik Ölçümü
Kaplama kesitlerinden tespit edilen sertlik ölçüm değerleri
Şekil 6’da verilmiştir. Kaplama-atlık arayüzeyinden
başlayarak kaplama dış bölgesine kadar belirli aralıklar ile
sertlik testleri uygulanmıştır. Bütün kaplamaların iç
kısımlarının dış kısımlarına göre daha sert olduğu
görülmektedir. Bu durumun kaplama kesiti boyunca
fazların dağılımına ve kaplamaların iç ve dış tabakaların
yoğunluklarının
farklı
olmasına
bağlı
olduğu
düşünülmektedir. Bu değerlerden en yüksek olan kaplama
saf Al üzerinde sentezlenen tabakaya ait olup, bu değer
yaklaşık 2100 HV civarındadır. Al-2Mg ve Al-2Mg-3Zn
alaşımları üzerinde sentezlenen tabakalar içerisindeki αAl2O3 faz miktarının az olması, tabaka sertliğinin saf Al
üzerindekine kıyasla daha düşük olmasına neden olmuştur.
Kaplama dış kısmına gidildikçe sertlik değerleri 190-200
HV ye kadar düşmektedir. Bu tabakadaki α-Al2O3 fazı
kesit SEM görüntülerinde kaplama boyunca ara yüzeye
paralel bir bant halinde uzanan çökeltiler halinde
gözlenmiş ve XRD sonuçlarıyla da kaplamalarda α-Al2O3
bulunduğu doğrulanmıştır. Daha dıştaki büyük gözenekler
içeren gevşek tabakada ise baskın olarak bulunan faz
düşük sertliğe sahip γ-Al2O3 fazıdır. Bu nedenle dış
tabakada ölçülen sertlik değerleri iç tabakaya göre daha
düşüktür.

Şekil 5. Al-2Mg-3Zn üçlü alaşımına ait kesit SEM
görüntüsü.
Tablo 3. Şekil 5’te verilen farklı bölgelerden alınan SEMEDS analiz sonuçları

Şekil 6. Altlık ile kaplama ara yüzeyinden kaplama
yüzeyi boyunca uygulanan ortalama sertlik değerleri.
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3.5. Kaplama Kalınlığı Ölçümü

oxidation on binary Al-Mn alloys, Journal of Alloys and
Compounds, Vol 650, P. 185-192, 2015.
[7]X. Nie, A. Leyland, H.W. Song, A.L. Yerokhin, S.J.
Dowey, A. Matthews, Thickness effects on the mechanical
properties of micro-arc discharge oxide coatings on
aluminium alloys, Surface and Coatings Technology, Vol
116–119, P. 1055-1060, 1999.
[8] M.H.Zhu, Z.B.Cai, X.Z.Lin, P.D.Ren, J.Tan,
Z.R.Zhou, Fretting wear behaviour of ceramic coating
prepared by micro-arc oxidation on Al–Si alloy, Wear,
Vol 263, P. 472-480, 2007.
[9] Wenbin Xue, Zhiwei Deng, Ruyi Chen, Tonghe
Zhang, Growth regularity of ceramic coatings formed by
microarc oxidation on Al-Cu-Mg alloy, Thin Solid Films,
Vol 372, P. 114-117, 1 September 2000.
[10] K.Tillous, T.Toll-Duchanoy, E.Bauer-Grosse,
L.Hericher, G.Geandier,
Microstructure and phase
composition of microarc oxidation surface layers formed
on aluminium and its alloys 2214-T6 and 7050-T74,
Surface and Coatings Technology, Vol 203, P. 2969-2973,
2009.
[11] A.L.Yerokhin, X.Nie, A.Leyland, A.Matthews,
Characterisation of oxide films produced by plasma
electrolytic oxidation of a Ti-6Al-4V alloy, Surface and
Coatings Technology, Vol 130, P. 195-206, 2000.
[12] R.O. Hussein, X. Nie, D.O. Northwood, Influence of
process parameters on electrolytic plasma discharging
behaviour and aluminum oxide coating microstructure,
Surface and Coatings Technology, Vol 205, P. 16591667, 2010.
[13] Y. Gencer, M. Tarakci, A.E. Gulec, Z. Cagatay Oter,
Plasma Electrolytic Oxidation of Binary Al-Sn Alloys,
Proceedings of the 3rd International Congress, Vol 125,
2013, Antalya.
[14] Kiyoshi Okada, Akiyoshi Hattori, Taketoshi
Taniguchi, Akihiko Nukui, Rathindra Nath Das, Effect of
Divalent Cation Additives on the γ-Al2O3-to-α-Al2O3
Phase Transition, Journal of the American Ceramic
Society, Vol 83, P. 175-178, 2000.
[15]Z. Çağatay Öter tez, Sentetik Al-Mn alaşımlarının
mikro ark oksidasyonu tekniği ile kaplanması, Gebze
Yüksek Teknoloji Ensitütüsü, 2013.
[16] A.L.Yerokhin, X.Nie, A.Leyland, A.Matthews,
S.J.Dowey, Plasma electrolysis for surface engineering,
Surface and Coatings Technology, Vol 122, 73-93, 1999.
[17] G.Sundararajan, L.Rama Krishna, Mechanisms
underlying the formation of thick alumina coatings
through the MAO coating technolog, Surface and Coatings
Technology, Vol 167, P. 269-277, 2003.
[18] Wenbin Xue, Zhiwei Deng, Ruyi Chen,Tonghe
Zhang, Growth regularity of ceramic coatings formed by
microarc oxidation on Al-Cu-Mg alloy, Thin Solid Films,
Vol 372, P. 114-117, 2000.
[19] Wenbin Xue, Zhiwei Deng, Ruyi Chen, Tonghe
Zhang, Characterization of microarc oxidation process on
aluminium alloy, Thin Solid Films, Vol 372, P. 114-117,
2000.
[20] Y. Zhang, E. Matykina, P. Skeldon, G. E. Thompson,
Calcium and titanium release in simulated body fluid from
plasma electrolytically oxidized titanium, Journal of
Materials Science: Materials in Medicine, Vol 21, P. 81–
88, 2010.
[21] S.Stojadinovic, R.Vasilic, I.Belca, M.Petkovic,
B.Kasalica, Z.Nedic, Lj.Zekovic, Characterization of the
plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium
tungstate, Corrosion Science, Vol 52, P. 3258-3265, 2010.

Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi altlık kompozisyonunun
kaplama büyüme kinetiği üzerindeki etkilerinin
anlaşılması açısından önemlidir. Altlık içerisindeki alaşım
elementi miktarındaki artışa bağlı olarak kaplamaların
kalınlıklarında dikkate değer bir değişim olmamıştır. Saf
Al,
Al-2Mg ve Al-2Mg-3Zn üzerinde sentezlenen
tabakaların kalınlığı yaklaşık olarak sırasıyla 106 ± 6 µm,
100 ± 6 µm ve 101 ± 3 µm olarak ölçülmüştür.
3.5. Kaplama Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
Deşarj kanallarında ve yüzeyde meydana gelen karmaşık
reaksiyonlar ve ani sıcaklık değişimleri sonucu kaplama
yüzeyinde farklı morfolojiye sahip yapılar meydana gelir.
Bu yapılardan bazıları pürüzsüz, bazıları ise daha kaba ve
gözenekli yapılardır. Farklı morfolojilere sahip bu
yapıların yüzeyde bir arada bulunması ölçülen pürüzlülük
değerlerinde saçılmaya yol açmaktadır. Her bir kaplama
yüzeyinden alınan yüzey pürüzlülüğü ölçüm değerleri
Şekil 7’de verilmiştir. Saf Al ait yüzey pürüzlülüğü değeri
6,5 ± 0,2 µm olarak tespit edilmiş iken, alüminyum
içerisine katkılandırılan alaşım elementi ile beraber bu
değer 7,4 ± 0,4 - 8,5 ± 04 µm aralığında olup artış
göstermiştir. Altlığa katılan alaşım elementi miktarının
artmasına bağlı olarak şiddetli deşarjlar yüzeyde
kaplamanın zayıf olduğu bölgelerde yoğunlaştığı ve
kaplama kesiti boyunca daha büyük deşarj kanallarının
açılmasına ve atlık malzemeden yüzeye taşınan malzeme
miktarının artmasına yol açar [22]. Yüzeye daha yüksek
miktarda malzemenin taşınması ve yüzeye ulaştığı bölgede
katılaşarak birikmesi yüzeyde daha kaba yapıların
oluşmasına neden olur. Ayrıca şiddetli deşarjların yüzeyde
daha önce oluşup katılaşan yapıların çatlayıp dökülmesine
yol açarak da pürüzlülüğün artmasına sebep olduğu
düşünülmektedir.
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Abstract
boriding techniques, process parameters and
boriding agents were different from each other which
made it so diffıcult to compare the effect of crystalline
structure as well as chemical composition on boride
layer development. Considering from this point of
view, the main purpose of this study is to investigate
the effect of crystalline structure and chemical
composition on boride layer developing on α-, (α+β), and β-types alloys borided with the same boriding
technique, boriding agent and process parameters.

α-type Cp-Ti, α+β-type Ti-6Al-4V and β-type Ti-45Nb
alloys have been borided by applying powder pack
boriding technique at temperatures ranging from 850
– 1100 ºC. Boride layers on each substrate were
characterized by X-ray diffraction and SEM analysis.
The results demonstrated that boride layers on Cp-Ti
and Ti-6Al-4V alloy mainly composed of monolithic
TiB2 layer and TiB whiskers beneath it, whereas
monolithic boride layer on Ti-45Nb alloy consists of a
mixture of TiB2 and NbB2 phases. Higher total boride
layer thickness on Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy was
achieved by contribution of TiB whiskers growing
deeper at β-transus than at any other temperature
applied in this study. At all processing temperatures,
growing of the layers follow the parabolic law, and
activation energies of boron in monolithic layers on
Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy and in monolithic and total
boride layers on Ti-45Nb were calculated
accordingly.

2. Experimental Procedure
α-type commercially pure Ti (Cp-Ti) (grade-2), (α+β)type Ti-6Al-4V alloy and β-type Ti-45Nb alloy with
chemical composition given in Table 1 were chosen
as substrates. Powder pack boriding was carried out
in a mixture compromising of a boron source
(amorphous boron), an activator (anhydrous borax Na2B4O7) and an active carbon as the filler material.
The samples to be borided were tightly surrounded
with a 20 mm thick powder mixture in a sealed
stainless steel crucible. Boriding treatment was
applied in an electrical resistance at the
temperatures range between 850 °C - 1100 ºC under
atmospheric pressure. Each boriding process was
carried out for 3 h, 6 h, 12 h, 18 h and 24 h in order
to achieve optimum boride layer thickness and
determine the diffusion kinetic of boron atoms into
the substrate.

Keywords: Titanium alloys, Boriding, Microstructure,
Kinetic

1. Introduction
Recently, titanium has become one of the most
preferred material that naturally matches the basic
requirements for implantation in the human body. For
enhanced properties for biomedical applications,
some types of biomedical grade titanium alloys have
been developed to date based on their chemical
composition and crystalline structure [1].
The group called α-type alloys consists of the various
grades of commercially pure titanium (Cp-Ti). These
alloys have basic properties of titanium, whereas the
α+β-type alloys, the most widely used alloy group,
exhibit higher strength than Cp-Ti. Biomedical
titanium alloys mainly consist of β-type alloys with
non-toxic and non-allergic elements and much
greater biocompatibility have been developed. As
being one of the β-type titanium alloys, Ti-45Nb
could be one of the promising materials with nontoxic, non-allergic β stabilizer Nb element and
Young’s modulus of 60 GPa [1].
However, the main problem of titanium alloys is their
poor surface mechanical and tribological properties
[2]. In order to improve their poor tribological
behaviour, various surface treatment techniques
have been applied. Among them, boriding seems to
be one of the most viable ones because it can
provide a thicker and adhered surface coating layer
with higher hardness and improved tribological
properties [3,4].
In the literature, various biomedical grade Ti and its
alloys have been borided, and their properties have
been investigated [5,6]. However, in those studies,

Table 1. Chemical compositions (wt. %) of substrate
materials
Cp-Ti
Ti-6Al-4V
Ti-45Nb

Al
5.9

V
O
0.2
4.1
0.08
Total < 0.2

Nb
< 0.4
< 0.4
45.11

Ti
Bl.
Bl.
Bl.

Microstructural and phase analysis of the boride
layers were examined by a scanning electron
microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD)
technique. Growth kinetic of borided layers was
determined by calculating diffusivities with the
application of Fick’s second law.

3. Results
3.1. Phase Analysis and Microstructure
The XRD patterns of all titanium materials are shown
in Fig. 1. The XRD analyses of Cp-Ti and Ti-6Al-4V
alloy confirm the formation of TiB2 and TiB with
additional diffraction peaks from titanium substrates.
Boriding at elevated temperature resulted in increase
of the intensity of the peaks of TiB2 phase due to the
thicker and denser formation of this layer.
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Boriding of Ti-45Nb alloy gave nearly the same
morphological results with those observed at Cp-Ti
and Ti-6Al-4V alloy that monolithic layer on the top
and some whiskers beneath this layer were formed.
At lower temperatures, the thickness of monolithic
layer is very low and the thickness of borided layer
increases with increasing boriding temperature
starting from 950ºC. TiB whiskers formed along the
coating layer are very rare at lower temperatures that
a few whiskers are formed, and their sizes are
smaller as compared to those obtained in Cp-Ti and
Ti-6Al-4V alloy. At temperatures higher than 1000 ºC
relatively thicker monolithic boride layer is achieved.
Contrary to Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy, total boride
layer grows uniformly throughout all processing
temperatures.

Fig. 1. XRD patterns of Cp-Ti, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb
alloys borided at 900 ºC and 1100 ºC for 24 h
The XRD pattern of Ti-45Nb alloy indicates that two
small concentrations of boride phases formed during
boriding at 900ºC. One of the small concentration
peaks belongs to TiB phase and the other small
concentration peak is at the diffraction angle of TiB2
but slightly shifted to small angles. Intensity of this
peak becomes dominant by boriding at 1100 ºC. Nb
in this alloy has tendency to make borides by
substitution of Nb atoms with Ti ones. This causes
lattice stresses, and the lattice parameters of the
boride phase increased. Thus, the peak shift to lower
diffraction angle in XRD pattern according to Bragg's
law. The diffraction angle of the most intense peak
(44.10º) is between those of TiB2 (44.44º) and NbB2
(43.46º) according to JCPDS cards which proofs that
the layer consists of mixed monolithic phases. So, it
can be concluded that surface treatment layer
formed by mixture of titanium and niobium borides’
phases of TiB2.NbB2 and TiB phases on Ti-45Nb
alloy sample.
The cross section SEM micrographs of borided CpTi, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys at different
temperatures for 24 h are shown in Fig. 2. The
coating is constituted of two different layers; a
monolithic outermost layer on the top and a whisker
layer between monolithic layer and the substrate.
SEM cross-sectional examinations of Cp-Ti and Ti6Al-4V alloy showed almost the same morphological
structure with some differences in the thicknesses of
boride layers. TiB2 and TiB exhibit very diverse
morphologies because boron atoms diffuse in
different directions in each phase. At lower
temperatures, TiB2 monolithic layer thickness is very
low and no considerable thickness increase occurs
up to 1000 ºC for both substrates. On the other hand,
densely arranged TiB whiskers have needle-like
morphology with high aspect ratio and deeply
penetrates into substrate as the temperature
increases up to 950 ºC. The highest boride layer
thicknesses, compromising of TiB2 and TiB layers,
were achieved at 950 ºC for both Cp-Ti and Ti-6Al4V alloy. This temperature is nearly beta transus of
both alloys. At 1050 ºC, needle like TiB whiskers with
high aspect ratio disappear and the morphology of
TiB phase totally turn into thick plates.

Fig. 2. Cross-sectional SEM micrographs of boride
layers formed on Cp-Ti, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys
borided for 24 h at different temperatures
3.2. Growth Kinetics
Kinetic calculations were carried out for the growth of
TiB2 layers on Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy and for that
of TiB2.NbB2 and total boride layer on Ti45-Nb alloy
due to uniform increase of aforementioned layers
along temperatures. As illustrated in Fig. 3, time
dependence of square root of boride layers’
thicknesses fitted to linear function at all process
temperatures. This indicates that growing of borided
layer follows the parabolic law which mathematically
describes by the following equation;
2

d =Kt

(1)

where d is depth of borided layer (m), t is process
2 -1
time (s), K is growth rate constant (diffusivity) (m s )
2
calculated from the slopes of the d versus treatment
time graphs. The diffusivity (K) determines the
growth rate of boride layer. The temperature
dependence of the diffusivity can be described by the
Arrhenius law;
K= K0 exp (-Q/RT)

(2)

where Ko is the pre-exponential factor, Q is the
-1
activation energy (kJmol ) of the boride layer
formation, T is the temperature (K), and R is the gas
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-1

-1

constant (kJmol .K ). By plotting lnK vs. 1/T, the Q
value can be determined. Q is deduced from the
linear slope coefficient of the fitted straight line in Fig.
4 for all temperatures.

Table 2. The growth rate constants and activation
energies of monolithic (TiB2.(NbB2)) layers and total
boride layer on Cp-Ti, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys
Material
Cp-Timonolithic
Ti-6Al4Vmonolithic
Ti45Nbmonolithic
Ti-45Nbtotal

Growth rate constants (m2s1
)
1223 K 1273 K 1373 K
1.20 x
10-16
0.25 x
10-16
0.48 x
10-16
14.28
x 10-16

3.10 x
10-16
0.96 x
10-16
1.31 x
10-16
30.22
x 10-16

12.30
10-16
3.29
10-16
5.71
10-16
70.30
10-16

x

Activation
energy
values (Q)
(kJ/mol)
214.5

x

231.8

x

228.5

x

145.3

4. Conclusion
• α-, (α+β)- and β-types titanium alloys with three
different crystalline structures were successfully
borided with the same boriding technique.
• Boride layers formed on Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy
comprise of monolithic TiB2 layer on the top, TiB
whisker layer beneath it. However, monolithic
boride layer on Ti-45Nb alloy consists of mixture of
TiB2 and NbB2 phases followed by TiB whiskers
sublayer.
• The higher boride layer thickness was achieved on
Cp-Ti as compared to Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys
up to the temperature of 1100 ºC.
• Growths of monolithic boride layers on Cp-Ti and
Ti-6Al-4V alloy and both layers on Ti-45Nb alloy
follow the parabolic law at all boriding temperatures
and time intervals.
• The value of activation energy for diffusion of boron
in monolithic layer of Cp-Ti is lower than those of
Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys which are consistent
with the SEM observations.

Fig. 3. Plots of the square root of thicknesses versus
boriding time of: (a) TiB2 layer of Cp-Ti, (b) TiB2 layer
of Ti-6Al-4V alloy, (c) TiB2.NbB2 layer of Ti-45Nb
alloy and (d) total boride layer of Ti-45Nb alloy
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Growth rate constants of all boride layers are
increasing with increasing boriding temperature for
three titanium substrates (Table 2). The highest
diffusivity on monolithic boride layer was obtained in
Cp-Ti which was followed by Ti-45Nb and Ti-6Al-4V,
accordingly. The activation energies (Q) of boride
layers needing to overcome the energy barrier for
diffusion of boron are given in Table 2. The value of
activation energy for diffusion of boron in monolithic
layer of Cp-Ti is lower than those of Ti-6Al-4V and Ti45Nb alloys. The highest activation energy value
belongs to Ti-6Al-4V alloy which is due to the Al and
V alloying elements, those can effect diffusion of
boron atoms.
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Özet

1. Giriş

Melt spinning yöntemi, düz disk ile şerit üretme yöntemi
olarak bilinmektedir. Fakat bu çalışmada, düz disk
yerine disk yüzeyinde profiller açarak dokulu disk ile toz
üretim işlemi gerçekleştirilmiştir. Bakır esaslı bir alaşım
olan CuAl10Ni5Fe4 alaşımından melt spinning
yöntemiyle dokulu disk kullanılarak hızlı katılaştırılmış
tozlar üretilmiş, üretim parametrelerinin tozların boyut,
morfoloji ve mikroyapılarına etkileri incelenmiştir.
Üretilen tozların karakterizasyonu için; SEM’de
mikroyapı, morfoloji analizleri ve EDS analizleri
gerçekleştirilmiş, XRD cihazında faz yapısı belirlenmiş,
ve DSC cihazında faz dönüşüm sıcaklıkları
belirlenmiştir.
Melt
spinning
yöntemiyle
hızlı
katılaştırılarak
üretilen
tozların
mikroyapılarının
martenzit fazından oluştuğu tespit edilmiştir. Tozların
mikroyapılarındaki martenzit iğnelerinin kalınlığı ve yine
martenzit kolonilerinin çapları artan toz boyutu ile
artmıştır. Bununla birlikte artan toz boyutu ile
mikrosertliklerinde artış meydana gelmiştir.

Hızlı katılaştırılmış malzeme üretiminde en yüksek
soğuma hızını sağlayan yöntem ‘melt spinning (ergiyik
metal döndürme)’ tekniğidir. Bu yöntemin temel
prensibi, sıvı metalin çok ince bir kesitten daha soğuk
bir yüzeye akıtılması (genellikle basınç etkisiyle) ve çok
yüksek hızda soğutulması esasına dayanmaktadır. Bu
yöntemi diğer hızlı katılaştırma yöntemlerinden ayıran
en belirgin özelliği, eriyiğin akış kararlılığının
korunmasıdır [1,2].
Melt spinning tekniğinde sıvı metal, genellikle yüksek
iletkenliğe sahip malzemen imal edilmiş döner bir disk
veya tekerlek üzerine belli bir mesafeden, gaz basıncı
etkisiyle püskürtülerek ince bir film (şerit) şeklinde
katılaştırılır. Diskin yüksek hızlarda dönmesi, yüksek
soğuma hızına neden olur. Yapılan işlem bir tür hızlı
5
8
katılaştırma işlemidir ve ulaşılan soğuma hızı 10 -10
K/s aralığındadır. Melt spinning yöntemi ile üretilen
şeritler, çıkış nozulunun geometrik şekline ve boyutuna
ve üretim parametrelerine bağlı olarak farklı kalınlıkta,
farklı genişlikte ve farklı uzunlukta elde edilirler. Alaşım
türü başta olmak üzere, disk malzemesi ve boyutları,
disk hızı, püskürtme basıncı, nozul genişliği gibi çeşitli
parametreler değiştirilerek farklı soğuma hızlarında ve
farklı geometrilerde şeritler üretilebilir [1-5].
Melt spinning yönteminde genellikle yüzeyi düzgün ve
pürüzsüz disk kullanılmaktadır. Disk üzerine akıtılan
sıvı metal, yüzeyin kaygan olmasından dolayı ve diskin
dönme etkisiyle yüzeyden kayarak sürekli formda ve
ince kalınlıkta şerit şeklinde katılaşmaktadır. Disk
yüzeyinin bir tür dişli çarkın dişleri gibi dokulandırılması
ya da pürüzlendirilmesi durumunda şerit yerine toz elde
etmek mümkündür. Bu durumda, melt spinning yerine
atomizasyon işlemi gerçekleşir ve yine şerit yerine toz
elde edilir.
Melt spinning ve atomizasyon yöntemleri ile Cu, Al, Sn,
Fe, Pb, Zn, Mg ve Ni vb. metaller ile bunların
alaşımlarından
hızlı
katılaştırılmış
tozlar
üretilebilmektedir. Nikel alüminyum bronzu (NAB)
(CuAl10Ni5Fe4); alüminyum, nikel ve demir metallerinin
katkısı ile oluşan bakır esaslı bir alaşımdır. Üstün
mekanik özellikleri sayesinde kullanımı sürekli artan bir
alaşım çeşitidir. Mükemmel korozyon ve aşınma direnci
olan NAB aynı zamanda çok iyi sertlik ve mukavemet
değerlerine sahiptir. Bu alaşım, üstün özellikleri nedeni
ile makine imalatçılarının, gemi sanayinin ve hatta
havacılık sektörünün birçok yerde kullandığı bir
endüstriyel malzeme haline gelmiştir [6-10].
Bu çalışmanın amacı, daha önce melt spinning
sisteminde çalışılmamış bir yöntem olan dokulu disk
kullanılarak toz üretim işlemi gerçekleştirmektir. Üretilen
tozların boyut, morfoloji ve mikroyapı incelemeleri

Anahtar kelimeler: nikel alüminyum bronzu, eriyik
savurma, hızlı katılaştırma, karakterizasyon

Abstract
Melt spinning is known as a method of producing
ribbons with smooth wheel. However, in this study,
powder production process was performed with the
textured wheel by opening the toothes on the wheel
surface. Rapidly solidified powders were produced from
CuAl10Ni5Fe4 alloy, which is a copper-based alloy, by
melt spinning method using a textured wheel. The
effects of production parameters on the size,
morphology and microstructure of powders were
investigated. Microstructure, morphology analysis and
EDS analyzes were performed in the SEM, the phase
structure was determined in the XRD device, and the
phase transformation temperatures were determined in
the DSC device for the characterization of the produced
powders. It was determined that the microstructures of
the rapidly solidified powders produced by melt
spinning method were formed martensite phase. The
thickness of the martensite needles and the diameters
of the martensite columns in the microstructures of the
powders increased with increasing powder size. While
the size of the powder increase, the microhardness
values have increased.
Keywords: nickel aluminum bronze, melt spinning,
rapid solidification, characterization
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mastersizer, SEM ve EDS analizleri ile yapılmıştır. 3. Bulgular ve İrdeleme
Oluşan faz yapıları için XRD ve termal analizler için
DSC analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada, dokulu disk kullanılarak NAB
alaşımından melt spinning yöntemiyle doğrudan toz
2. Deneysel Çalışmalar
üretilmiştir. Üretilen tozlardan eleme sonrası değişik
elek aralıklarından alınan toz numunelerin SEM’ de
Bu çalışma kapsamında, bir yatak malzemesi olan çekilen morfolojileri Şekil 3-7 arasında verilmiştir.
CuAl10Ni5Fe4 nikel alüminyum bronzu (NAB) Şekillerden de görüldüğü üzere, tozlar genellikle
kullanılmıştır. İngot halinde temin edilen alaşımın küresel şekillidir. Uydulaşma olarak bilinen ve çok
bileşim oranları ağ.% 78,2Cu, 10Al, 5Ni, 4,8Fe, 1,5Mn küçük boyutlu tozların nispeten büyük boyutlu tozlar
ve 0,5 diğer şeklindedir. Üretim Karadeniz Teknik üzerinde katılaşması olayı bu çalışmada gözlenmiştir.
Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Uydulaşma, küçük tozların, katılaşma işlemi tam
Bölümü’nde bulunan melt spinning cihazı ile gerçekleşmemiş nispeten büyük tozlar üzerine
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Normalde düz olan diskin yapışması olarak tanımlanmaktadır [11]. Uydulaşma
yüzey şekli değiştirilerek dokulu hale getirilmiştir (Şekil olayının oluş sebebi; potanın üst kısmından dip
2).CuAl10Ni5Fe4 alaşımı melt spinning yöntemi ile kısımdaki nozula doğru sıvı metale basınç uygulayan
dokulu disk kullanılarak toz halinde üretilmiştir. Üretilen gazın, nozul çıkışında diske çarpması ile oluşan gaz
tozlar ilk olarak eleme işlemine tabi tutulmuştur. Eleme akımı ile küçük parçacıkların bu akımdan etkilenerek
neticesinde 355 µm elek üstü tozlar hurdaya ayrılmıştır. tekrar yeni katılaşan tozların uçuş yoluna girmesi ve bu
üzerlerine
yerleşmeleri
şeklinde
Ayrıca ortalama toz boyutu hesaplanmasında Malvern tozların
Mastersizer 2000e model lazerli parçacık boyutu cihazı açıklanmaktadır [12]. Üretilen tozlarda toz boyutu
kullanılmıştır. Üretilen tozların, XRD, SEM ve EDS arttıkça küresel şekilden sapma, yuvarlak, düzensiz,
analizleri yardımıyla faz ve mikroyapıları incelenmiştir. pulsu ve elyafsı şekle dönüşüm tespit edilmiştir.
Faz dönüşüm sıcaklıklarının belirlenmesi amacıyla
DSC analizleri yapılmıştır. Ayrıca mekanik özellikleri
açısından incelenmesi amacıyla mikrosertlik test cihazı
ile mikrosertlik değerleri belirlenmiştir.

Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan melt spinning
cihazının şematik resmi.
Şekil 3. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozların SEM’de çekilen
mikro fotoğrafları (-36/tava µm).

Şekil 2. Kullanılan dokulu disk
Şekil 4. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozların SEM’de çekilen
mikro fotoğrafları (-45/36 µm).
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gerçekleşmemiş ve bunun yerine genel olarak
difüzyonsuz dönüşüm ürünü olan β’ martenzit ve
beynit fazları oluşmuştur. Kısaca belirtmek gerekirse;
şeritlerin mikroyapılarında oluşan preötektoid α,
kalıntı β östenit, beynit ve β’ martenzit fazlarından
farklı olarak tozların mikroyapıları β’ martenzit ve
beynit fazlarından oluşmuştur.
Toz boyutu arttıkça, soğuma hızının azalmasına
bağlı olarak martenzit fazındaki iğnemsi yapıların
kalınlığında artma görülmüştür. Elde edilen SEM
görüntüleri üzerinden yapılan ölçümlerde, -36/tava
elek aralığındaki tozlarda martenzit yapıdaki iğnemsi
çubukların kalınlıkları ortalama 0,18 µm iken, 335/250 elek aralığındaki tozlarda ise 0,81 µm olarak
ölçülmüştür. Yine bu fotoğraflar üzerinden yapılan
incelemelerde, artan toz çapıyla birlikte martanzit
kolonilerin (tanelerinin) boyutunun arttığı tespit
edilmiştir. Bu durum literatürde yapılan bazı
çalışmalarda da belirtilmiştir [13-15].

Şekil 5. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozların SEM’de
çekilen mikro fotoğrafları (-125/90 µm).

Şekil 5. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozların SEM’de
çekilen mikro fotoğrafları (-250/180 µm).

Şekil 7. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarından elde
edilen mikroyapıları (Toz çapı 32 µm).

Şekil 6. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozların SEM’de
çekilen mikro fotoğrafları (-355/250 µm).
Dokulu disk kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4
alaşım tozlarında, toz boyutu ile mikroyapı değişimi
Şekil 7-11 arasında verilmiştir. Dokulu disk
kullanılarak üretilen tozların boyutları 8-500 µm
arasında değişmektedir. Melt spinning yöntemiyle
yüzeyi düz disk kullanılarak üretilen şeritlerde olduğu
gibi, yüksek soğuma hızlarından dolayı difüzyonun
bastırılmasıyla birlikte
β→κ faz dönüşümü

Şekil 8. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarından elde
edilen mikroyapıları (Toz çapı 55 µm).
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Tozların mikroyapılarındaki martenzit iğnelerinin
kalınlığı ve yine martenzit kolonilerinin çapları
kıyaslanmıştır. Elde edilen grafikler Şekil 13 ve 14’
de verilmiştir. -36/tava µm elek aralığındaki tozlar için
martenzit iğnelerinin ortalama kalınlığı 0,18 µm iken,
-355/250 µm elek aralığındaki tozlar için martenzit
iğneleri kalınlığı 0,81 µm olarak bulunmuştur. Öte
yandan, artan toz boyutuyla martenzit iğnelerinin
kalınlığı artmıştır (Şekil 13). Benzer eğilim martenzit
kolonileri (taneleri) boyutu için de gözlenmiştir. 36/tava µm elek aralığındaki tozlar için martenzit
kolonileri çapı ortalama 7,25 µm iken, -355/250 µm
elek aralığındaki tozlar için 20,16 µm olarak
bulunmuştur (Şekil 14).
Dokulu disk tozların mikrosertlik değerleri ölçülmüş
ve sertlik değerinin toz boyutuyla ve diskin soğutma
etkisiyle değişimi Şekil 15’ de gösterilmiştir. Şekilden
de görülebileceği gibi, azalan toz boyutu ile
mikrosertlik değerleri artmıştır. -355/250 µm elek
aralığındaki tozların ortalama sertlik değeri 281,81
HV iken, -36/tava µm aralığındaki tozlar için 483,71
HV olarak bulunmuştur.

Şekil 9. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarından elde
edilen mikroyapıları (Toz çapı 83 µm).

Şekil 12. dokulu disk ile üretilen CuAl10Ni5Fe4
alaşımı tozların yapısında bulunan martenzitik β’
fazının EDS analiz sonuçları.

Şekil 10. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarından elde
edilen mikroyapıları (Toz çapı 121 µm).

Şekil 11. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarından elde
edilen mikroyapıları (Toz çapı 180 µm).

Şekil
13.
CuAl10Ni5Fe4
alaşımı
mikroyapısında
bulunan
martenzit
kalınlığının toz çapıyla değişimi.

Şekil 12’ de üretilen tozların mikroyapısında β’
martenzit fazı olduğu düşünülen bölgeye ait EDS
analizi sonuçları verilmiştir. EDS analizinden elde
edilen %78,72 Cu, %10,64 Al, %3,58 Ni ve % 7 Fe
elementel ağırlık oranları literatürde verilen %78,4
Cu, %10,6 Al, %5,8 Ni ve %4 Fe olarak verilen β’
martenzit fazı oranlarına çok yakındır. Bu durum
belirtilen mikroyapının β’ martenzit fazı olduğunu teyit
etmektedir.
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alaşımlarında 110-50°C aralığında
tahmin edilmektedir [16-19].

Şekil 14. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında
mikroyapıda bulunan martenzit kolonileri boyutlarının
toz çapıyla değişimi

gerçekleştiği

Şekil 16. Dokulu disk kullanılarak üretilen
CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarının ısıtma esnasında
oluşan HDSC eğrileri.
Melt spinning yöntemiyle dokulu disk ile üretilen
tozların mikroyapılarında bulunan fazları belirlemek
amacıyla XRD analizleri yapılmış ve elde edilen
kırınım desenleri Şekil 17’ de verilmiştir. Elde edilen
sonuçlar SEM ve EDS verilerini de doğrulayacak
şekilde
yapının
zig-zag morfolojisine sahip
martenzitik β’ fazı olduğu ortaya çıkmıştır. Elde
edilen XRD sonuçları literatürde bulunan sonuçlarla
uyum içerisindedir [20-22].

Şekil 15. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında
mikrosertlik değerinin toz çapıyla değişimi.
Melt spinning yöntemiyle elde edilen tozların
sıcaklığa bağlı olarak oluşan faz değişimleri
diferansiyel
taramalı
kalorimetre
(DSC)
ile
belirlenmiştir. DSC ölçümleri için 150 mg
ağırlığındaki toz numuneler argon gazı atmosferi
altında 25 °C sıcaklıktan 500 °C sıcaklığa 20 °C/dak
hızda ısıtılarak ve 500 °C sıcaklıktan oda sıcaklığına
5 °C/dak hızda soğutularak ölçümler yapılmıştır. Elde
edilen DSC grafiği Şekil 16’ da sunulmuştur. DSC
eğrisine bakıldığında, SEM ve EDS incelemeleri
neticesinde mikroyapıda bulunan martenzit ve beynit
fazlarının varlığını doğrulayan martenzit – östenit ters
dönüşüm sıcaklığı ve beynit dönüşüm reaksiyonu
pikleri elde edilmiştir. Üretilen tozların martenzitöstenit ters dönüşüm sıcaklığı yaklaşık 137°C olduğu
belirlenmiştir [16,17]. Soğuma esnasında endotermik
reaksiyon gösteren martenzit dönüşüm sıcaklığı ise
yavaş soğutulduğunda cihazın gürültülü pikler
vermesinden dolayı
belirlenememiştir. Ancak
literatürde
verilen
bilgilerden,
bu
dönüşüm
sıcaklığının hızlı katılaştırılmış CuAl10Ni5Fe4

Şekil 17. CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarının XRD
analiz grafiği.
4. Sonuçlar
Bu çalışma kapsamında
aşağıdaki gibidir:
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elde

edilen

sonuçlar

•

Melt spinning düzeneğinde dokulu disk
kullanılarak hızlı katılaştırılan CuAl10Ni5Fe4
alaşımı tozlarından çoğunlukla küresel şekilli
tozlar üretilirken, toz boyutu arttıkça küresel
şekilden sapma, yuvarlak, düzensiz, pulsu ve
elyafsı şekle dönüşüm tespit edilmiştir. Üretilen
tozların mikroyapısı difüzyonsuz dönüşüm ürünü
olan β’ martenzit ve beynit fazlarından
oluşmuştur.

•

-36/tava µm elek aralığındaki tozlarda martenzit
iğnelerinin ortalama kalınlığı 0,18 µm iken, -
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355/250 µm elek aralığındaki tozlar için martenzit
iğneleri kalınlığı 0,81 olarak bulunmuştur.

Produced by Gas Atomization, Materials Science
and Engineering A, 181,82, 1232-1236, 1994.

•

-36/tava µm elek aralığındaki tozlarda martenzit
kolonileri çapı ortalama 7,25 µm iken, -355/250
µm elek aralığındaki tozlar için bu değer 20,16
µm olarak bulunmuştur.

•

-355/250 µm elek aralığındaki tozların ortalama
sertlik değeri 281,81 HV iken, -36/tava µm
aralığındaki tozlar için 483,71 HV olarak
bulunmuştur.

[13] Sieniawski, J., Ziaja, W., Kubiak, K. ve Motyka,
M., Microstructure and Mechanical Properties of High
Strength Two-Phase Titanium Alloys, Titanium Alloys
- Advances in Properties Control, ed. Sieniawski J.
ve Ziaja, W., Dept. of Materials Science, Poland,
2013.
[14] Gil, F., J., Ginebra, M., P., Manero, J., M. ve
Planell, J., A., Formation of a-Widmansta¨tten
structure: effects of grain size and cooling rate on the
Widmansta¨tten
morphologies
and
on
the
mechanical properties in Ti6Al4V alloy, Journal of
Alloys and Compounds, 329, 142–152, 2001.
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Abstract
diagram was investigated. Besides, problems with
the formation of a metastable Ba2Ti2O5 phase were
prevented [3].

The aim of the present study is to examine the effect
of high-temperature sintering on the microstructural
evolution and Vickers hardness of barium titanate.
The barium titanate samples were produced by solid
state synthesis. As-sintered densities were
determined by geometric dimensions. The highest
relative density obtained among samples was 92.4%.
The microstructural evolution of as-sintered samples
was examined using SEM (Scanning Electron
Microscopy). According to SEM images, the average
grain size is 10µm and the grains have a polygonal
shape. High-angle XRD (X-ray Diffraction Analysis)
was also made to determine whether tetragonal
crystal barium titanate was present. The
characteristic (004) and (400) diffraction planes of
tetragonal
barium
titanate
were
detected,
corresponding to diffraction angles, 2Θ of 100° and
101°, respectively. Vickers hardness values, Hv were
determined applying 0.3kg(2.941), 0.5kg(4.903),
1kg(9.807) and 2kg(19.614) N loads for 10 sec.
Vickers value reached 12.32 GPa when the
indentation load is 1kg. When the indentation load
increased to 2kg, a sharp drop in Vickers hardness
to 6.57GPa of mean value was measured.
Coefficient of variation of Vickers hardness values
depending on the indentation loads were also
calculated. The average grain size in this study was
close to maximum literature data. Also some studies
indicated similar relative porosities in comparison to
our study. It was concluded that high-temperature
sintering did not lead to crystal transformation of
tetragonal barium titanate. Up to the indentation load
of 1kg., Hv values were close to those of literature
data and in some cases, higher than those.
Keywords:Barium
hardness.

titanate,

sintering,

At room temperature and at Curie point near 120°C
the dielectric constant of pure barium titanate
ceramics
are
1500-2000
and
6000-10000,
respectively.
Below
Curie
temperature,
ferroelectricity is present. Thus, sudden drop takes
place in the dielectric loss near Curie temperature.
On electric field application, the domains of BaTiO3
line up and as a result, expansion and contraction
occurs parallel and perpendicular to the field,
respectively. Also, electric field application leads to
polarization parallel to the field, resulting in the
piezoelectricity. The polarization remains when the
field is removed, which leads to the forever
piezoelectricity of the ceramics [4].By solid-state
reaction of powder mixture of BaCO3 and TiO2 at
1100-1400°C, large scale production is done.
Although some problems are present in this method,
there are several advantages of the solid-state
production (i.e a single process and a low cost
method). Hydrothermal method, sol-gel processing,
spray
pyrolysis
etc
are
chemistry-based
methods[5].The tendency towards the small sized
MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor) causes an
increase in the number of layers and a decrease in
the layer thickness. Thus the density difference
between the electrode and the layer results in a
mechanical failure. Further, the residual stresses can
occur and lead to a drop in the mechanical stability
and service life and also can result in a drop in
performance (i.e dielectric constant) [6].
As a result, the investigation of the mechanical
properties of these capacitors are important from the
view of these applications.

Vickers

1. Introduction

2. Experimental Procedure

It has become a predominant miniaturization, higher
performance and lower electric power consumption
trend in cellular phones and personal computers[1].
Since there has been a miniaturization in the field of
electronic and electric products, among passive
components (i.e capacitor, inductor, resistor) used in
these equipments, particularly there have been
studies on the miniaturization of multilayer ceramic
chip capacitors (MLCCs) [2]. BaO-TiO2 phase
diagram was examined for the capacitor usages,
particularly the Ti-rich side of the phase diagram
together with transition temperatures between cubic
and hexagonal crystal structures. Also the eutectic
transformation (1320°C) on the Ti-rich side of the

Barium titanate samples were produced by the
conventional solid state reaction method. High-purity
BaCO3 and TiO2 powders were weighed in suitable
amounts and were ball milled for 24 h in a plastic jar
using ZrO2 as the grinding media. The resulting
powders were pressed using dry pressing at a
pressure of 40 MPa. The green compacts were
heated at 1500°C for 2h in air and subjected to
furnace cooling. The densities were determined
using geometric dimensions. As-sintered ceramics
were analyzed by X-ray diffraction (XRD) analysis
between 20-80°. The samples were ground and
polished on both sides and cleaned with alcohol.
Optical microscopy and SEM (Scanning Electron
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Microscope)/EDS
analysis
was
done
for
microstructural examination. Vickers micro-hardness
measurements were carried out by applying 0.3, 0.5,
1 and 2 kg of load for 10sec.

due to inhomogeneity resulted from conventional
production route.

3. Results and Discussion
Optical images of barium titanate ceramics in Fig.1
indicated some porosity in the microstructure. The
highest relative density obtained among three bar
samples was 92.4% despite the fact that the
sintering was carried out at a higher temperature in
comparison to the other conventional solid state
productions, i.e 1200, 1300 and 1400°C.

Figure 1 Optical images of barium titanate at a. x50,
b. x100 and c. x200 magnification.

Figure 3 a. Grain interior image and corresponding
EDS analysis and b. Grain boundary and
precipitation regions.
The conventional solid state reaction method at
sintering temperature up to 1500°C was used by Li
and co-workers before for energy storage
applications [9]. Fig.3 shows SEM image of a grain
with the corresponding EDS analysis. EDS analysis
results showed a composition close to stoichiometric
BaTiO3 with some Ba excess. Two other EDS
analysis were performed at the grain boundary and
the precipitation region. Near the grain boundary
there were oxygen vacancies, which may influence
the overall properties. Paredes-Olguín et al.
mentioned the presence of oxygen vacancies in Ydoped barium titanate when sintered at 1500°C for
1 h. [8]. In a study on the influence of nonstoichiometry on ferroelectric phase transition in
barium titanate, the authors claimed that the
formation of the secondary phases, Ba2TiO4,
BaTi2O5, and Ba6Ti17O40, on the surface of the
perovskite crystals is possible when a sintering at a
higher temperature is done and that the secondary
phase is isolated [10].

Figure 2 SEM images of barium titanate at a.x1000,
b.x5000 and c.x10000 magnifications
According to SEM images in Fig.2, the average grain
size is 10µm and as it can be seen from Fig.2.b, the
grains have a polygonal shape. Average grain size is
50 to 1µm in the microstructure of pure BaTiO3 [8]. A
precipitation phase is also evident in the
microstructure, particularly around the grain
boundaries. This can be attributed to a nonstoichiometric proportion of BaO-TiO2 composition
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Table 1 Corresponding coefficient of variation of
Vickers hardness vs. load.

Figure 4 a. X-ray diffraction (XRD) pattern and b.
high-angle XRD results.

Load,
kg (N)

Time,
sec

0.3 (2.9)

10

Vickers
Hardness
,GPa
9.88

0.5 (4.9)

10

9.6

0.26

1.0 (9.807)

10

12.32

0.24

2.0 (19.614)

10

6.57

0.079

Coefficient
of variation
0.15

increased to 2kg, a sharp drop in Vickers hardness
to 6.57GPa of mean value was measured.

In the present study, EDS analysis from the
precipitation zone did not indicate any secondary
phase, that can be attributed to some nonstoichiometric precipitation with Ba excess. Lee et al.
studied the modified phase diagram for the barium
oxide-titanium dioxide system where on the Ba-rich
side, Ba1.054Ti0.964O2.964 with TiO2 content exceeding
stoichiometric Ba2TiO4 [11]. However, none of these
compositions fits the precipitation observed in this
study. X-ray diffraction (XRD) analysis pattern of assintered ceramics is shown between 20-80°. The
reflections of high-angle XRD results are shown in
Fig.4, split peaks indicate tetragonal (004) and (400)
planes at 2θ = 99-102.5°.

4. Conclusion
1.
2.

3.

4.

The average hardness values in GPa, and the
coefficient of variation, σc of the measured Vickers
values were calculated from 15 indentation tests as
in Table 1, performed at each load for 10 sec. as
described by Gong et al. [12].
5.

where Hvi is the ith measured Vickers hardness and
N=15 is the total number of the measurements.

6.

7.

8.

9.

Figure 5 Vickers hardness vs.load.

The barium titanate samples were produced
by solid state synthesis.
As-sintered densities were determined by
geometric dimensions. The highest relative
density obtained among samples was
92.4%.
According to SEM images, the average
grain size is 10µm and the grains have a
polygonal shape.
High-angle XRD (X-ray Diffraction Analysis)
was also made to determine whether
tetragonal crystal barium titanate was
present. The characteristic (004) and (400)
diffraction planes of tetragonal barium
titanate were detected, corresponding to
diffraction angles, 2Θ of 100° and 101°,
respectively.
Vickers hardness values, Hv were
determined
applying
0.3kg(2.941),
0.5kg(4.903), 1kg(9.807) and 2kg(19.614) N
loads for 10 sec. Vickers value reached
12.32 GPa when the indentation load is
1kg. When the indentation load increased to
2kg, a sharp drop in Vickers hardness to
6.57GPa of mean value was measured.
Coefficient of variation of Vickers hardness
values depending on the indentation loads
were also calculated.
The average grain size in this study was
close to maximum literature data. Also
some studies indicated similar relative
porosities in comparison to our study.
It was concluded that high-temperature
sintering did not lead to crystal
transformation of tetragonal barium titanate.
Up to the indentation load of 1kg., Hv
values were close to those of literature data
and in some cases, higher than those.
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Abstract
Therefore, the main objective of this study is the
characterization of boride layers formed on α-, (α+β)and β-type titanium substrate in terms of hardness,
fracture toughness and adhesion.

Boride layers formed on α-type Cp-Ti, (α+β)-type Ti6Al-4V and β-type Ti-45Nb alloys have been
characterized in terms of hardness, fracture
toughness and adhesion behavior. Microhardness
measurements showed that boride layer on Cp-Ti
has the highest mean hardness value of about 4100
HV which is followed by Ti-6Al-4V with hardness
value of 4000 HV. On the other hand, the hardness
value of boride layer on Ti-45Nb alloy is the smallest
one among other titanium alloys which is due to the
NbB2 phase comprise monolithic layer with TiB2
phase. Multiple concentric cracks occurred at the
peripheral zone of indent by Rockwell-C adhesion
test. But no or very limited delamination or spalling
occurred due to the result of deeper penetration of
TiB whiskers.

2. Experimental Procedure
Briefly, boriding of titanium substrates involves
surrounding samples of Cp-Ti (Gr-2), Ti-6Al-4V and
Ti45Nb alloys with powder mixture in a sealed
stainless steel crucible and applying boriding
treatment at specific temperatures. Cp-Ti (Gr-2) and
Ti-6Al-4V were borided at 1100 ºC for 24 h and
Ti45Nb alloy was boride 1000 ºC for 24 h. More
detailed description regarding preparation of titanium
substrates’ samples and boriding procedure is given
in our previous work [4].
Microhardness measurements were carried out on
the cross sections of boride layers by a
microhardness tester fitted with a Vickers diamond
indenter under a load of 10 g and at a dwell time of
10 s. Fracture toughness of the boride layers were
calculated by using the equation proposed by Niihara
[5] for Palmqvist crack geometries;

Keywords: Titanium alloys, Boriding, Hardness,
Fracture toughness, Adhesion

1. Introduction
Besides to bulk properties of titanium implant
materials, their surface properties (namely hardness,
chemistry and structure) are crucial factors in the
interactions of the material with surrounding
environment [1]. Since higher surface hardness
alleviates friction and develops resistance to
adhesive and abrasive wear, titanium alloys with
inherently low hardness values are characterized by
poor tribological performance which may result in a
reduced service life of the implant [2]. One of the low
cost, easy and effective methods for achieving
desired properties on the surface layer of implant
article is powder pack diffusion boriding process that
forms surface layers with enhanced wear and
corrosion resistance by improving the surface
hardness of the material. During treatment, boron
atoms diffuse into the surface of the substrate
material and react with the elements of alloy to
create metal borides. In most cases, the diffusion
leads to formation of two layers of borides, with the
top layer being titanium diboride (TiB2) and the sublayer being titanium monoboride (TiB) [3].
Boriding of Cp-Ti and Ti alloys has been already
reported in literature referring that boride layers show
diversified properties based on process parameters,
boriding method and substrate material.
Nonetheless, there is no systematic study in the
literature that comparatively explains the hardness,
fracture toughness and adhesion properties of boride
layers formed on titanium materials with basic
crystalline structures. These titanium materials are
from common titanium alloy classes with basic
crystalline structures and have been mainly used or
to be a promising candidate in implant applications.

-1/2

Kc = 0.048 (l/aa)

(Hv/Eɸ)

-2/5

((Hva )/ ɸ)
1/2

(1)

where Ɩ is Palmqvist crack length, a is half diagonal
length of indent, Hv is hardness, E is Young’s
modulus and ɸ is constraints factor (≈ 3). The
developed crack geometry was identified by
calculating correlation data, 0.25≤ Ɩ / a ≤ 2.5 for
Palmqvist mode and c / a ≥ 2.5 for radial-median
one. Reported fracture toughness values are the
average of data obtained from five indentation tests.
A standard VDI 3198 Rockwell-C hardness test [6]
was used to assess the adhesion of borided layer to
substrate. According to the principles of this method,
a load of 1471 N was applied to cause damage in the
borided layer adjacent to the boundary of the
indentation. Damages of borided layer were
compared with the adhesion strength quality maps
whereas HF1-HF4 and HF5, HF6 represent sufficient
and insufficient adhesion, accordingly.

3. Results and Discussions
3.1. Hardness
Hardness profiles of borided samples are presented
in Fig. 1. The top monolithic layers up to 2 μm depth
on each titanium substrate have the highest
hardness values. The mean hardness values of CpTi, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys at the near surface
of monolithic layers are 4139 HV, 3994 HV and 3499
HV, respectively. In fact, monolithic TiB2 layers of
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Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy reached the same top
hardness value that is about 4400Hv. But, the boride
layer thickness is smaller on Ti-6Al-4V alloy than that
on Cp-Ti, so, more lower hardness values measured
at the points indenter encountered for Ti-6Al-4V
alloy. On the other hand, the hardness value of
monolithic boride layer on Ti-45Nb alloy is smaller
than those of other titanium materials. In our
previous study, it was pointed out that, that layer is
the mixture of TiB2 and NbB2 phases, and thus the
hardness value of this layer must be between the
values of both phases. The maximum hardness of
TiB2 phase in boriding is about 4100 HV and that of
NbB2 is 2500 HV [7]. The mixed hardness value of
3499 HV for the layer consisted of TiB2 and NbB2 in
the current study is corresponding well with this
theory.
As the measured distance increases from the
surfaces, the hardness values decrease with starting
new region. Beneath the monolithic layer, mixture of
TiB whisker and substrate comprise the new layer in
which hardness values show wide scattering starting
with the new region. Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy show
the same hardness variation, whereas mean values
of Ti-45Nb is considerable lower than other. For Ti45Nb alloy, the maximum hardness in that region is
about 2000 HV, and it decreases to 700 HV
throughout the unborided zone with decreasing TiB
proportion. The maximum hardness values in the
same regions of Cp-Ti and Ti-6Al-4V alloy are about
2900 HV.

monolithic TiB2(.NbB2) phases. In order to determine
cracking mode, crack lengths were measured.
It was found that crack geometries for all materials
can be classified as Palmqvist mode rather than
radial-median one, because calculated average
correlation ratios “Ɩ /a” are smaller than 2.5 (Table 1).
Very close values were found for all three materials
which indicate that boride layers have similar fracture
toughness behaviour. However, fracture toughness
value for Ti-45Nb alloy is slightly higher than other
ones. This improvement in toughness of borided
layer of Ti-45Nb alloy may be due the formation of
NbB2 phase different from Cp-Ti. This phase may
strengthen the layer against crack propagation.
Table 1. Correlation data and fracture toughness
values of boride layers developed on titanium
materials
Material
Cp-Ti
Ti-6Al-4V
Ti-45Nb

Kc (MPa m1/2)
2.25
2.41
2.84

l/a
1.24
1.60
1.38

3.1. Adhesion
The adhesion between boride layers and titanium
substrates were analysed using Rockwell-C
indentation. Coating failure mechanisms in this test
are very complex and depends on coating thickness,
hardness of coating and substrate, type of contact,
i.e. static or dynamic, contact load, etc.
The results of Rockwell-C adhesion test of the
borided samples of Cp-Ti, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb are
shown in Figs. 2, 3, 4, respectively. Cp-Ti and Ti-6Al4V alloy show almost similar cracking texture of
borided layer. There are some radial cracks which
are short in length running perpendicular to the
indentation and lateral cracks in the vicinity of indent
for both alloys (Fig. 2 (b) and Fig. 3 (b)).

Fig. 1. Microhardness variations of borided samples
as a function of depth from the surface

500 μm

It should be pointed out that the hardness shows
wide scattering starting with the region including TiB
whiskers due to the constitutes of layers in which
indent encounters. Hardness is gradually decreasing
throughout the unborided zones with decreasing TiB
proportion in TiB + Ti region. Some discrete values of
600 - 800 HV obtained in these zones may be
attributed to the precipitation of TiB phase particles
or solid solution hardening of Ti substrates by boron
diffusion. The hardness decreases down to the
substrate hardness after boride layers of each
titanium material.

(b)

50 μm
(c)

(a)

50 μm

Fig. 2. SEM images showing Rockwell C adhesion
test of Cp-Ti borided at 1100ºC for 24h
Since lateral and radial cracks do not propagate
through the substrate and boride layer interface, very
limited delamination or spalling at the intersection of
radial and lateral cracks. There are multiple
concentric cracks at the peripheral zone of
indentation interrupted by each other (Fig. 2 (a) and

3.1. Fracture Toughness
Fracture toughness measurements were performed
by applying indentation test under 25 g load to the
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Fig. 3 (a)). On the other hand, pilling up of substrates
at the perimeter of indent is visible due to lower
hardness and easy deformation of substrates. The
interfacial bonding is likely to be sufficient at regions
where the substrate piles up. Hence, no indication of
delamination or flaking is observed. The significant
improvement of adhesion strength of borided layers
is associated with the TiB whiskers which act as
anchoring between monolithic layer and substrate by
developing interface shear strength.

Also, there is very limited delamination or spalling at
the intersection of radial and lateral cracks. On the
other hand, wide concentric crack just like Ti-6Al-4V
sample formed on Ti-45Nb sample. This is likely due
to that both Ti-6Al-4V and Ti-45Nb have similar
boride layer thicknesses which are lower than that on
Cp-Ti.
As a consequence, a distinct crack pattern formed on
the borided samples of all three titanium materials.
But very limited delamination or spalling occurred on
the borided surfaces that the adhesions of coatings
are sufficient as to be HF1-HF4 level.

4. Conclusion

(a)

(b)

500 μm

(c)

• The top monolithic layers up to 2 μm depth on CpTi, Ti-6Al-4V and Ti-45Nb alloys have the highest
hardness values of 4139 Hv, 3994 Hv and 3499
HV, respectively. The hardness are gradually
decreasing throughout the unborided region with
decreasing of TiB proportion in TiB + Ti zone.
• Rockwell-C adhesion tests show that boride layers
have sufficient adherence to substrate of all
titanium materials due to TiB whisker structure
making a joint between top monolithic layer and
substrate. But ceramic-like top monolithic layers
have relatively high brittleness leading to cohesive
failure of boride layers as revealed by fracture
toughness measurements.

50 μm

50 μm

Fig. 3. SEM images showing Rockwell C adhesion
test of Ti-6Al-4V borided at 1100ºC for 24h
Normal stresses induced by the indentation test
cause coherence release or chipping of the coating
(Fig. 2 (c) and Fig. 3 (c)). Deeper chipping with
limited flaking occurs which is likely due to high
thicknesses of borided layers that involve high
interfacial stress during high load. More wide
concentric crack formed on Ti-6Al-4V sample (Fig. 3
(c)) especially due to lower TiB whisker length which
enables sample withstands interfacial shear stress .
Nearly the same radial and lateral cracks with Ti-6Al4V and Cp-Ti were occurred for Ti-45Nb sample (Fig.
4 ).

(a)

(b)

500 μm

(c)
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Abstract
study reveal how to use SPD techniques to increase
the strength of light metals [2] . To investigate the
effects of ECAP process on microstructure and
mechanical properties a study showed the results of
the tensile tests and the analysis of microstructure of
the workpiece of ultrafine grained copper by ECAP
process . The copper workpiece divided into two
parts by two direction : perpendicular and parallel for
tensile test to measure the mechanical properties .
For microstructure properties , optical electron
microscope
(OEM)
and
scanning
electron
microscope (SEM) [3] . A study showed how to
improve the creep resistance for copper and its
alloys by using ECAP techniques . The inner channel
angle was 90 ͦ and the methods of transmission
electron microscopy (TEM ) and scanning electron
microscopy (SEM) were used to demonstrate the
microstructure effects .The results show that the
creep resistance was improved after two passes
comparing with the un pressed workpiece . On the
other hand, an important improve in fracture strain
achieved by ECAP process [4]. The influence of
equal channel angular pressing process on hardness
for copper and Al-6082 was studied . The paper
showed that ECAP process increase the hardness of
both material because of strain hardening and the
deformation occurred in grain shape which improve
strength and hardness [5]. The division of copper
alloys by equal channel angular process was
demonstrated. Localized shear, workpiece cracking
and segmentation was studied experimentally . The
results show that division of copper alloy increase
hardness and strength which related to the original
phases and allying elements [6]. The microstructure
of ultrafine grain Cu- Cr alloy by ECAP process was
studied to investigate the effects of refinement and
grain size on strength and other properties . The
study revealed that the strength , ductility and
conductivity were increased after ECAP process .The
fatigue limit also increased after 4 passes and
increasing in fatigue life achieved [7].

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. A billet is fed
through the channel using a plunger which has
pressure (P) applied to it. The cross sectional
dimensions remain unchanged throughout the
process. The grain process is repeated in order to
decrease the grain size. In this study the analytical
method of simulation was used to predict the effect
of curvature angle on power , load and temperature
by using Q Form method . The inner angle of
channel (Φ) is constant with 90ͦ while the outer
channel angle which called curvature angle ( Ψ )was
changed to ( 10ͦ , 20 ͦ , 35 ͦ ) . The workpiece material
is copper alloy C10100 called OFE with high amount
of Cu (99.99) . The results of simulation shows that
the load and power decrease when the curvature
angle increase because of reduction in friction force
and metal flow resistance . The temperature of
workpiece decreased when the curvature angle
increase.
Keywords: ECAP process , copper alloy , curvature
angle , power .

1. Introduction
Ultrafine – grained materials (UFG) have large
evolution during the last years . The benefits of these
processes are the improvement of mechanical
properties and surface finish for example strength
and ductility by decreasing the grain size to
nanometer size .For copper the ECAP process used
to improve the erosion – corrosion resistance by
achieved four passes of ECAP process . The results
showed that increasing the number of passes
increase the erosion- corrosion resistance and
increase the hardness to 200 % comparing to
annealing copper [1] . Severe plastic deformation
also used to study the effect of grain size on
mechanical properties for nanostructured copper
alloys . The study demonstrated the effects of
structures , processing and properties of nanocrystal
line metals and alloys . The results show that copper
alloys refined and improved by SPD using ECAP
after many passes with different grain sizes and
properties. The hardness increase with number of
passes increase which lead to strain increasing .The

2. Material
Copper alloy of high content of copper (Cu99.99 )
called C10100 was used as a work piece material to
investigate the best temperature ,load and power .

2.1 Chemical composition
Table 1 : Chemical composition of C10100
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Amounts

Min (%)

Max (%)

5. Results

elements

Cu

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

5.1 Temperature

3. Method
Equal –channel angular pressing (ECAP) process
was used to demonstrate the effect of increasing the
curveture angle of die channel ( 10 ͦ , 20 ͦ , 35 ͦ) and
inner die angle Φ = 90 ͦ . Numerical analysis of Q
form method was used to analyze the process and to
demonstrate the effects of different die parameters
on the billets temperature ,load and powered
required. The process was without lubrication and
the friction coefficient =0.5 . The temperature is 600
C ͦ.

Fig.1 : The temperature distribution for Ψ= 10 ͦ

4. Numerical Analysis
A rigit plastic finite element method was used to
investigate the results of stresses and strain by using
QForm method . QForm V8 is a breakthrough to new
standards in metal forming simulation software. Q
Form V8 basics Simulation includes four steps: 1.
Geometry preparing 2. Source data preparation 3.
Project Simulation 4. View results of simulation. [8] Q
Form software show good ability to solve die forging
process simulation and it has large application for the
arrangement of production and practical application .
In addition it is useful for small parts of extrusion
process analysis [9]. Metal forming is appealing
when the part shape is complex and for mass
production , it is done with the wide prior practice
with high cost and time loss of trials , calculations,
new designs and analysis to get the best process
condition . So simulation program of FEM now widely
used for less cost and time consumptions and also
for higher utilization of material with efficient process
[10]. Application of computer based techniques has
led to important changes in the metal forming
industry,. Process simulation enables not only
simplification and acceleration of the process and
tool design, but also provides process improvement
and development of new procedures, better material
utilization, and increase in quality of final part
together with reduction of total manufacturing costs.

Fig.2 The temperature distribution for ψ = 20 ͦ
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Fig.3 The temperature distribution for ψ = 35 ͦ

Fig.6 The load for ψ = 35 ͦ

5.2 The Load

Fig.4 The load for ψ = 10 ͦ

Fig.5 The load for ψ = 20 ͦ

Fig.7 The power for ψ = 10 ͦ ͦ
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Fig.8 The power for ψ = 20 ͦ
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10 ͦ the power and load were ( 97 W , 0.493 MN) .
The change of temperature by increasing the
curvature angle was small which reduce from 604 C
ͦat ψ= 10 ͦ to 602 C ͦ at ψ = 35 ͦ .

5.3 The power

7. Conclusions
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.
2- The analytical method of simulation is efficient to
calculate effects of process parameters on some
properties by using Q Form method .
3- The results of simulation shows that the load and
power decrease when the curvature angle increase
because of reduction in friction force and metal flow
resistance . The temperature of workpiece
decreased when the curvature angle increase.
4- For the inner angle of channel (Φ)= 90 and the
outer channel angle (curvature angle) ( Ψ )= ( 10ͦ , 20
ͦ , 35 ͦ ) with workpiece material of copper alloy
C10100, the good results occur with ψ=35 which
reduce the temperature ,load and power required .
5- The friction generated between the die and work
piece decrease with curvature angle increase .

Fig.9 The power for ψ = 35 ͦ

Table 2 : The results of temperature , load and power
Curveture
angle Ψ

Temperature

Load

Power

(C ͦ )

(MN)

(W)

10 ͦ

604

0.493

97

20 ͦ

603

0.460

90

35 ͦ

602

0.428

83

ͦ
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Özet
Bu çalışmada, Alüminyum 2024 - Ni-kaplamalı karbon
nano tüp (Ni-CNT) kompozitlerin yoğunluğu ve porozite
içeriği (gözenekliliği) incelendi. Havacılık ve otomotiv
sanayisinde
yaygın
olan
AA2024
alüminyum
kompozitlerinin mekanik özelliklerini iyileştirmede etkili
olan farklı ağırlık oranlarında Ni-CNT güçlendiricilerin
etkisi araştırıldı. Ağırlıkça 3.8-4.9% bakır alaşımı içeren
Al 2024, yüksek yorulma performansı, kolay
şekillendirilebilirliği, tolerans ve dayanıklılık, düşük
yapısal ağırlığı gibi ihtiyaç duyulan kalite parametreleri
nedeniyle endüstriyel uygulamalar için hava taşıtı,
kavrama, şaft ve dişli malzemeleri üretiminde kullanılır.
Yarı katı karıştırma döküm tekniği ile Ni-CNT (0.2%,
0.5%, 1.0%, 1.5%, ağırlık oranlarında) partikülleri ile
takviye edilmiş Al 2024 matrisli kompozitler üretilmiştir.
Al 2024 metal matris kompozitlerin (MMCs) üretiminde
nano-boyutlu Ni-CNT takviyesinin homojen dağılımı,
topaklanma ve ıslatılabilirliği önemli parametrelerdir.
CNT/matris arayüzündeki büyük yoğunluk farkı ve zayıf
bağlanma kuvveti ciddi ayrışma sorununa yol açabilir
ve bunlar kompozit malzeme de gözenekliliğe yol açar.
Bu problemleri aşmak için, matris ile kararlı fazlar
oluşturmak ve metal matris ile iyi ıslatma özelliklerine
sahip olmak için nanoboyutlu CNTler nikel (Ni) ile
kaplandı. Bu yöntem katının, çatlakları ve ıslanma
sorunlarını, CNT'lerin agregasyonunu en aza indirmede
önemli bir etkiye sahiptir. Ni-CNT takviye içeren Al2024
kompozitlerin yoğunluğu ve gözenekliliği araştırıldı.
Anahtar kelimeler: Al2024, karbon nano tüp, porozite,
yoğunluk.

Abstract
The density and porosity of aluminium 2024 – Nicoated carbon nanotube (Ni-CNT) composites were
investigated. Aims were to make a clear the effect of
Ni-CNT to improve the properties of Al-2024
composites. Al 2024 with major alloying element of
copper (3.8 to 4.9 wt. %) is mainly used to manufacture
aircraft fitting, couplings, shaft and gear materials for
extensive industrial applications due to their high
fatigue performance, easy formability, lower structural
weight, higher damage tolerance and durability, much-

needed quality parameters for weight specific
aerospace applications. The compo-casting technique
was used to fabricate Al 2024 matrix composites
reinforced with Ni-CNT (0.2%, 0.5%, 1,0%, 1,5%, mass
fraction) particles. The production of Al 2024 based
metal matrix composites (MMCs) with uniform
dispersion of reinforcements, strong interfacial bonding
with controlled reaction is really important task for the
market. The big density difference and weak bonding
force at the CNTs/matrix interface may lead to severe
separation problem. The major problem in this process
is the wettability of the reinforcing particles in the alloy,
which may lead to porosity in the composites. Ni is
chosen as the modifying element, to form stable
phases with matrix and has good wetting
characteristics with matrix. Ni coat was prove to have
significant effect on inhibiting the aggregation of CNTs
that could induce cracks and wetting problems. The
mechanical properties could be improved by the
addition of Ni–CNTs. The density and porosity of the
developed composites were investigated with the
increase in Ni-CNT reinforcement content.
Keywords: Al2024, carbon nano tube, porosity,
density.

1. Giriş
İleri
mühendislik
uygulamaları
için
kullanılan
malzemelerden en yüksek potansiyele sahip olan
malzemelerden biri kompozitler, yeni, akıllı malzemeler
ve gelişmiş üretim teknikleri kombinasyonları ile
özellikleri daha da geliştirilmektedir [1]. Kompozit
yapılarda istenilen özellikleri elde etmek için malzeme
bilgisi çok önemlidir. Ülkemizde, her geçen gün artan
yerli ve milli üretim için geleneksel malzemelerin
üretilmesi ve uygulamalarının geliştirilmesinin yanında,
ileri teknoloji kompozit malzemelerin de üretilmesi ve bu
uygulamalarda kullanılması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu
amaçla, bu çalışmada yarı-katı karıştırma üretim
teknikleri kullanılarak, geleneksel Al 2024 bakır ve
silikon içerikli matriks alaşımının özellikleri nikel
kaplamalı karbon nano tüp (Ni-CNT) partikülleri takviye
malzemesi olarak eklenerek etkileri incelendi.
Alüminyum ve alaşımları kullanılan metal matriks
kompozitler üzerinde yapılan çalışmaların çoğu,
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karbon, seramik esaslı takviyeler ile özellikleri
artırılmaktadır [2-5]. Bununla birlikte, alüminyum
alaşımları düşük yoğunluklu, korozyona karşı
dayanıklılık, termal iletkenlik vb. İle birlikte çok sayıda
pozitif özelliğe sahiptir. Alüminyum alaşımlarına uygun
miktarda küçük takviye malzemelerinin eklenmesi,
sertlik, sertlik, yorulma direnci ve tribolojik özellikleri
iyileştirebilir. Bakır ile alaşımlanan alüminyum
alaşımları Al 2xxx (ağırlıkça 3,8-4,9%), genellikle
yüksek sıcaklıkta dayanım ve tokluk, maliyet tasarrufu,
endüstriyel uygulamalarda verimlilik istenen havacılık,
bağlantı, mil ve dişli malzemeleri üretmek gibi
uygulamalarda tercih edilir. Zaman zaman bakırın
etkisini desteklemek
amacıyla bu alaşımlarda nikel
kullanıldığını da görebiliyoruz. Ancak, Al 2xxx bazlı
MMC'lerin, tek biçimli takviye dispersiyonu ile gelişimi,
kontrollü reaksiyonla güçlü arayüzey bağlanması
piyasada gerçekten talep edilmektedir [6-8].

2. Malzeme ve Metot
Hemen hemen tüm metal ve alaşımları, üretimlerinin bir
aşamasında sıvıdır ve katılaşma sıcaklığının altına
soğutulduğunda katılaşması beklenir. Katılaşma süreci
içerisinde ortaya çıkan yapı; mekanik özellikleri, tane
boyutu ve şeklini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple
katılaşmada mikro yapının temeli ve kontrolü, döküm
kalitesini artırmada büyük önem taşımaktadır. Döküm
parçalarda katılaşma sonucu oluşan içyapı parça ömrü
boyunca etkili olduğundan ve döküm malzemelerin
özelliklerinin kontrol edilebilmesi için katılaşma olayının
çok iyi kontrol edilmesi zorunludur [9].
Tablo 4. Al2024 alaşımının kimyasal kompozisyonu
(Ağırlıkça%).
Cu
4,50

Mg
1,50

Mn
0,50

Fe
0,40

Si
0,41

(Ağırlıkça%)
Zn
Ti
0,20
0,12

Cr
0,07

Al
Kalan

daralmasının miktarı da doğal olarak azalıyor. Bu
nedenle çekinti kaynaklı oluşabilecek çeşitli hataları
bu yöntemde görme ihtimalimiz önemli ölçüde
azamaktadır. Bu sıcaklıkta yarı-katı durumdaki
malzemeye Ni-CNT takviye parçacıkları eklenerek
karıştırılması şeklindedir. Bu işlemin uygulanabilmesi
için alaşımın dentritik kollardan bağımsız ve küresel bir
mikroyapıya sahip olması gerekmektedir. Mekanik
karıştırıcı ile 500 rpm ile 10 dakika karıştırıldı. Kompozit
malzemenin üstün özelliklere sahip olması için takviye
elemanının homojen dağılımının önemli olduğunu
belirtmişlerdir [11]. Bu malzeme döküm öncesi hızlı
soğuması
nedeniyle
donmadan
bütün
kalıbı
o
doldurabiliyor olması gerekliğinden dolayı 800 C’ ye
ısıtılarak yüksek bir akışkanlığa sahip olunca doğrudan
kalıba dökümü yapılmaktadır.

3. Bulgular ve Tartışma
Üretilen numunelerin teorik yoğunlukları karışımlar
kuralına göre bulunmuştur. Deneysel yoğunluklar için
numuneler talaşlı işlem ile hazırlanarak boyutları ± 0,01
mm hassasiyetindeki kumpas ile ölçüldükten sonra ±
0,0001 mg’ lık hassasiyete sahip bir terazide ölçülerek
belirlenmiştir. Numunelerin deneysel yoğunlukları
Arşimet prensibine göre belirlendi.
δt =[(%W)1*δ1] + [(%W)2*δ2] + … + [(%W)n*δn]
Burada;
δt: Kompozitin teorik yoğunluğu
(%W)n: Her bir takviyenin karışım içindeki ağırlıkça
yüzdesi
δn: Her bir takviyenin yoğunluğu
Deneysel yoğunluk (δd)= [δa/(δa – δw)]

Yarı-katı metal şekillendirme yönteminde metal alaşımı
sıvı ve katı sıcaklık aralığında bir sıcaklığa (genellikle
%30-%70 katı oranına karşılık gelen sıcaklıklılara)
ısıtılır [10]. Malzeme döküm öncesinde tam olarak sıvı
fazda değil, yarı-katı (çamurumsu) bir halde bulunur.
Malzeme yarı-katı haldeyken çamur kıvamında olduğu
için, karıştırma sırasında türbülans oluşmaz. Bu
nedenle sıvının türbülansından kaynaklanan hava girişi
ve bunun neticesinde gözenekler minimum seviyeye
iner. Alüminyum sıvı halde iken serbest atomlar
sebebiyle atmosferik oksijen ile etkileşimi sonucu, Al2O3
ve metal oksitler şeklinde curuf oluşturmaktadır. Hava
ile temasını kesmek için potanın kapağı kapalı ve %
99.99 saflıkta argon gazı koruması altında olsa da
oluşan bu metal oksitler döküm öncesi döküm
yapılıncaya kadar metalle atmosferin etkileşimini önler.
Metalin ergimesi sırasında oluşan kayıpları, sıvı metal
tarafından gazların absorblanmasını önlemek ve
metaldeki istenmeyen impuriteleri gidermek için
gazlardan arıtma ve deoksitleme tabletleri (Degasal
Enviro) ve cüruf yapıcı tozları (Aluflux Enviro) potaya
eklendi. Döküm kalitesinin iyi olması için gaz giderme
işlemi yapıldı. Katılaşma sırasında atılan gaz parçanın
içinde sıkışıp kaldığı zaman, minik gaz gözeneklerinin
oluştuğunu görüyoruz. İşlem sonunda yüzeydeki cüruf
temizlendi ve derhal döküme geçildi. Ayrıca alaşım
kalıba döküldüğünde zaten kısmen katılaşmış olduğu
için, katılaşma çekintisi nedeniyle oluşan hacim

Burada;
δa: Numunenin havadaki ağırlığı ve δw: Numunenin
sudaki ağırlığıdır.
% porozite = 100(( δt / δd)-1) for mülü kullanılarak
yüzde porosite içeriği hesaplandı. Şekil 1’de kullanılan
hassas terazi gösterilmektedir.
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Şekil 1. 0,1 mg hassasiyete sahip elektronik tartı

• Ergitme
işlemleri
sırasında
kullanılan
aletler/donanımdaki nem,
• Kullanılan flakslardan gelebilecek nem,
• Alaşım
elementleri
yada
hammaddelerin
içyapısından gelen hidrojen,
• Hidrokarbon içeren bileşiklerin yanması, yağlı
yada boyalı hurdalar

Tablo 2. Kompozitlerin Yoğunlukları
Numune

Teorik
Yoğunluk

Al 2024

2,78

0.2% CNT

2.77792

2,7030

2,7273

0.5% CNT

2.7748

2,7385

2,7505

1.0% CNT

2.7696

2,7728

2,7030

1.5 CNT

2.7644

2,7760

2,7885

Yoğunluk

Ölçülen
Yoğunluk
2,7455

şeklinde sıralayabiliriz [13].
Hidrojen
gazının
sıvı
aluminyum
içerisinden
uzaklaştırılmaması sonucu mekanik özellikler yapı
içerisinde oluşan süreksizlikler nedeni ile olumsuz
etkilenecektir. Bu nedenle aluminyum
döküm
alaşımlarında döküm öncesi sıvı metalin temizlenmesi
amacı ile çeşitli yöntemler ile gaz giderme işlemi
gerçekleştirilmektedir.

4. Sonuçlar
Ni-CNT takviyeli kompozitler, yarı katı karıştırma döküm
prosesi kullanılarak 0.20, 0.50, 1.00, 1.50% ağırlık
oranlarında üretildi. Farklı kütle oranında Ni-CNT içeren
kompozitlerde yoğunluk ve porozite değişiklikleri
araştırılmıştır. Yoğunluk ölçümleri, kütlece oranının
artması ile azalmaktadır. Porozite miktarı ise kütlece
oranın azalması ile değişkenlik göstermektedir. İnce
partiküllerin aglomerasyona ve poroziteye yol
açtıklarını, büyük boyutlu partikül dağılımlarının daha
homojen olduğunu göstermiştir. Hem takviyesiz ve hem
de kompozitlere standart T6 ısıl işemi uygulanacak
olup, ölçümler yoluyla kompozitlerin yaşlanma
sertleşmesi karakteristiklerine etkileri ileride yapılacak
Şekil 2. Porozite değişimi (%)
çalışmalarda araştırılacaktır. Üretimi ve gerekli
analizleri tamamlandıktan sonra geliştirilen bu
malzemelerin ekonomik olarak büyük çapta üretilip
Ni-CNT takviyeli kompozitler, yarı katı karıştırma döküm ülkemiz sanayiinin hizmetine sunulması son derece
prosesi kullanılarak 0.20, 0.50, 1.00, 1.50% kütle yararlı sonuçlar verecektir.
oranlarında üretilmiş ve yoğunluk ve porozite değerleri
bulunmuştur.

Teşekkür

Düşük boyuttaki katkı malzemelerinin topaklanması
sonucunda oluşan poroziteler nedeniyle yoğunluğun
düşük olması beklenir. Bu topaklanmanın giderilmesi ve
homojen yapı ile ile porozite miktarının azalması
yoğunluğu arttırır. Porozite alüminyum alaşımlarının
dökümünde en önemli hatalardan biri olarak kabul
edilmektedir. Yapı içerisinde porozitenin yer alması
dökümün mekanik özelliklerini ve korozyon dayanımını
olumsuz yönde etkilemektedir. Gaz porozitesi
alüminyum alaşımlarını etkileyen önemli kusurlardan
birisidir. Döküm sırasında oluşan türbülans, yetersiz
besleme, gaz çökelmesi porozite oluşumuna neden
olmaktadır. Dökümde porozite, katılaşma sırasında
gazın çözeltide çökelmesinden yada katılaşma
sırasında hacimsel çekintileri telafi etmek için sıvı
metalin taneler arası bölgeleri beslemesindeki
yetersizlikleri nedeniyle meydana gelmektedir [12].
Alüminyum dökümlerinde gaz porozitesinin ana
kaynağı ise ergimiş alüminyumda oldukça yüksek
çözünürlüğe sahip tek gaz olan hidrojendir. Hidrojenin
sıvı metale giriş yollarını
• Fırın etrafındaki atmosferde bulunan nem,
• Fırın atmosferinde bulunan su buharı,
• Refrakterin içerisinde bulunan nem,
• Alaşım elementleri ya da hammaddelerde
bulunan nem,

Bu çalışmada destekleri için TÜBİTAK’a (Proje No:
217M084 ) teşekkür ederiz.
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Abstract
length, insufficient ratio between height and angle [4]
. Based on control boundary conditions help to
achieve design material flow patterns with action of
magnitude and orientation of friction forces of the
workpiece and die . the pressure and stresses were
investigated [5] . The material behavior , stress
distribution and strain condition were studied for
different loads of die with radial extrusion process by
using rigid plastic finite element method [6].
Lubrication was studied during combined extrusion
process to reduce the load and power required . A
method of servo press was used with a punch has an
internal channel for achieving lubrication [7] . In this
study Q Form method used to investigate the effect
of temperature on stress and strain for combined
backward forward extrusion process

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 . In this study ,
numerical method depend on finite element was
used by Q Form program to demonstrate the effect of
temperature on stress and strain during combined
backward forward extrusion process with hot forming
process for c10100 billet .Three temperature was
ͦ
used for hot forming (700 ,800, 900 ) C. The results
show that the increase in temperature give decrease
in mean stress and effective stress . For strain when
the temperature increase from 700 to 800 , the
plastic strain and strain rate increase , while for
temperature 900 the strain decrease .

2. Material
Copper alloy of high content of copper (Cu99.99 )
called C10100 was used as a work piece material to
investigate the best stress and strain values during
hot combined extrusion
2.1 Chemical composition
Table 1 : Chemical composition of C10100

Keywords: Combined extrusion , temperature ,
Stress , copper alloys , hot working .

Amounts
Cu

Min (%)

Max (%)

99.99

Pb

0.0005

Different metal forming processes have take
important status now comparing to machining
processes because of the increase in cost of raw
material . these processes reduce waste material
and increase the product quality with near net shape
forming reduce the cost and time [1] . It has large
significance to examine material flow during the
metal forming to avoid the occurrence of many
defects . Numerical methods was a suitable way to
investigate the various fields of metal forming .
Radial forward extrusion in enclosed dies was
studied by QForm 2D to find the effective strain and
stress for many steps of the process [2].Hot forming
or semi-solid forming process involved previous step
of heating the material, finite element analysis used
to demonstrate the deformation attitude [3] . The
studying of deformation state during combined
extrusion needs analyze and demonstrate the die
geometry parameters influence . A flow defects
appear in this process such as split height and

Zn

0.0001

Fe

0.0010

P

0.0003

Ag

0.0025

As

0.0005

O

0.0005

Sb

0.0004

Te

0.0002

elements

1. Introduction

3. Method
Hot forming process was used to demonstrate the
effect of increasing the temperature of bellit and die
on the stresses generated in the work piece and
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5.1.1 Mean stress

strain rate during extrusion process by combined
backward and forward extrusion to produce hollow
shapes from two sides of the part . Three values of
ͦ
ͦ
temperature were used ( T1 = 700 C , T2 = 800 C ,
ͦ
T3 = 900 C . The velocity used in this process was
2.25 m/min , hydraulic press of 600Kn was used .
The material of die and punch were H13HRC50 . No
lubricant used in this process .Enviroment
ͦ
temperature was 20 C .

Table 2 : Results of stresses for different temperatures
Temperature

4. Numerical Analysis

(C ͦ )

Effective
stress
(Mpa)

Mean stress
(Mpa)

700

161.7

89

800

139.4

74

900

116.3

52

A rigit plastic finite element method was used to
investigate the results of stresses and strain by using
QForm method . QForm V8 is a breakthrough to new
standards in metal forming simulation software. Q
Form V8 basics Simulation includes four steps: 1.
Geometry preparing 2. Source data preparation 3.
Project Simulation 4. View results of simulation. [8] Q
Form software show good ability to solve die forging
process simulation and it has large application for the
arrangement of production and practical application .
In addition it is useful for small parts of extrusion
process analysis [5]. Metal forming is appealing when
the part shape is complex and for mass production , it is
done with the wide prior practice with high cost and time
loss of trials , calculations, new designs and analysis to get
the best process condition . So simulation program of
FEM now widely used for less cost and time
consumptions and also for higher utilization of material
with efficient process [9]. Application of computer
based techniques has led to important changes in
the metal forming industry,. Process simulation
enables not only simplification and acceleration of
the process and tool design, but also provides
process improvement and development of new
procedures, better material utilization, and increase
in quality of final part together with reduction of total
manufacturing costs.

(b)

(a)

Fig.1 The general steps to solve problem with FEM simulation

(c)

5. Results

Fig.2 The mean stresses for(a)T1 =700,(b)T2=800,(c)T3=900

5.1 Stress
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5.1.2 Effective stresses

5.2 Strain
5.2.1 plastic strain

(a)

(b)

(a)

(c)

(b)

(c)

Fig.3 The effective stresses for(a)T1 =700,(b)T2=800,(c)T3=900
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Fig.4 The plastic strain for(a)T1 =700,(b)T2=800,(c)T3=900
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5.2.2 Strain rate
Table 3 : Results of strains for different temperatures
Temperature
(C ͦ )

Plastic
strain

Strain rate
1/s

700

6.79

242

800

6.97

275

900

6.85

224

6. Discussion

(a)

The simulation analysis shows that the highest mean
stresses occur at the surfaces of workpiece contact
with the lower die and upper movement punch, and
the maximum value of mean stress was at lower
ͦ
temperature T = 700 C and it decrease when
ͦ
ͦ
temperatures increase to T= 800 C and T= 900C .
The maximum effective stresses takesplace on the
contact areas between billet and die in all corners of
die . The effective stress decrease when hot forming
temperature increase , the highest value was 161.96
ͦ
at lowest temperature T=700 C .
ͦ
For strain rate , it increase between T =700 Cto
ͦ
T=800 C then it decrease again at high forming
ͦ
temperature T= 900 C . The plastic strain rate
ͦ
ͦ
increase from T=700 Cto T= 800 C then decrease at
ͦ
T= 900 C . It is shown that the critical temperature for
hot forming of copper alloy C 10100 of strain is T=
ͦ
800 C .

(b)

7. Conclusions
The combined backward forward extrusion process
was used to investigate the effect of various die and
workpiece temperatures influences on generated
stresses and strain rate for copper alloy with
minimum elements containt and high cu content
(99.99)% .
QForm sotware was used as a finite element
method to predict the critical values of stresses and
strains during metal flow in hot extrusion process to
produce part with hollow shapes from two sides .
The analytical solusion shows that when increase the
temperature of the billet and die , the mean stress
and effective stress will decrease becuse of heat
treatment process involved by raising the
temperature so reduce residual stresses .

(c)

The simulation demonstrate that both plastic strain
and strain rate will increase during increasing
temperature from T1=700 to T2 = 800 .while the
strains will decrease again from T2= 800 to T3= 900
, that is mean that the critical temperature for hot
extrusion of C10100 that has big effects on strain .

Fig.5 The strain rate for(a)T1 =700,(b)T2=800,(c)T3=900

QForm method is a suitable method of prediction for
metal forming processes that gives proper and good
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idea about the actual process which gives the
producers to improve desigh and boundary condition
before begining with manufacturing and experimental
work.
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Özet

1. Giriş

Bakır esaslı CuAl10Ni5Fe4 alaşımından melt
spinning yöntemiyle soğutulmuş disk kullanarak hızlı
katılaştırılmış şerit - toz üretilmiştir. Diskin soğutma
işlemi, freon gazlı soğutma sistemiyle soğutularak
gerçekleştirilmiştir. Soğutulmuş diskin sıcaklığı -5 °C’
ye kadar düşürülmüştür. Melt spinning yöntemiyle
ortam sıcaklığında yapılan şerit üretiminin dışında
soğutulmuş disk kullanarak da şerit – toz üretimi
gerçekleştirilmiştir. Üretilen şerit ve tozların morfoloji,
mikroyapı, faz belirleme ve faz dönüşüm sıcaklıkları,
SEM, XRD ve DSC analizleri ile belirlenmiştir. Ayrıca
mekanik özellikleri için mikrosertlikleri ölçülmüştür.
Üretilen şerit ve tozların mikroyapılarının martenzit
fazdan
oluştuğu
tespit
edilmiştir.
Tozların
mikroyapılarındaki martenzit iğnelerinin kalınlığı ve
yine martenzit kolonilerinin çapları artan şerit/toz
boyutu ile artmıştır. Artan toz boyutu ile
mikrosertlikleri 497,43 HV’ den 299,72 HV’ e
azalmıştır.

Hızlı katılaştırma, eriyik haldeki sıvı metalin termal
iletkenliği yüksek bir alt yüzey veya ortam ile ani bir
şekilde temas ettirilerek termal enerjinin hızla
uzaklaştırılması işlemi olarak tanımlanır. Hızlı
katılaştırılmış malzeme üretiminde en yüksek
soğuma hızını sağlayan yöntem ‘melt spinning (eriyik
savurma)’ tekniğidir. Bu yöntemin temel prensibi, sıvı
metalin çok ince bir kesitten daha soğuk bir yüzeye
akıtılması ve çok yüksek hızda soğutulması esasına
dayanmaktadır. Bu yöntemi diğer hızlı katılaştırma
yöntemlerinden ayıran en belirgin özelliği, eriyiğin
akış kararlılığının korunmasıdır. Melt spinning
tekniğinde sıvı metal, genellikle yüksek iletkenliğe
sahip malzemeden imal edilmiş döner bir disk veya
tekerlek üzerine belli bir mesafeden, gaz basıncı
etkisiyle püskürtülerek ince bir film (şerit) şeklinde
katılaştırılır. Diskin yüksek hızlarda dönmesi, yüksek
soğuma hızına neden olur. Yapılan işlem bir tür hızlı
5
8
katılaştırma işlemidir ve ulaşılan soğuma hızı 10 -10
K/s aralığındadır. Melt spinning yöntemi ile üretilen
şeritler, çıkış nozulunun geometrik şekline ve
boyutuna ve üretim parametrelerine bağlı olarak
farklı kalınlıkta, farklı genişlikte ve farklı uzunlukta
elde edilirler [1-5].
Melt spinning yöntemiyle Cu, Al, Sn, Fe vb. metal ve
alaşımlar üretilebilmektedir. Nikel alüminyum bronzu
(NAB) (CuAl10Ni5Fe4); alüminyum, nikel ve demir
metallerinin katkısı ile oluşan bakır esaslı bir
alaşımdır. Üstün mekanik özellikleri sayesinde
kullanımı sürekli artan bir alaşım çeşitidir. Mükemmel
korozyon ve aşınma direnci olan NAB aynı zamanda
çok iyi sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Bu
alaşım, üstün özellikleri nedeni ile makine
imalatçılarının, gemi sanayinin ve hatta havacılık
sektörünün birçok yerde kullandığı bir endüstriyel
malzeme haline gelmiştir [6-10].
Yapılan literatür incelemesinde, melt spinning
işleminde
çoğunlukla
soğutulmamış
diskler
kullanılmakta ancak bazı araştırmacılar tarafından su
soğutmalı disklerin kullanıldığı belirtilmektedir.
Kullanılan diskin soğutulması üretilen şeritlerin
soğuma hızını doğrudan etkileyen önemli bir
parametredir [11]. Üretilen şerit ve tozların soğuma
hızlarını artırmak amacıyla, literatürde olmayan bazı
teknikler geliştirilerek bu çalışmada uygulanmıştır.
Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, diskin
soğutulması işlemi için bir sistem tasarlanmış, bunun
için ilave bir soğutma bloğu kullanılmış ve freon gazı
ile bu blok soğutulmuştur. Deney öncesinde disk ile
tam temasta olan soğutma bloğu hem diski hem de
ortamı soğutmuş, deney anında ise soğutma bloğu
diskten yaklaşık 0,5 mm geri çekilerek dönme

Anahtar kelimeler: Hızlı katılaştırma, soğutulmuş
disk, bakır – alüminyum alaşımı, eriyik savurma,
mikroyapı

Abstract
Rapidly solidified copper based CuAl10Ni5Fe4 alloy
ribbons - powders were produced using cooled
wheel by melt spinning method. The cooling process
ot the wheel was carried out freon gas cooling
system. The cooled wheel temperature is reduced
down to -5 °C. In addition to producing ribbons
performed at room temperature by melt spinning
method, ribbons – powders production was also
performed using cooled wheel. Morphology,
microstructure, phase determination and phase
transformation temperatures of produced ribbons
and powders were determined by SEM, XRD and
DSC analyzes. Microhardness is also measured for
mechanical properties.
Microstructures of the produced ribbons and
powders were found to be formed from the
martensite phase. The thickness of the martensite
needles and the diameters of the martensite columns
in the microstructures of the powders increased with
the increasing ribbon/powder size. Microhardness
decreased from 497,43 HV to 299,72 HV with
increasing powder size.
Keywords: Rapid solidification, cooled wheel,
copper – aluminum alloy, melt spinning,
microstructure
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esnasında metal-metal temasından kaçınılmıştır.
Gerçekleştirilen bu çalışmadan olumlu sonuç alınmış,
diskin sıcaklığı -5 °C’ye düşürülmüştür. Bu
kapsamda, kullanılan bakır disk ilave bir aparatla
soğutularak diskin sıcaklığı -5 °C’ye düşürülmüştür.
Bu doğrultuda NAB melt spinning yöntemi ile
soğutulmuş disk kullanarak hızlı katılaştırılmış şerit
ve toz halinde üretilmiştir. Soğutulmuş (-5 °C) disk
kullanılarak yapılan üretimlerin toz morfoloji ve
mikroyapılarına etkileri araştırılmış ve içyapıda
oluşan fazlar belirlenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışma kapsamında, bir yatak malzemesi olan
CuAl10Ni5Fe4 nikel alüminyum bronzu (NAB)
kullanılmıştır. İngot halinde temin edilen alaşımın
bileşim oranları ağ.% 78,2Cu, 10Al, 5Ni, 4,8Fe,
1,5Mn ve 0,5 diğer şeklindedir. Üretim Karadeniz
Teknik
Üniversitesi
Metalurji
ve
Malzeme
Mühendisliği Bölümü’nde bulunan melt spinning
cihazı hem normal hem de soğutulmuş disk
kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Üretilen şerit
ve tozlar klasik metalografik işlemlerden sonra, mikro
yapıyı ortaya çıkarmak için 20ml HCl, 10ml H2O ve
1gr Fe3Cl çözeltisi ile 5 saniye süresince numune
üzerine damlatma şeklinde dağlama yapılmıştır.
Üretilen şeritlerin ve tozların, XRD ve SEM analizleri
yardımıyla faz ve mikroyapıları incelenmiştir. Faz
dönüşüm sıcaklıklarının belirlenmesi amacıyla DSC
analizleri yapılmıştır. Ayrıca mekanik özellikleri
açısından incelenmesi amacıyla mikrosertlik test
cihazı ile mikrosertlik değerleri belirlenmiştir.

Şekil 2. Melt spinning yöntemiyle üretilen
CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritleri fotoğraf görüntüsü.

Şekil 3. Üretilen şeritlerin disk ile temas eden
yüzeylerinin görüntüsü.

Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan melt
spinning cihazının şematik resmi.

3. Bulgular ve İrdeleme
Yapılan
deneysel
çalışmalar
neticesinde,
parametrelere bağlı olarak ortalama 300 mm
uzunluğunda, 40-60 μm kalınlıkta ve 3 mm genişlikte
şeritler üretilmiştir. Üretilen şeritlerin fotoğraf
görüntüsü Şekil 2’ de verilmiştir. Elde edilen şeritlerin
diske temas eden alt yüzeyleri ile üst yüzeylerinin
SEM’ de çekilen görüntüleri Şekil 3 ve 4’ de
sunulmuştur. Şeritlerin disk ile temas eden alt
yüzeylerinde mikro düzeyde çukurcukların oluştuğu
gözlenmiştir.
Bu
çukurcukların
disk
yüzey
pürüzlülüğü, sıvı alaşım yüzey gerilmesi ve disk–şerit
ara yüzeyindeki zayıf ısı transferi bölgelerini temsil
eden hava cepleri olduğu düşünülmektedir. Şekil 4’
de görüleceği üzere, şeritlerin hava ile temas eden
serbest yüzeylerinde sıvı metalin disk üzerinden
akarken şekillendiği düşünülen boylamasına çizgisel
çıkıntılar bulunmaktadır [1].

Şekil 4. Üretilen şeritlerin hava ile temas eden
yüzeyinin görüntüsü.
NAB alaşımının nispeten yüksek yoğunlukta (7,5
3
gr/cm ) olmasından dolayı, soğutulmamış disk ile
yapılan deneylerde şerit - toz karışımı ürün elde
edilmiştir.
Yapılan
melt
spinning
deneyleri
sonrasında elde edilen şerit - toz karışımı elek
analizine tabi tutularak boyutlarına ayrılmıştır. En
küçük elek aralığında neredeyse tamamen küresel
şekilli toz elde edilirken, artan elek boyutu ile tozlar
arasında elyafsı ve şerit şekilde parçacıklar
gözlenmiştir. Yine elek boyutu büyüdükçe elyafsı toz
oranı artmıştır. Soğutulmamış disk kullanılarak elde
edilen şerit - toz karışımı ürünlerin en üst elek ve en
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alt eleklerden alınan numunelerin SEM’ de çekilen
morfolojileri Şekil 5 ve 6’ da verilmiştir.

α fazını, genellikle paralel yönlenmiş küçük iğnemsi
koloniler martenzit fazını, martenzit fazlar içerisindeki
gri renkteki nispeten daha kalın olan çubuklar ise
beyniti temsil etmektedir (Şekil 7 ve 8) [15,16].

Şekil 5. Melt spinning yöntemiyle üretilen
CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarının SEM’de çekilen
mikro fotoğrafları (-36 µm/tava)

Şekil 7. Melt spinning yöntemiyle soğutulmamış disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
SEM görüntüsü (Şerit çapı: 34 µm).

Şekil 6. Melt spinning yöntemiyle üretilen
CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarının SEM’de çekilen
mikro fotoğrafları (-355 µm/250)

Şekil 8. Melt spinning yöntemiyle soğutulmamış disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
SEM görüntüsü (Şerit çapı: 46 µm).

CuAl10Ni5Fe4 alaşımının genel karakteristik özelliği,
yüksek sıcaklık katı çözelti fazı olan β fazı, yavaş
soğuma hızlarında diğer κ (kappa) veya α fazlarına
dönüşmektedir. Çok yüksek soğuma hızlarında
difüzyonun bastırılmasıyla birlikte
β→κ faz
dönüşümü gerçekleşmemekte, bunun yerine β
fazının difüzyonsuz dönüşümü olmakta ve β’ olarak
ifade
edilen
martenzitik
yapıya
dönüşüm
gerçekleşmektedir. Burada, mikroyapıdaki hacim
merkezli β-fazı bölgeleri kalıntı β olarak adlandırılır
ve soğuma esnasında difüzyona maruz kalmadan
yüksek yoğunluklu NiAl çökeltileri içeren karmaşık
martenzitik yapıya dönüşür. Kısacası; CuAl10Ni5Fe4
alaşımının hızlı katılaşması durumunda içyapı
tamamen martenzit fazından oluşur. Yüksek soğuma
hızlarından daha düşük soğuma hızlarında ise
katılaşma esnasında beynitik yapı oluşabilmektedir.
Alaşımın aluminyum içeriğinin %10’un altına düşmesi
martenzitik dönüşümü olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu değerin altında aluminyum içeren alaşımlarda
preötektoid α+martenzit+beynit faz yapısı meydana
gelebilmektedir [12-14]. Melt spinning yöntemiyle
soğutulmamış disk kullanılarak yapılan şerit
üretiminde de benzer yapı ortaya çıkmıştır. Yapıdaki
açık gri renkteki rozet şeklindeki kısımlar proötektoid

Soğutulmuş (-5°C) disk kullanılarak yapılan
CuAl10Ni5Fe4 alaşımından şerit - toz üretiminde
çoğunlukla küresel şekilli tozlar ve artan toz
boyutuyla az miktarda ince şeritler elde edilmiştir.
Üretilen şeritlerin ve tozların çapları yaklaşık 5-500
µm arasında değişmiştir. Farklı toz boyutlarından
SEM’ de yapılan mikroyapı incelemelerinden elde
edilen sonuçlar Şekil 9-12 arasında sunulmuştur.
Elde edilen görüntülerden şerit - toz mikroyapılarının,
çok hızlı soğumadan dolayı β’ martenzit ve beynit
fazından oluştuğu, toz çapının değişimine bağlı
olarak martenzit iğneleri kalınlığının ve martenzit
kolonisi (tane) boyutlarının değiştiği anlaşılmıştır. Toz
çapının artmasıyla birlikte martenzit iğnelerinin
kalınlığı ve martenzit kolonilerinin çapları artmıştır.
Yapılan ölçümlerde, -36/tava µm elek aralığındaki toz
çapı için martenzit iğneleri kalınlığı ortalama 0,08 µm
olarak bulunurken, -355/250 µm elek aralığındaki toz
çapı için bu değer 0,67 µm olarak elde edilmiştir.
Mikroyapıdaki martenzit kolonilerinin çapı -36µm/tava
elek aralığındaki tozlar için ortalama 6,72 µm olarak
ölçülürken, -355/250 µm elek aralığındaki tozlar için
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ortalama 19,20 µm olarak bulunmuştur (Şekil 13 ve
14).
Soğutulmuş disk ile üretilen tozların mikrosertlik
değerleri ölçülmüş ve sertlik değerinin toz boyutuyla
değişimi Şekil 15’ de gösterilmiştir. Şekilden de
görülebileceği gibi, azalan toz boyutuyla mikrosertlik
değerleri artmıştır. Soğutulmuş disk kullanılarak
üretilen -355/250 µm elek aralığındaki tozların
ortalama sertlik değeri 299,72 HV HV iken, -36/tava
µm aralığındaki tozlar için 497,43 HV olarak
bulunmuştur.

Şekil 11. Melt spinning yöntemiyle soğutulmuş disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
– tozların SEM görüntüsü (Toz çapı: 145 µm).

Şekil 12. Melt spinning yöntemiyle soğutulmuş disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
– tozların SEM görüntüsü (Toz çapı: 270 µm).

Şekil 9. Melt spinning yöntemiyle soğutulmuş disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
– tozların SEM görüntüsü (Toz çapı: 33 µm).

Şekil 13. Üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında
mikroyapıda bulunan martenzit iğneleri kalınlığının
toz çapıyla değişimi.

Şekil 10. Melt spinning yöntemiyle soğutulmuş disk
kullanılarak üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı şeritlerin
– tozların SEM görüntüsü (Şerit çapı: 50 µm).

Şekil 14. Üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında
mikroyapıda bulunan martenzit kolonileri boyutlarının
toz çapıyla değişimi.
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Şekil 16. Melt spinning yöntemiyle üretilen
CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında soğutulmuş disk
kullanılarak üretilen tozların ısıtma esnasında oluşan
DSC eğrileri.

Şekil 15. Üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında
mikrosertlik değerlerinin toz çapıyla değişimi.

Melt
spinning
yöntemiyle
soğutulmuş
disk
kullanılarak
üretilen
şeritlerin
ve
tozların
mikroyapılarında bulunan fazları belirlemek amacıyla
XRD analizi yapılmış ve elde edilen kırınım desenleri
Şekil 17’ de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği
gibi, elde edilen sonuçlar SEM ve EDS verilerini de
doğrulayacak şekilde yapının zig-zag morfolojisine
sahip martenzitik β’ fazı olduğu ve ingot yapıdaki
diğer fazlara rastlanılmadığı ortaya çıkmıştır. Elde
edilen XRD sonuçları literatürde bulunan sonuçlarla
uyum içerisindedir [13, 20-22].

Melt spinnig yöntemiyle soğutulmuş disk kullanılarak
elde tozların sıcaklığa bağlı olarak oluşan faz
değişimleri diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ile
belirlenmiştir. DSC ölçümleri argon gazı atmosferi
altında 25 °C sıcaklıktan 500 °C sıcaklığa 20 °C/dak
hızda ısıtılarak ve 500 °C sıcaklıktan oda sıcaklığına
5 °C/dak hızda soğutularak ölçümler yapılmıştır. Elde
edilen DSC grafiği Şekil 16’ da sunulmuştur. DSC
eğrilerine bakıldığında ve SEM incelemeleri
neticesinde mikroyapıda bulunan martenzit ve beynit
fazlarının varlığını doğrulayan martenzit – östenit ters
dönüşüm sıcaklığı ve beynit dönüşüm reaksiyonu
eğrileri elde edilmiştir. Eğrilere bakıldığında, yaklaşık
325-425 °C aralığında beynit reaksiyonunun oluştuğu
düşünülmektedir. Soğutulmuş disk ile üretilen
tozların DSC eğrilerinde beynit reaksiyonun piki daha
geniş ve daha küçük şiddette olmaktadır. Bunun
sebebi, soğutulmuş disk kullanarak toz üretimi gibi
işlemlerde soğuma hızının çok yüksek olmasından
dolayı beynitik dönüşümün bastırılması ve tamamen
martenzitik
yapının
elde
edilmesi
olarak
düşünülmektedir [15,17].
Isıtma esnasında endotermik reaksiyon gösteren
martenzit-östenit ters dönüşümüne bakıldığında,
soğutulmuş disk ile üretilen tozlarda dönüşüm
sıcaklığı 132°C’ dir.
Soğuma esnasında egzotermik reaksiyon gösteren
martenzit
dönüşüm
sıcaklığı
ise
yavaş
soğutulduğunda cihazın gürültülü pikler vermesinden
dolayı belirlenememiştir. Ancak literatürde verilen
bilgilerden,
bu
dönüşüm
sıcaklığının
hızlı
katılaştırılmış CuAl10Ni5Fe4 alaşımlarında 110-50°C
aralığında gerçekleştiği tahmin edilmektedir [15-19].

Şekil 17. Melt spinning yöntemiyle soğutulmuş disk
ile üretilen CuAl10Ni5Fe4 alaşımı tozlarında XRD
grafiği.

4. Sonuçlar
Yapılan deneylerden ve elde edilen bulguların
değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
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•

Melt spinning yöntemiyle soğutulmamış disk
kullanılarak, 52m/s disk hızında, 0,6 bar
püskürtme basıncı ve 1 mm nozul ile disk arası
mesafede
ortalama
ortalama
300
mm
uzunluğunda, 40-60 μm kalınlıkta ve 3 mm
genişlikte şeritler üretilmiştir şeritler üretilmiştir.
Şerit mikroyapısı preötektoid α + martenzit +
beynit fazlarından meydana gelmiştir.

•

Soğutulmuş disk ile yapılan melt spinning
deneyleri sonrasında CuAl10Ni5Fe4 alaşımının
3
nispeten yüksek yoğunlukta (7,5 gr/cm )
olmasından dolayı, toz-şerit karışımı ürün elde
edilmiştir. Tozların çoğunlukla küresel şekilli
olduğu, artan toz boyutu ile tozlar arasında
elyafsı şekilde parçacıklar gözlenmiştir. Toz

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

mikroyapılarının, çok hızlı soğumadan dolayı β’
martenzit
ve
beynit
fazından
oluştuğu
anlaşılmıştır.
•

-36/tava µm elek aralığındaki tozlarda martenzit
iğnelerinin ortalama kalınlığı 0,08 µm iken 355/250 µm elek aralığındaki tozlar için 0,67 µm
olarak bulunmuştur.

•

-36/tava µm elek aralığındaki tozlarda martenzit
kolonileri çapı ortalama 6,72 µm olarak ölçülürken
-355/250 µm elek aralığındaki tozlar için 19,20
µm olarak ölçülmüştür.

•

Soğutulmuş disk kullanılarak üretilen -355/250
µm ve -36/tava µm elek aralığındaki tozlar için
ölçülen mikrosertlik değerleri sırasıyla 299,72 HV
ve 497,43 HV olarak ölçülmüştür.
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entrant honeycomb structure can be adapted and
improved to suit different applications.

Özet
Bu çalışmada, girintili bal peteği hücre yapısının
mekanik özellikleri analitik ve sayısal olarak
artırılmıştır. Normal girintili bal peteği yapısının
analitik ve sayısal analiz sonuçları karşılaştırılmış ve
birbirine yakın değerler elde edilmiştir. Daha sonra
girintili bal peteği yapısının mekanik özelliklerinin
geliştirilmesi ve değiştirilmesi için klasik girintili bal
peteği tasarımını esas alan yeni bir girintili model
geliştirilmiştir. Normal girintili bal peteği hücre yapısı
ile yeni tasarlanan girintili bal peteği yapısı analiz
edilmiş ve mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Yeni
tasarlanan girintili bal peteği yapısının birincil x
ekseni yönünde negatif Poisson oranı azalmış, ikincil
y ekseni yönünde negatif Poisson oranı ise artmıştır.
Yeni yapının x ekseni yönündeki elastisite modülü
klasik girintili yapıya göre 4.11 kat artmıştır, y ekseni
yönünde ise elastisite modülü değeri 8.54 kat
artmıştır. Elde edilen sonuçlar girintili bal peteği
yapısının mekanik özelliklerinin, farklı kullanım
ihtiyaçlarına uyarlanabileceğini ve geliştirilebileceğini
göstermektedir.

Keywords: Honeycomb, auxetic, negative Poisson’s
ratio, re-entrant honeycomb structure.

1. Giriş
Klasik mühendislik yapılarından farklı olarak, eksenel
çekme altında kesit genişlemesi gösteren, eksenel
basınç altında ise kesit daralması gösteren negatif
Poisson oranına sahip malzemelere auxetic
malzeme ismi verilmektedir[1]. Girintili bal peteği
yapısı negatif Poisson oranına sahip auxetic bir
yapıdır[2]–[6]. Birçok çalışmada girintili bal peteği
yapısının mekanik özelliklerinin petek yapısının sahip
olduğu parametreler ile değişimi incelenmiştir[7]–
[10]. Wan ve ark. klasik girintili bal peteği yapısının
Poisson
oranının
analitik
formülasyonunu
yapmışlardır. Ayrıca Poisson oranının hücrenin açısı
ile yatay uzunluğu ve düşeydeki açısal uzunluğu ile
değişimini incelemişlerdir[7]. Hou ve ark. klasik
girintili bal peteği yapısının dinamik darbe dayanımını
hücrenin kalınlığı ile hücrenin yatay uzunluğu
oranının değişimine bağlı olarak incelemişlerdir[8].
Fu ve ark. üç boyutlu klasik girintili bal peteği
yapısının Poisson oranının ve elastisite modülünün
hücre duvarının açısı ile değişimini incelemişlerdir[9].
Scarpa iki boyutlu klasik girintili bal peteği yapısının
Poisson oranının ve elastisite modülünün hücre
duvarının açısı ile değişimini incelemiştir[10].

Anahtar kelimeler: Bal peteği, auxetic, negatif
Poisson oranı, girintili bal peteği yapısı.

Abstract
In this study, the mechanical properties of the reentrant honeycomb cell structure have been
developed analytically and numerically. Analytical
and numerical analysis results of normal re-entrant
honeycomb structure were compared, and obtained
values close to each other. Subsequently, a new reentrant model was developed based on the classic
re-entrant honeycomb design for the development
and alteration of the mechanical properties of the reentrant honeycomb structure. The normal re-entrant
honeycomb cell structure and the newly designed reentrant honeycomb structures’ mechanical properties
were compared each other’s. The negative Poisson
ratio in the primary x axis direction of the newly
designed re-entrant honeycomb structure decreased
and the negative Poisson ratio in the secondary y
axis direction increased. The modulus of elasticity in
the x-axis direction of the new structure is 4.11 times
higher than that of the conventional re-entrant
structure, and the value of the modulus of elasticity in
the y-axis direction increase by 8.54 times. The
results expose the mechanical properties of the re-

Klasik girintili bal peteği yapılarının mekanik
özelliklerinin artırılması amacıyla birçok tasarım
yapılmıştır. Li ve ark. klasik girintili bal peteği
yapısına dairesel çubuklar ekleyerek beş farklı
modelin Poisson oranını kıyaslamışlardır. Yeni
oluşturdukları modelin gerilme altında şekil değişimi
azalmaktadır[3]. Zied ve ark. klasik bal peteği hücre
yapısının yatay elemanlarını dairesel olarak
modellemişlerdir. Zied ve ark. Li ve ark.’nın yaptığı
gibi yeni hücre yapısına dairesel çubuk ekleyerek iki
adet yeni yapı oluşturup bu yapıları kıyaslamışlardır.
Poisson oranında ve rijitlikte artış sağlamışlardır[4].
Chen ve Fu klasik girintili bal peteği yapısına tek
çubuk ekleyerek ve eşkenar dörtgen formunda bir
araya getirilmiş çubuklar ekleyerek iki model
oluşturmuştur. Daha sonra bu iki modeli de
birleştirerek
tüm
modelleri
birbirleriyle
kıyaslamışlardır. Ayrıca bu yapıların elastisite
modülleri ve Poisson oranlarının hücre duvarının
açısıyla değişimini de incelemişlerdir[5]. Ingrole ve
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ark. üç boyutta bal peteği yapısı ile klasik girintili bal
peteği
yapısını
birleştirerek
farklı
modeller
oluşturmuşlardır. Beş farklı modelin deneysel ve
sayısal analiz sonuçlarını basınç dayanımı, elastisite
modülü ve enerji yutma kapasitesi bakımından
kıyaslamışlardır. Yeni oluşturulan yapılar klasik
yapılara göre daha iyi sonuç vermiştir[6]. Huang ve
ark. klasik girintili bal peteği yapısının kalınlık ve
genişliğinde yapısal değişime gidip hücreleri farklı bir
geometri ile birleştirmişlerdir[11]. Fu ve ark. girintili
bal peteği yapısına eşkenar dörtgen geometrisi
ekleyerek açı ile mekanik özellik değişimini incelemiş
ve önceki araştırmalar ile kıyaslamışlardır[12]. Fu ve
ark. girintili bal peteği yapısına çapraz çubuklar
ekleyerek önceki araştırmalar ile kıyaslamışlardır[13].
a klasik girintili bal peteği hücre
b yapısının
Lu ve ark.
sürekliliğini sağlamak amacıyla temas etmeyen
çubuk düğüm noktalarını birbirine bağlamışlardır.
Yeni oluşturdukları yapının mekanik özelliklerini
araştırmışlardır[14].

Şekil 1. Girintili bal peteği hücresi yapısı (a) klasik
hücre yapısı (b) geliştirilen hücre yapısı
2.1. Girintili
Özellikleri

Düşük yoğunlukta üretilebilen bal peteği yapıları
inşaat mühendisliği, ulaşım, havacılık, uzay, makine
mühendisliği, kimya mühendisliği, spor gibi birçok
uygulama alanında kullanılmaktadır[5,15,16]. Bal
peteği yapıları enerji yutma, hava yönlendirme,
akustik ve termal çok yönlülük, radyo frekans
koruyuculuk ve dielektrik özelliği bakımından da
birçok alanda avantaj sağlamaktadır[1,15].

Bal

Peteği

Yapısının

Mekanik

Masters ve Evans[2], çalışmalarında klasik girintili bal
peteği yapısı Poisson oranları için Denklem 1 ve
Denklem 2’yi, elastisite modülleri için ise Denklem 3
ve Denklem 4’ü vermişlerdir.

(1)

Bu çalışmada normal girintili bal peteği yapısının
geometrik modeli tekrar düzenlenmiş ve yeni bir
hücre modeli oluşturulmuştur. Bu yeni model ve
normal girintili bal peteği yapısına ait mekanik
özelliklerin karşılaştırılması yapılarak mekanik
özelliklerin değişimi incelenmiştir.

(2)

2. Yöntem
Çalışmada öncelikli olarak kullanılacak yöntemin
doğrulaması yapılmıştır. Bunun için sonlu elemanlar
yöntemi kullanan bir yazılımda[17] iki boyutlu olarak
modellenen klasik girintili bal peteği (re-entrant
honeycomb) yapı sonuçları ve analitik sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Analitik formülasyon Masters ve
Evans tarafından verilmiştir[2]. Daha sonra klasik
girintili bal peteği yapısı ile çalışmada geliştirilen
yapının karşılaştırılması amacıyla her iki yapı için de
sonlu eleman modelleri hazırlanarak sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Klasik girintili bal peteği yapısı
Şekil 1a’da ve çalışmada geliştirilen yapı ise Şekil
1b’de görüldüğü gibidir.

(3)

(4)
denklemlerde, h hücrenin x yönündeki boyunu, l
eğimli duvarın yükseliğini, t hücrenin duvar
kalınlığını, b hücre duvarının genişliğini,
duvarının açısını belirtmektedir.
,

ve

hücre

,

aşağıda tanımlanmıştır. Denklemlerde

kullanılan

malzemenin
elastisite
modülü
değerini,
malzemenin Poisson oranını belirtmektedir.

(5)
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Şekil 2. Klasik girintili bal peteği yapısı sonlu eleman
modeli ve sınır şartları
Düşey yönde Poisson oranını belirlemek amacıyla
modelin alt kısmındaki düğüm noktaları ankastre
olarak düzenlenmiştir. Modelin üst kısmındaki düğüm
noktalarında ise sadece düşey yönde yer
değiştirmeye izin verilmiş ve üst noktaların yer
değiştirme miktarı eşit tutularak toplamda 80 N yük
uygulanmıştır. Birim şekil değiştirme, gerilme ve
Poisson oranı hesaplamaları Denklem 10’dan
Denklem 14’e kadar olan denklem takımı ile
hesaplanmıştır[4]. Analiz sonucunda sistemin üst
noktasının yaptığı yer değiştirme düşey yöndeki(y
ekseni yönü) ilk boya bölünerek düşey yöndeki birim
şekil değiştirme değeri elde edilmiştir. Sistemin sağ
ve solunda dışarıda kalan noktaların yatay yönde(x
ekseni yönü) yer değiştirme miktarlarının ortalaması
alınarak yataydaki ilk ortalama boya bölünerek yatay
yöndeki birim şekil değiştirme değeri bulunmuştur.
Yatay yön için de aynı hesaplama yöntemi
kullanılmıştır.

(6)

(7)

(8)

(9)
Girintili bal peteği yapısının sonlu elemanlar modeli
sonuçları ile analitik sonuçların örtüşmesi amacıyla
sonlu eleman modeli en boy oranı en az 1.5 olacak
şekilde modellenmiştir. Bu durumda düşey yönde en
az 5 yatay yönde ise en az 4 çekirdek hücre
kullanılmıştır [4]. Modellemede çubuk elemanlar
kullanılmış olup, modellenen yapının malzeme ve
=0.30,
yapı özellikleri şöyledir; Es=210 GPa,
tl=th=3 mm, θ=-23°, b=8 mm, l=h. Klasik girintili bal
peteği sonlu eleman modeli, sınır şartları ve
yüklemesi Şekil 2’de görüldüğü gibidir.

(10)

(11)
(12)
,
(13)
,
(14)
Denklemlerde,

x ekseni yönündeki birim şekil

değiştirmeyi ,

yapının x ekseni yönündeki

x ekseni yönündeki
yüklemeden sonraki boyunu,
ilk boyunu,
y ekseni yönündeki birim şekil
değiştirmeyi,

yapının

yüklemeden sonraki boyunu,
ilk boyunu,
gerilmeyi,

y

ekseni

yönündeki

y ekseni yönündeki

Poisson oranını,

x yönündeki

x yönünde uygulanan toplam kuvveti,

x yönündeki alanı,

y yönündeki gerilmeyi,

yönünde uygulanan toplam kuvveti,

y

y yönündeki

alanını belirtmektedir.
Elastisite modülü gerilme birim şekil değiştirme
grafiğinin doğrusal kısmının eğiminden bulunmuştur.
2.2. Birim Hücre Tasarımı
Girintili bal peteği yapısının mekanik özelliklerinin
artırılması amacıyla yeni bir girintili bal peteği hücre
modeli oluşturulmuştur. Klasik girintili bal peteği
yapısı fazla rijit olmayan bir özellik göstermektedir.
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Bu yapının rijitliğini artırmak amacıyla rijitliğin zayıf
olduğu yönde yapıya yeni hücre duvarları ilave
edilmiştir. Klasik girintili bal peteği yapı hücresi ve
yeni oluşturulan hücre sırası ile Şekil 1a ve Şekil
1b’de görüldüğü gibidir.

kalmaktadır. Çalışmada tasarlanan girintili bal peteği
yapısı hem negatif Poisson oranında mutlak değerce
artış sağlamış hem de hücrenin her iki doğrultuda
dayanımı yükseltilmiştir. Bu özelliği bakımından
çalışmada önerilen auxetic yapının mevcut
mühendislik uygulamalarının geliştirilmesinde ve yeni
mühendislik uygulamalarında daha verimli olacağı
görülmektedir. Auxetic yapıların basit düzenlemeler
ile istenilen rijitlikte ve Poisson oranına sahip olacak
şekilde tasarlanabileceği görülmektedir.

3. Sonuçlar Ve Tartışma
Tablo 1’de normal girintili bal peteği yapısı için
analitik sonuçlar ile sonlu elemanlar yönteminden
bulunan Poisson oranları, Elastisite modülü değerleri
ve hata oranları verilmiştir.

Kaynaklar

Tablo 1.Normal girintili bal peteği yapısının mekanik
özellikleri
ν xy

ν yx

E x (GPa)

Hata (%)

Ey (GPa)
100

𝑭𝑬−𝑨𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌
𝑨𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌

Hata (%)
100

𝑭𝑬−𝑨𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌

FE

Analitik

FE

Analitik

FE

Analitik

ν xy

ν yx

Ex

-0.263 -0.268

-3.148

-3.259

0.280

0.264

3.264

3.214

1.787

3.417

6.092

1.548

30
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-3.260
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0.166

0.156

1.969

1.922

0.975

2.516

6.557
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40

-0.267 -0.274
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0.072

0.067
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Analitik sonuçlar ve sonlu elemanlar yönteminin
sonuçları karşılaştırıldığında bulunan Poisson
oranlarındaki fark en fazla %3.4 olmaktadır. Elastisite
modülü değerleri kıyaslandığında en fazla %7.5
oranında hata vardır. Bu hata değerleri göz önünde
bulundurularak sonlu eleman yönteminin yeterli
yaklaşıklıkta sonuç verdiği ve modelin güvenilir
olduğu anlaşılmaktadır. Böylece sonlu elemanda
oluşturulan geliştirilmiş yeni tasarıma ait modelinin
sonuçları güvenilirdir.
Tablo 2’de normal girintili bal peteği ve geliştirilen
girintili bal peteği yapılarının l=30mm için
karşılaştırılması sunulmuştur.
Tablo 2. Normal ve yeni tasarım girintili bal peteği
yapılarının mekanik özellikleri
ν xy

ν yx

E x (GPa)

Ey (GPa)

Sistem
Kütlesi (kg)

Klasik girintili
bal peteği hücre

-0.268

-3.260

0.166

1.969

0.672

Bu çalışma

-0.167

-4.182

0.683

16.821

1.406

Yeni tasarlanan girintili yapı hücresinin normal girintili
yapı hücresine göre yoğunluğunun artması ve x
ekseni yönünde Poisson oranının mutlak değerce
azalmasına rağmen, y ekseni yönünde Poisson oranı
mutlak değerce artmıştır. Yeni tasarımın yoğunluk
değeri 2.09 kat artmasına rağmen Ex değeri 4.11 kat
artmış ve Ey değeri de 8.54 kat artmıştır.

4. Sonuç
Mühendislik malzemesi veya yapısı olarak girintili bal
peteği yapısı ve diğer auxetic yapılar birçok alanda
kullanılmaktadır ve oldukça büyük bir kullanım
potansiyeline sahiptirler. Negatif Poisson oranı birçok
alanda
yeni
tasarım
olanağı ve
esneklik
sağlamaktadır. Fakat bazı uygulamalarda normal
girintili bal peteği yapısı rijitlik bakımından yetersiz
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Abstract
Boron nitride nanosheets (BNNSs) are good
candidate for UV protection. They have ability to
absorb the harmful UV part of sunlight and prevent
the coated substrate against the environmental
degradations. There are several studies focused on
boron nitride coatings on copper, steel or etc. for UV
protection. However, studies on boron nitride coating
on the glass surface are scarce and the behavior of
nanostructured thin BNNSs films and long-term
effects of UV-radiation exposure have not been
studied yet. In this study, we report the effect of UV
radiation on the structural, physical and mechanical
properties of BNNSs thin films. Boron nitride
nanosheets were obtained using isopropyl alcohol
(IPA) as solvent with liquid exfoliation method.
BNNSs thin films were produced using different
immersion numbers at a dipping rate of 3 mm/s
(5,10, 20, 30, 50). Obtained thin films were evaluated
for the UV protection ability after 15 and 25 hours as
exposure time. Scanning electron microscopy (SEM),
UV-visible spectroscopy, was carried out to study the
structure and optical properties of the BNNSs films
as a function of the UV-irradiation time and
immersion number. Mechanical properties of thin
films were obtained using 3-point bending test.
Atomic Force Microscopy (AFM) was conducted to
determine the thickness of nanosheets. It was
observed that the thickness of nanosheets is
generally changed between 1-4 nm. As the number
of immersions increased, the transmittance of the
glass surfaces decreased.

applications, for example they can be used as a
dielectric barrier layer and a material with deep
ultraviolet light [1]. Synthesis of BNNS is one of the
less well-researched topics for both scientific
research and industrial applications, and studies
have opened the way for large-scale synthesis of
high-quality BNNS. The main methods of obtaining
boron nitride nanosheets are liquid exfoliations,
chemical vapor deposition, the opening of boron
nitride nanotubes, and solid-state reactions.
Recently, different methods have been used to
obtain BNNSs. Liu et al. used boron nitride
nanosheets in hexagonal structure as a highperformance flame-retardant coating. In their
exfoliating process, 4 g of bulk BN powder was
dispersed in a Sodium dodecylbenzenesulfonate
(SDBS)/water
solution.
Here,
the
SDBS
concentration was fixed at 1 mg/mL. The
BN/SDBS/water distribution was sonicated for 4
hours with 3 seconds open and 3 seconds closed.
Suspension is kept in the ice bath to suppress the
generated heat. After 4 hours of sonication, the
suspension was kept free overnight and over 80% of
the supernatant was collected. It was then
centrifuged at 1500 rpm for 90 minutes. After this
process, 60% of the supernatant was collected at the
top of the suspension and the remaining residue was
discarded. As a result, Liu et al. have proved the use
of exfoliated h-BN nanosheets as fire resistant
coatings. After the fire was exposed, the surface of
the wood material remained undisturbed [2]. Another
study on boron nitride nanosheets was conducted by
Marsh et al. The suspension of hexagonal boron
nitride was prepared using an auxiliary solution. This
system combines the common organic solvents with
water to form a mixture that melts and suspends hBN in a more efficient manner in the separate
components. Solvents were chosen based on
molecular weights (M.W.), boiling point, ease of use
and safety considerations. Based on these criteria,
methanol (MeOH), ethanol (EtOH), 1-propanol (1prop), 2-propanol (IPA), acetone and tert-butanol
(tBA) were chosen. BNNS was prepared by
ultrasonication method. Bulk h-BN powder was
added to a co-solvent mixture at a loading of 2
mg/mL. The suspension was then sonicated in a
bath sonicator for 3 hours, rotating the sample
bottles every 30 minutes to ensure the most
homogenous mixing possible. The samples were
then centrifuged at 3200 rpm for 20 minutes, and the
residue on the suspension was collected for analysis.
They stated that a 60% w/w TBA mixture in water is
most effective to form a stable BNNS suspension.
TEM images confirm the exfoliation of the layers [3].
Yurdakul et al. investigated the production of BNNSs

Keywords: Two-dimensional nanomaterials, BNNSs,
transparent BNNSs thin film, UV protective materials,
dip-coating method.

1. Introduction
BNNSs, referred to as "white graphenes," are
composed of several layers of hexagonal BN planes
and have unique properties such as a wide energy
band gap, electrical isolation, ultraviolet (UV)
photoluminescence, high thermal conductivity, and
stability. BNNSs are (002) mono/several layer
hexagonal BN (h-BN) and are structural analogues of
graphenes. h-BN is a widely used compound with
equal amounts of boron and nitrogen atoms, in skin
care products, insulators, solid lubricants, lead
pencils and so on. BN crystal cages are similar to
graphene, but with a stronger B-N bond, which gives
them superior properties in mechanical and thermal
applications. On the other hand, since B has a
2
significant charge transfer to N atoms, ionic sp
hybridized B-N bonds have exhibit considerably
different properties optically and electronically.
BNNSs are valuable insulators for dielectric
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by microfluidization method. A high pressure
microfluidizer fluid processor was used for the first
time to exfoliate few layers two dimensional BNNSs
using micro-sized h-BN as a precursor. A mixture of
N,N-dimethylformamide and chloroform was used as
solvent. High pressure microfiltration was performed
with a commercially available microfluidizer (M-110P,
Microfludics Corp.) to produce chemically exfoliated
BNNSs. It was observed that BNNSs had micrometer
dimensions in the plane, and it was seen that the
nanometer dimensions along the thickness of the
layers were dependent on the number of layers
stacked together. It was calculated that the thickness
of 2D BNNSs was between 8 and 12 nm using EELS
analysis. This value suggests that the BNNs are
composed of about 20 to 30 monatomic h-BN layers
[4].
Recently, the extermination of the ozone layer in the
earth’s atmosphere has caused to an increased risk
to environment, especially to plant, human and
animal life. Since ultraviolet (UV) radiation triggers
the formation of free radicals, the long-term exposure
can lead to damage for human skin, food products,
materials etc. So, several products must be protected
to long periods under UV radiation [5]. UV absorbers
have been used to reduce these harmful effects and
to ensure that the properties of the materials are
adequately protected. To provide protection against
UV radiation, one of the UV-absorbing molecules is
the ability to reduce the combined energy of the
radiation to a thermal energy that provides less
energy through a photophysical process [6].
Inorganic materials such as metal oxide
semiconductors can effectively absorb UV radiation
and show good heat resistance properties. There are
several inorganic compounds which have UV
protective properties such as TiO2, CeO2, ZnO [5].
Some of these compounds cause coloring, thus
limiting their use. BNNSs are an alternative powerful
UV preservative to these inorganic compounds.
There are many studies in the literature about UV
protective coating on glass substrate. Tran et.al.
investigated the functionalized hexagonal boron
nitride nanocoatings for protection of transparent
plastics. In order to increase hardness and water
resistance and decrease the UV degradation level of
coatings and transparent plastics h-BNs were
modified
with
[3-(2-Aminoethylamino)
propyl]
trimethoxysilane and uniformly dispersed into the
polyurethane coatings adding several amounts, such
as 0.1, 0.2, 0.4, and 0.8wt%. The coated samples
were analyzed by Fourier Transform Infrared
Spectroscopy
(FTIR),
UV-Vis
Spectroscopy,
Scanning Electron Microscope (SEM), Water Contact
Angle, and Differential Scanning Calorimeter (DSC).
The test results indicated the nanocoatings with
functionalized h-BN showed superior physical and
chemical behaviors against the UV and other
physical
degradations
on
the
substrates.
Researchers believe that this nanocoatings will also
increase the corrosion resistance of other metallic
surfaces [7]. Gao et al. have studied high-yield
synthesis of boron nitride nanosheets with strong
ultraviolet cathodoluminescence emission. Bulk
quantities of hexagonal boron nitride (h-BN)
nanosheets have been synthesized via a simple
template and catalyst-free chemical vapor deposition

process at 1100-1300 °C. IR spectrum and electron
2
energy loss spectra show the typical nature of sp hybridization for the BNNSs. Under the same
conditions, the initial oxidation temperature for
carbon nanotubes is 400°C, while for BN nanosheets
there is an initial oxidation temperature of 850°C.
This demonstrates that h-BN nanosheets, which
exhibit strong ultraviolet laser behavior, emit strong
and narrow cathodoluminescence emissions in the
ultraviolet range. Due to the insensitivity of this
luminescent response, the BN nanosheets are highly
ideal for the laser processing of optical devices in the
UV regime [8]. When literature researches are
examined, it has been seen that UV protective
coating for glass surfaces has not been studied
before. Researches carried out to date have
generally been related to UV absorber materials
incorporated into the glass structure. Thanks to this
work, it is aimed to protect the light and heat
sensitive products in the glass packaging with the
coating to be applied on the glass in different usage
areas. For this reason, the glass surface coated with
BNNSs at different immersion times was exposed to
UV light for various periods of time, and the
protection of the glass surface was determined by
various physical and mechanical tests.

2. Materials and Method
2.1. Materials
Boron nitride as nanosheet starting material (2.27
3
g/cm ,>98% purity, micron size, Bortek Boron
Technologies and Mechatronics Ind. Co.) and
isopropyl alcohol (J.T. Baker) as solvent were used
to prepare immersion solution in the experiments.
Polyvinyl butyral (PVB, ABCR in 0.1% by weight
isopropyl alcohol solution) was used to increase the
adhesion of the boron nitride to the glass surface and
to facilitate its adhesion. Ethanol (99% pure, Sigma
Aldrich) and distilled water was used to clean the
surface and increase wettability of glass. Borosilicate
microscope slides (25.4x76.2 mm in size and 1-1.2
mm in thickness, ISOLAB) were used as the surface
to be coated.
2.2. Synthesis of BNNSs
A schematic diagram of the synthesis of the boron
nitride nanosheet is shown in Figure 1.
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2.4. UV Exposure of BNNSs Thin Film
The samples were irradiated with a UV-A 340 lamp
for 15 and 25 hours. The Atlas UV Test machine was
used to provide UV exposure depending on time.
The measured light power reaching the sample was
2
1.45 W/m in the UV-A range, mainly responsible for
the degradation of the coated and uncoated sample.
UV exposure test conditions were given in Table 2.
Table 2. UV exposure conditions of BNNSs thin films

Figure 1. Preparation of BNNSs
Isopropyl alcohol was used as solvent in this method.
0.2 g of bulk boron nitride is 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 an ultrasonic bath (ISOLAB) at a power of
180 W and centrifuged (Centurion, C2 Series) for 30
minutes at 6000 rpm to complete the formation of the
boron nitride nanosheets. The supernatant was
taken to a new bottle. This suspension was used as
a dipping suspension to form a thin film of boron
nitride nanosheet.

2.5. Characterization

2.3. Formation of BNNSs Thin Films

Morphological image of boron nitride nanosheet thin
films was investigated by SEM (Zeiss Supra 40VP,
Germany) analysis at different magnifications. Film
transmittance before and after UV exposure were
determined using UV visible region spectroscopy
(Agilent Technologies, Cary 60 Uv-Vis). Thickness of
boron nitride nanosheets was obtained with Atomic
Force Microscopy (Parksistem). The mechanical
properties of the glass surfaces as a result of the
coating and UV exposure were determined using a
3-point bending tester (Shimadzu AG-IC Test
Machine) at a loading speed of 2 mm/min.

The glass surfaces to be coated in thin film formation
are washed first with detergent water. Glass surfaces
were immersed in distilled water and then washed in
ultrasonic bath for 15 minutes with ethanol to avoid
any impurities and contamination. The cleaned glass
surfaces were left to dry in the environment.
Completely dry and clean surfaces were first dipped
into the PVB solution 3 times at 3 mm/s using a dip
coating machine (ETOKS Electronics and Software
Inc.) to increase the adhesion between the material
to be coated and the glass surface. Subsequently, at
the same rate, the prepared BNNSs solution was
submerged in different dipping numbers (5,10, 20,
30, 50). The glass surfaces were heated to 400℃ for
2 hrs in the ash furnace (Protherm) so that the PVB
is partly removed from the glass surface after the
immersion process and the boron nitride remains as
a single layer on the glass surface. Table 1 gives the
experimental working conditions for the formation of
boron nitride nanosheet thin films.

3. Results and Discussion
3.1. AFM Images of BNNSs
The thickness of the boron nitride nanosheets and
surface images were determined using Atomic Force
Microscopy. The images of the nanosheets were
taken from the portion of the silicon wafer surface
obtained by immersing the wafer surface in the
immersion suspension once. Figure 2 shows the
thickness of nanosheets from different regions on the
surface.

Table 1. Experimental operating conditions for the
formation of thin films of boron nitride nanosheet
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Figure 2. Thickness measurement of boron nitride
nanosheets
Figure 4. EDX analysis of thin films a)503, b) 50315, c)503-25

Figure 2 shows the thickness measurement of
nanosheets from different regions. The thickness of
nanosheets varies from 1-4 nm. When looking at the
two histograms in the upper section it can be
indicated that the thickness of the nanosheets varies
from 1-4 nm in general. Light-colored nanosheets
represent thinner layers, while darker colored parts
denote thicker layers. In the last two images,
measurements were taken from darker colored
nanosheets. The thickness of the nanosheets in this
section ranges from 4-10 nm. Because of the
observation of thick nanosheets, a single layer
coating on the silicon wafer results in an
agglomeration overlying nanosheet. A thickness of 2
nm represents about 5 layers [9]. For this reason, it
can be said that the nanosheets consist of several
layers if the first two images are taken as basis.
Studies conducted in the literature show that the
thickness of boron nitride nanosheets generally
varies between 2-5 nm [10-12]. The lateral
dimension of nanosheets varies between 200-400
nm.

When the images were examined, the structure of
the boron nitride nanosheets interacted with PVB in
the coatings prior to the UV decomposition (Figure 3b). 15 and 25-hour UV degradation caused the PVB
to be removed partly from the structure, leaving the
structure of the boron nitride nanosheets intact. This
situation is also parallel to EDX results (Figure 4).
The carbon content decreased from 5.50% to 5.20%
after 15 hours of UV degradation and to 4.50% after
25 hours of UV degradation.
3.3. Optical Transmittance Results of Thin Films
Transmittance analyzes of thin film coatings were
carried out using a UV-Visible Spectrophotometer at
-1
a wavelength range of 100-800 cm . Figure 5
contains the results of the transmittance of thin films
at different immersion numbers, as well as the
transmittance of the PVB coated glass surface and
the uncoated glass surface prior to UV degradation.

3.2. SEM Images and EDX Analysis of BNNSs
Thin Films
Figure 3 contains SEM images before and after UV
degradation.

Figure 5. Optical transmittance results of thin films
obtained at different immersion numbers before UV
exposure
When the transmittance results are examined, it is
possible to say clearly that the transmittance
decreases as the number of immersion increases. As
the number of immersion increases, a darker film is
obtained, so the transmittance decreases. In the
study conducted by Pereira da Silva et al., zinc
oxide: aluminum thin films were coated on glass
surface in different thicknesses and observed that

Figure 3. SEM images of thin films a) pure glass
b)503, c) 503-15, d)503-25
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optical transparency in the visible region decreased
considerably as the coating thickness increased.
This reduction in optical transmission in the infrared
region was associated with an increase in light
reflection due to the increased load-carrier density
[13]. When Figure 5 is examined, it is observed that
the permeability in the same wavelength (400 nm)
with respect to the uncoated glass is reduced by
about 12.5% by plating 50 times. 20 and 30 times,
similar permeability results were obtained in the
coating, the permeability decreased by 10%
compared to the uncoated glass. Coatings made by
dipping 5 and 10 times were also similar in
permeability and their permeability was reduced by
about 6.25% compared to the uncoated surface.
Figure 6 shows the optical transmittance results of
thin films after UV exposure at 15 and 25 hours.

dipping 20 times. Dipping 5 times did not bring about
a change in the bending strength of the glass.
Different models have been developed to describe
increased strength in thinner films. The Nix model
describes the dislocation effects resulting from
channeling along the thickness. In response to the
applied stress, the pulling segment of the strip moves
forward to reduce the tensile energy, while the
accumulated dropout segment becomes longer,
resulting in more energy expenditure. This leads to a
threshold stress for the dislocation movement and
consequently the driving force causes the tension to
move with the opposite of the film thickness to
reduce this accumulated release segment. When the
particle size is similar to the thickness, the particle
size decreases with decreasing film thickness. This
dislocation, which is also due to displacement due to
accumulation in the grain boundary, is strengthened
by Hall-Petch effect. This shows that the strength of
the film increases with decreasing film thickness [14].

Figure 6. Optical transmittance results of thin films
obtained at different immersion numbers after 15 and
25 hrs UV exposure

Figure 7. Mechanical properties of BNNSs coated
glass before and after 15 hrs UV exposure

Each graph shows the optical transmittance results
after 15 and 25 hours UV decay, which occurs at
different dipping numbers. When the graphs were
examined, it was observed that the transmittance
decreased after UV degradation in all plated glass
samples. The most noticeable decline was seen after
plated by dipping 50 times. This reduction can be
attributed to the protective property of the boron
nitride nanosheets in the UV-A region.

When the results were examined after 15 hours of
UV degradation, the bending strength of the glass
showed an increase with respect to the previous
state without degradation, and accordingly, the
decrease in the elastic modulus of the glasses was
observed by increasing the number of immersions.
The bending strength of the glass coated with 5
times of dip showed an increase of 6.5% while 10, 20
and 30 times immersion, showing a 15% increase
after 15 hours of UV degradation. After 25 hours of
UV degradation, the bending strength of the 5 and 10
times dipped glass showed a decline compared to
the previous state without degradation (Figure 8). In
the case of coatings made more than 10 times,
almost no change was observed compared to the
situation before the UV decay.

3.4. Mechanical Properties of BNNSs Coated
Glass
The 3-point bending test was performed to determine
the change in the mechanical properties of the
coated glass relative to the uncoated glass and to
observe the effects of UV degradation on the glass
bending strength and elastic modulus. The 3-point
bending test was performed using a 40 mm inter-jaw
distance condition at a loading rate of 2 mm/min.
Figure 7 shows the flexural strength and flexural
modulus of BNNSs coated glass before and after UV
degradation for 15 hours. The bending strength of
the uncoated glass and the glass obtained only by
2
PVB coating is similar and is about 116 N / mm .
Though there was no significant change in the
bending strength of the thin-film glass coated 5
times, it was observed that the bending strength of
the glass decreased when the number of immersions
was increased. In particular, the bending strength of
the glass obtained by immersion for 10 times was
2
about 105 N/mm , which decreased by 25.71% for
20 times as a result of immersion. The most
significant decline was observed in this range. The
bending strengths of the glasses obtained by dipping
30 and 50 times did not change much compared to

Figure 8. Mechanical properties of BNNSs coated
glass before and after 25 hrs UV exposure

4. Conclusions
•
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of thick nanosheets, a single layer coating
on the silicon wafer results in an
agglomeration overlying nanosheet.
The structure of the BNNSs interacted with
PVB in the coatings prior to the UV
decomposition. 15 and 25-hour UV
degradation caused the some of PVB to be
removed from the structure.
Optical transmittance decreased as the
number of immersions increased. The most
noticeable decline was seen after plated by
dipping 50 times. This reduction can be
attributed to the protective property of the
boron nitride nanosheets in the UV-A
region.
After 15 hours of UV degradation, the
bending strength of the glass demonstrated
an increase with respect to the previous
state without degradation, and accordingly,
the decrease in the elastic modulus
occurred by increasing the number of
immersions. After 25 hours of UV
degradation, the bending strength of the 5
and 10 times dipped glass showed a
decline compared to the previous state
without degradation.
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Abstract
In this study, plasma electrolytic oxidation (PEO) of
commercially pure magnesium was carried out in a
borax modified silicate based electrolyte for different
durations to demonstrate the possibility of obtaining
compact and thick coatings with enhanced mechanical
properties. Cross-sectional SEM examinations revealed
that, coatings were grown outwards for the process
durations up to 30 min and inwards for the longer
durations. In addition, the coatings were grown inwards
as local protuberances after 30 mins of process
duration. As the process continued, locally grown
protuberances merged and started to form a smooth
substrate/coating interface with a uniform thickness.
For 120 min of process duration, 280 µm ± 15 µm thick
and compact coatings were obtained. According to the
XRD analysis, the coatings were consisted of MgO and
Mg2SiO4 and no boron-containing phase was detected.
Though, the presence of boron species was proved by
XPS analysis. Maximum hardness value of 795 HV ±
60 HV was measured on the outermost region of the
coatings on 120 min treated specimen. Our findings
pointed out that, addition of borax increased the growth
rate, microhardness and compactness of the coatings,
therefore addition of borax is beneficial for the obtained
coating properties.
Keywords: Plasma Electrolytic Oxidation, Magnesium,
Borax,
Sodium
Borate,
X-ray
photoelectron
spectroscopy.

1.Introduction
Nowadays, the environmental pollution due to the
enormous fossil fuel consumption is very critical and it
becomes more important for future. So, it is essential to
manufacture lighter, environmentally friendly, safer and
cheaper vehicles. Therefore reducing the vehicle
weight will prevent not only the fuel consumption but
will also reduce the emission of the greenhouse gases
[1]. Having a density of 1.74 g/cm3, magnesium is the
lightest among the structural materials used in
engineering applications. Owing to their high specific
strength (strength to weight ratio), excellent
dimensional stability, good electromagnetic shielding,
superior damping capacity, good castability and
recycling ability, magnesium and its alloys are good
candidates in automotive and aerospace applications
as an alternative to aluminium alloys and steel [1-4].

biodegradable and can be used as implants without
requiring a second operation to remove the implant
material from the patient. However, the poor corrosion
and wear resistance of magnesium and its alloys limit
the application areas of magnesium [12, 13].
One of the solutions to improve the corrosion and wear
properties of Mg and its alloys is the application of a
suitable coating on their surfaces. Plasma electrolytic
oxidation (PEO) is a novel technique widely used to
obtain oxide-based coatings on valve metals such as
aluminum, titanium, magnesium and zirconium [14-17].
The properties (morphology, nature of the phases
formed, microhardness and coating thickness) of the
coatings obtained by PEO are affected by various
parameters such as chemical composition of the
substrate, electrical parameters and the composition of
the electrolyte [18-24]. Among them, the composition of
the electrolyte strongly affects the morphology, phase
constituents, breakdown voltage, coating thickness and
growth rate [17, 25-34].
Extensive research has been carried out to investigate
the effect of different electrolytes on PEO behaviour of
magnesium and its alloys mostly concentrating on
alkaline silicate, phosphate and aluminate based
electrolytes with the addition of different substances
such as KF, Na2WO4 and K2ZrF6 [17, 28, 33-36].
Sodium Borate (Na2B4O7) is also one of the additives
used as a modifying agent to improve the corrosion
resistance, microstructure (less defects such as pores)
and the growth rate [37, 38]. A study made by
Sreekanth et al. showed that addition of sodium borate
to the electrolyte resulted in thick and pore free
coatings which improved the corrosion resistance of the
base ZM21 magnesium alloy [38]. Another study made
by Shen et al. suggested that no crystalline phases
have been formed with the addition of sodium
tetraborate to the electrolyte while relatively much more
compact coatings have been acquired with higher wear
resistance [37].

It is known that, coatings obtained by PEO is strongly
affected by substrate composition. Therefore, in this
study pure magnesium was chosen in order to
determine the sole effect of electrolyte composition and
process duration on the properties of PEO coatings.
PEO of pure Mg in an electrolyte containing 10 g/l
sodium metasilicate (Na2SiO3.5H2O), 4 g/l KOH and 3
g/l borax (Na2B4O7.10H2O) for different coating
Moreover, unlike titanium alloys, magnesium has a durations of 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. was studied.
comparable elastic modulus value (45 GPa) with the The aim of this study is to achieve thick and dense
natural bone (≈20 GPa) [5-11]. Magnesium is also oxide coatings with desired mechanical properties on
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magnesium at a higher growth rate, employing a borax
modified silicate based electrolyte. Moreover, as a
broader impact it is possible that, this electrolyte
composition may be used in applications against wear
and corrosion to obtain thick and dense coatings on
magnesium and its alloys by PEO. Microstructure,
phase composition and microhardness of the coatings
were examined by scanning electron microscopy
(SEM), SEM-energy dispersive spectroscopy (SEMEDS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray
diffraction (XRD) and microhardness tester.

Ground Coating thicknesses were measured by Eddy
Current method. A specially designed apparatus was
used to remove 100 μm of coating homogeneously in
each grinding step. The apparatus is a home-made
holder on which the sample can be mounted. After the
mounting process, the height of the sample can be
adjusted precisely through a screw on the back side of
the sample. After the precise arrangement of the
specimen, the samples are ground with 1200 grid
emery paper and washed with ethanol and dried with
warm air.

2.Materials And Methods

The surface of 120 min coated specimen was
examined before and after grinding the sample
successively to investigate the possible presence of
boron element by x-ray photoelectron spectroscopy
(XPS). The samples used in XPS analysis was also
ground with the same apparatus (approximately 200
µm coating was removed from the surface). Ground
coating thickness was also measured via Eddy current
method. The XPS experiments were performed in UHV
conditions (
-10 mbar) at room temperature. The
5x10
angle between X-ray source and electron analyser was
, which enable
22.7
with resolvable chemical shifts and giving elemental
compositions. The experimental energy resolution was
< 0.6 eV. All experimental data were shown with energy
scales referenced to the Fermi level above valance
band. For monitoring the sample cleanliness and
composition, XPS using Al Kα radiation (hν = 1486.6
eV) was used. The analyser was set to an angular
acceptance of 8°. The power of X-ray source was 300
W (15 kV and 20 mA). The charge energy analyser was
adjusted to 7x20 slit, Medium Magnification 50 eV in
order to observe high elemental sensitivity and 10 nm
surface-sensitive analysing depth. In order to calculate
elemental ratios, high-resolution window XPS spectra
were taken from the major photoemission C1s, O1s,
Mg2s, B1s, and Si2p regions. Integrated areas of all
peaks were calculated by CASA XPS commercial
software (SPEC GmbH). The Shirley background
function was used for fit analyses of peaks. The
calculated peak areas were divided by appropriated
atomic sensitivity factors for individual elemental peak.

Mg ingots (99.5% purity) were purchased from IM Co.
and sliced to obtain specimens with the dimensions of
50 mm x 21 mm x 4 mm. The surfaces of the
substrates were ground using 80-1200 emery papers
and subsequently polished with a particle size ca. 3 µm
alumina suspension and then cleaned ultrasonically in
ethanol to ensure that they were free from any possible
residues on the surfaces.
The electrolyte was prepared by dissolving 4 g/l KOH,
10 g/l Na2SiO3.5H2O and 3 g/l Na2B4O7.10H2O in
distilled water. The PEO system was composed of a
traditional unbalanced power supply (50 Hz) capable of
applying 100 kVA, a stainless steel container, a cooling
system and a stirring system. In the PEO process,
magnesium substrate was the anode while the
stainless steel container was used as the cathode. The
average current density for the process was maintained
as 0.149 A/cm2 and PEO coating durations for the
substrates were 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min and the
temperature of the electrolyte was kept between 25 °C
and 30 °C.
Rigaku D-MAX 2200 X-Ray diffractometer (40 kV, 40
mA) was employed with a Cu Kα radiation over a 2θ
range from 10° to 90° with the scanning rate of 1°/min
to determine the phase constituents of the PEO
coatings formed on pure Mg. After the XRD
characterization, the samples were cut into four pieces
with a precision diamond saw. First piece was used to
investigate the surface morphology and topography of
the coated samples via Philips XL 30 FEG scanning
electron microscope-energy dispersive spectroscopy
(SEM-EDS) device. Second piece was moulded in
epoxy resin and ground with 80-1200 emery paper and
polished with 3 μm alumina suspension for crosssectional microstructure examination and chemical
analyses of the coatings by Philips XL 30 FEG SEMEDS. Before SEM analysis, all samples were coated
with gold to prevent charging.
The coating thickness values were determined via 10
measurements on cross-sectional SEM micrographs.
The second piece was also used to determine the
microhardness of coatings by means of Mitutoyo Hm200 Vickers microhardness tester applying 25 g load for
5 seconds along a distance from the substrate/coating
interface to the substrate. The third piece was ground
and characterized by XRD after each step, to
investigate the phase constituents through the
thickness of the PEO coatings on 120 min treated
sample, until the Mg substrate was detected by XRD.

3.Results
3.1.Surface Morphology
Figure 1 illustrates the surface SEM images of pure
magnesium specimens coated for different durations in
silicate-borax containing solutions. Upon examining
Figure 1, it was observed that, the surfaces of all pure
magnesium samples coated at different durations
contained pores, relatively smooth areas and microcracks. In addition, crater-like features, around which
material accumulation occurred, were also observed.
Compared to pores, crater-like features were bigger in
size and mostly spherical in shape, whereas pores
were irregular in shape and smaller in size.
For shorter durations (5-15 min) all pores and crater
like-features were distributed evenly on the whole
surface (Figure 1a-1b). Compared to the population of
crater-like features, the concentration of pores was
much higher (Figure 1a-1b). Moreover, the surfaces
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Figure 1. Surface SEM images of PEO coating formed on pure magnesium at different durations. a) 5 min, b) 15
min, c) 30 min, d) 45 min, e) 60 min, f) 90 min and g) 120 min.
were very smooth and less accumulated material was Magnesium was detected on the surface prepared by 5
observed around the crater-like features. Also, the and 15 min of PEO processing whereas, MgO and
Mg2SiO4 were detected in all coated specimens.
surfaces contained fewer cracks relatively.
However, among the samples, it appears that there
For longer coating durations (Figure 1c-1g) it was was a strong correlation between the Mg2SiO4 to MgO
observed that, pores diminished as a function of ratio and the coating duration. For the 5 min coated
increasing coating duration and only crater-like features specimen, peak intensities of Mg2SiO4 are greater than
were evident on the surface of the coated pure peak intensities of MgO phase and this ratio is further
magnesium samples. Furthermore, crater-like features increased for 30 min coated sample as well.
were coarser and lesser in number compared to the
coatings obtained upon shorter PEO processing of pure After 30 min of PEO processing, MgO phase starts to
magnesium. Additionally, material accumulation around dominate the XRD pattern, increasing in intensity
the crater-like features was increased definitely for compared to Mg2SiO4 phase. It is also observed that
longer durations. Generally, surfaces became rougher the peak intensity ratio of MgO to Mg2SiO4 increases
in comparison with the samples coated for shorter further for longer coating durations. Moreover, even
durations (Figure 1a, 1f). No pancake-shaped features though the electrolyte was containing Na2B4O7.10H2O,
were observed on the surface of the specimens (Figure no boron-containing phase was detected on the surface
1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g). The crack concentration, of coated samples from the XRD examinations. In
which is also proportional to the coating duration, addition, no additional phase was detected from the
increased for longer periods of PEO processing (Figure XRD examinations of ground surface of the coated
samples. However, XRD analysis after each successive
1a, 1g).
grinding showed that the intensity of peaks
3.2Phase Analysis
corresponding to Mg2SiO4 phase decreased and after
second grinding the peaks of Mg2SiO4 phase
Figure 2 illustrates XRD patterns of the coatings completely vanished from the pattern whereas the
prepared by PEO obtained on their surfaces and Figure intensity of peaks corresponding to MgO and Mg
3 shows the XRD pattern of 120 min coated specimen, phases become intensified on XRD pattern after each
the coating of which was successively removed and successive grinding.
analysed.
3.3Coating Thickness
According to surface XRD patterns, three phases were Figure 4 illustrates the coating thickness values of PEO
detected for coated specimens, which were coated specimens for different treatment durations. It
magnesium, MgO (periclase) and Mg2SiO4 (forsterite). was observed that the thickness of the coating

480

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

increased with the coating durations. The maximum
coating thickness (280 ± 15 μm) was obtained on the
specimen which was coated for 120 min whereas
minimum coating thickness (20 ± 4 μm) was obtained
on the specimen coated for 5 min. Figure 4 further
shows that, the coating thickness increased almost
linearly with coating duration and the growth rate
calculated from the slope of the curve is approximately
2.2 μm/min.

their distributions in coatings are inhomogeneous. After
30 min of PEO processing, the oxide coating started to
form local protuberances into the substrate (Figure 5d).
At ongoing PEO processing, the oxide coating
continued to grow inwards however, those local grown
protuberances tended to merge and started to form a
smooth substrate/coating interface (Figure 5d-5g). A
thicker coating with a smooth substrate/coating
interface formed for the specimens coated for 90 min
and 120 min by integration of these inner grown
protuberances of the coatings (Figure 5f, 5g).

Figure 2. Surface XRD patterns of PEO coatings
formed on pure magnesium at different durations.
Figure 4. Variation in coating thickness of PEO coated
pure magnesium samples as a function of treatment
duration.
3.5.Microhardness

Figure 6 shows the change in the microhardness
values of the coating as a function of distance from the
coating/substrate interface to the surface of the coating
for the sample coated for 120 min. Figure 6 revealed
that, the hardest part of the coating was the outermost
region of the coating measured as 795 ± 60 HV. Upon
getting closer from surface to coating/substrate
interface, microhardness of the coatings decreased to
510 ± 40 HV and the microhardness values were nearly
constant up to the coating/substrate interface. It should
be noted that, these microhardness values are 18-26
times higher than pure magnesium substrate (30 ± 6
HV).

Figure 3. XRD patterns obtained from the surfaces of
120 min PEO treated pure magnesium upon
successive grinding and analyzing.

3.4.Cross-Sectional Microstructure Examination of 3.6. SEM-EDS Analysis
the Coatings

Figure 5 shows the cross-sectional SEM micrographs
of the PEO coated samples for different coating
durations. Generally speaking, three regions were
observed on the PEO coated pure magnesium for 45,
60, 90, 120 min; i) a loose outer layer with high
concentration of defects such as pores and cracks with
a glassy appearance of outer layer and ii) a relatively
dense inner layer with lower concentration of defects
along with iii) magnesium substrate. However, the
samples coated for 30 minutes and less were not
composed of those two distinct coating regions, the
coatings were highly defective and porous, containing
high concentration of cracks (Figure 5a, 5b, 5c). The
pores were generally spherical and different in size and

Figure 7 illustrates the SEM image of EDS spot
analysis performed at the vicinity of a crater-like feature
on the surface of the 120 min treated specimen and
chemical analysis results were given in Table 1.
According to the SEM-EDS results (Table 1), silicon
content was the highest at the outer region of the crater
like features (Point X) whereas it was lowest at the
innermost region of the crater-like feature (Point T). In
addition to silicon, oxygen content decreases gradually
from the outer region to the inner region of the craterlike feature. In contrast, magnesium content is highest
at the innermost region and lowest at the outer region
of the crater-like feature. Figure 8 shows the crosssectional line SEM-EDS analysis of 120 min coated
specimen. It is concluded that, the outer layer is the
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Figure 5. Cross-sectional SEM micrographs of the PEO coated pure magnesium for different durations a) 5min,
b) 15min, c) 30 min, d) 45 min, e) 60 min, f) 90 min and g) 120 min.
richest in silicon and its amount decreases gradually Figure 9 illustrates the XPS spectra obtained on the
towards the metal/substrate interface whereas oxygen surface of 120 min coated specimen before and after
content is the highest at the inner dense region and grinding the surface (200 µm ground) successively. The
decreases at the outer region of the coatings. It should
be additionally noted that boron was neither detected
on the surface nor in the cross-sectional SEM-EDS
analysis.

Figure 7. Surface SEM micrograph of 120 min PEO
coated pure magnesium containing the illustration of
SEM-EDS analysis spots.
Figure 6. Variation of microhardness of 120 min PEO
coated pure magnesium as a function of distance from
substrate/coating interface.
3.7.XPS Analysis

calculated elemental ratios for both samples were
tabulated in Table 2. The photoemission intensity
investigations after the removal process showed that,
the amount of the Mg element on the surface increased
dramatically, and in parallel with this increment, the
population of other components such as silicon and
oxygen showed less photoemission intensity feature.
Moreover, the presence of boron was detected in both

482

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

before and after grinding the surface, despite the fact compared to other peaks in XPS spectra. Moreover,
that the intensity of B1s peak was relatively lower high carbon contamination was also evident due to
Table 1. Surface SEM-EDS analysis results of 120 min PEO treated pure magnesium according to the
marked spots in Figure 7.

Spots

Mg (at. %)

O (at. %)

Si (at. %)

x
y
z

35.73
41.41
50.08

48.81
42.47
39.64

15.45

t

49.90

42.48

7.62

adsorbed
hydrocarbon
compounds
atmosphere on surface of samples.

from

16.11
10.28

Consequently, the surface of coatings obtained by
PEO method is naturally porous and containing
cracks. This process is repeated all over the surface
of the oxide layer and the deposition of the
ejaculated material through the plasma channels
was one of reason of the increase in the coating
thickness [41].

Figure 8. Cross-sectional SEM-EDS analysis and
obtained results of 120 min PEO coated pure
magnesium.

4.Discussion
In this study, the coating growth process for pure
magnesium in borax added silicate based
electrolyte was investigated from a short coating
duration of 5 min to that of 2 h. Some enlightening
results were obtained such as a dense coating
formation was possible with borax addition to the
electrolyte, which was not noted in the literature for
pure magnesium so far. Similar to the reported
results in the literature, typical pores and crack-like
features were observed on the coating surfaces
(Figure 1a-1g) [19, 39, 40]. The formation of these
features on the coating surfaces was attributed to
the presence of high electric field caused by the
applied voltage, which is well-above the breakdown
voltage of the formed oxide layer. After reaching the
breakdown voltage, the previously formed oxide
layer is destroyed locally via dielectric breakdown of
the coating, forming plasma channels in which
melted species and constituents of the electrolyte
react with each other. Due to high pressure and
temperature present in the discharge channels,
those materials are ejaculated from the channels
and cooled down by the electrolyte causing thermal
shocks. Hence, cracks were formed on the surface.

Figure 9. XPS spectra obtained on 120 min PEO
coated specimen before and after successive
grinding of the coating surface, a) XPS analysis
carried out on the surface as coated sample. b) XPS
analysis carried out on surface of on coated and
ground sample.
Hussein et al. proposed 3 types of discharge
channels for the coating formation on AJ62 Mg
alloys during PEO process. These discharge
channels are called as “a”, “b” and “c” type. The
strong “b” type discharges, which penetrate deep
into the coatings, are responsible for inwards growth
of the coating while “a”, “c” type discharge channels
only penetrate into the surface of the coatings,
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which result in outwards growth of the coating [40,
42, 43]. So, “a” and “c” type discharges are less
energetic compared to “b” type sparks. When the
coatings grow outwards, the pressure in plasma
channels force materials to ejaculate out of the
channels owing to the high pressure in the plasma
channels. These ejaculated materials are cooled by
the electrolyte as explained in the surface
morphology section, trapping gas bubbles and
forming cracks resulting in a defective and loose
outer layer observed in cross-sectional SEM
examinations (Figure 5a-5g). Moreover, after 30 min
of the process duration, coatings start to grow
inwards locally (Figure 5d), developing local
protuberance deep into the substrate and after 45
min, those formed protuberances are starting to
merge (Figure 5e, 5d, 5f, 5g). After 90 minutes, the
merging of the protuberances resulted in a smooth
substrate/coating interface and consequently
relatively a compact coating layer was obtained.
(Figure 5f, 5g). Therefore, before reaching a critical
thickness,
coatings
grow
as
independent
protuberances inwards locally. PEO is a complex
process in which oxide film formation, dissolution
and dielectric breakdown simultaneously occur and
compete with each other. This local growth might be
attributed to anodic dissolution of magnesium
especially in earlier stages of process, since
magnesium is a very reactive metal and dissolves
easily in aqueous environments [44]. Likewise, the
low pilling-bedworth ratio of magnesium (0.81) may
also be responsible for relatively defective and less
adherent coatings compared to aluminum at the
early stages of the PEO coating [45]. Moreover, this
localized protuberance formation may also be
attributed to the conventional unbalanced AC power
supply used in this study as the electrical
parameters such as duty cycle, cathodic and anodic
currents and their respective working periods cannot
be fully controlled. The surface SEM examination
results verified this assumption, since, after 30 min
of coating duration, the number of discharge
channels decreased and their sizes increased due
to the more energetic spark formation (Figure 1c,
1d, 1e, 1f, 1g). Since, electrical discharges mostly
occur on thinner regions of the coatings, new sparks
formed on the thinner regions between the inner
grown protuberances which lead to the thickening of
the thin parts of the coating as a function of process
duration. Finally, after 120 min process duration,
coating microstructure contains less defects (cracks
and pores) with a homogeneous coating thickness
and a smooth substrate coating interface compared
to the obtained coatings in a bare silicate solution
[46, 47]. Therefore, it can be concluded that borax
addition enhanced the compactness and increased
the coating thickness by incorporating of boron
species into the coatings which enhanced the
passive film formation [37, 38, 48]. It was also
observed from the surface morphology examination
by SEM that, the discharge channels coarsened,
and their quantity was decreased on the surface as
the process continued (Figure 1a-1g). Since the
coating thickness increases as a function of process
duration, more electric field is required to break
coatings locally, which is a necessity for the
continuity of the process. Therefore, plasma

channels were increased in size as a function of
process duration and formed where defect
concentrations were higher compared to other
regions. However, the surfaces obtained in the
present study are relatively smoother and contains
less concentration of cracks compared to other
similar studies in the literature by employing a
traditional power supply in a silicate based
electrolyte without borax [46, 47]. The reason for
this behaviour may be attributed to the addition of
borax into the electrolyte, which provided extra
-2
anions such as B4O7 . This excess ion
concentration may prevent the violent spark
formation normally observed in PEO process in
silicate solutions without borax [37, 38, 48]. It is also
possible that, the addition of borax into the
electrolyte may enhance the fluidity of molten oxide
and the thermal shock resistance by incorporation of
boron species in oxide based coatings although the
presence of boron containing crystalline phase was
not detected by XRD [38]. The evaluation of XRD,
together with SEM-EDS results reveals that the
outer loose layer is composed of a mixture of
Mg2SiO4 (forsterite) and MgO (Periclase) whereas
the inner dense layer is composed of MgO
(periclase). Therefore, this implies that silicon does
not penetrate to the inner regions of the coatings.
-2
This may be attributed to low ionic mobility of SiO3
ions. A similar study on PEO coating of aluminum
alloy showed that, pH adjustment on surface might
form a gel layer thus mitigating the diffusion of SiO3
2
ions hence forming of silica deficient Al2O3 phase
in the inner region of the coating which is
comparable to the results of this study [49].
In addition to the XRD results, the SEM-EDS results
also not confirmed the presence of any boroncontaining phase. Since the concentration of boron
content in the coating was not enough to be
detected by SEM-EDS analysis. It should also be
noted that it is very difficult to detect boron by SEMEDS due to the low atomic number of boron
element. However, upon investigating MgO-B2O3
system, it was proposed that, it was possible to
obtain compounds such as Mg2B2O5 and Mg3B2O6 in
PEO process according to following reactions [32]:
Mg → Mg
4Mg

2+

2+

+ 2e

-

(1)

+ B4O7 +6OH → 2Mg2B2O5 + 3H2O
2-

-

Mg2B2O5 + MgO → Mg3B2O6

(2)
(3)

Zhang et al. has studied the effect of borax
additions into the electrolyte for different
concentrations (10, 20, 30, 40 g/l) and reported the
formation of Mg3B2O6. The presence of boron
element in the coating was verified by XPS studies
[32]. However, it should be noted that the borax
concentration was quite high (40 g/l) compared to
the present study and the intensity of the detected
XRD peaks were very low [32]. In another study,
although XPS studies confirmed the existence of
boron element in amorphous B2O3 form, it was not
possible to observe peaks belonging to phases
containing boron by XRD examinations for lower
concentrations of borax in electrolyte [37]. Similarly,

484

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

XPS analysis of the present study confirmed the
presence of boron, though the state of boron
couldn’t be determined owing to high carbon
contamination and not being able to use a
monochromatic X-ray source.
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It should be noted that the addition of borax into the
silicate-based electrolyte increased the coating
2growth rate by decomposition of B4O7 ions which
donates more oxygen ions to participate in film
formation events [38, 50]. The microhardness
examination of the sample coated for 120 min
revealed that, the outer layer is harder compared to
inner layer of the coating due to the relatively high
hardness of forsterite phase compared to periclase
phase, in the Mohs Hardness Scale forsterite phase
is noted as 7 points whereas the hardness of
periclase phase is attributed as 5 points [51].
Moreover, compared to coatings obtained in silicatebased electrolyte without borax, the hardness of
coatings increased slightly [37, 47]. So, the borax
addition is responsible for high hardness of coatings
generally achieved in PEO of magnesium since a
more compact coating has been formed via the
addition of borax into the electrolyte [37, 47]. 5.
Conclusions
Pure magnesium was coated by PEO method for
different durations 5, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 min
in a borax containing silicate based electrolyte using
a conventional unbalanced AC power supply.
According to the XRD and SEM-EDS results, the
coatings consisted of forsterite and periclase
phases at the outer regions while only periclase
phase formed at inner regions of the coatings. The
presence of boron was verified by XPS analysis
though its existence in the coating was detected
neither by XRD nor SEM-EDS analysis.
The thickest and most uniform coatings was
obtained on 120 minutes coated specimen with a
thickness of 280 ± 15 µm whereas specimens
coated at 30, 45, 60 minutes were not
homogeneous and containing local inner grown
protuberances, due to anodic dissolution, low
Pilling-Bedworth ratio (0.81) and the conventional
unbalanced ac power supply. The maximum
hardness was obtained on the outer region of the
coatings as 795 ± 60 HV whereas minimum
hardness was measured as 510 ± 40 HV on inner
region of the coatings. Borax addition into the
electrolyte resulted in a relatively smooth surface,
high growth rate and high hardness owing to extra
-2
anions produced by dissociation of B4O7 anions.
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gerekmektedir [2]. Atık, ülkemiz mevzuatında ilk olarak
ÖZET
1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda
Parafin, petrolün damıtılmasıyla elde edilen renksiz, “Herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya
kokusuz ve farklı hidrokarbonların bileşimiyle elde bırakılan zararlı maddeler” olarak tanımlanmıştır [3].
edilen bir
mum türüdür. Farklı kullanım alanları Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayi ve kentleşmeye
olmaktadır ve bunlar kimya, tekstil, kozmetik, yiyecek koşul olarak katı atıkların miktar ve bileşimleri giderek
artmaktadır. Bu artış bir yandan hammaddelerin
paketleme ve imalat sektörüdür.
bilinçsizce tüketilmesine yol açarken diğer yandan
Kablo imalatında iletkenin ham maddesi olarak çevrenin yükünü oldukça arttırmaktadır [2]. Dolayısıyla
alüminyum ve bakır kullanılmaktadır. Alüminyum gerek çevre kirliliğinin önlenmesi gerekse kaynakların
doğanın
sorumluca
kullanılmasında,
geri
tellerin tutuculuğunun arttırılıp, iletkenin açılmasını ve
önlemek için büküm sürecinde parafin kullanılır. Bu kazanılabilir atıkların değerlendirilerek ekonomiye yarar
çalışmada bükme prosesi sonucunda ortaya çıkan atık sağlayan birer kaynak durumuna getirilmeleri
parafinin filtre sistemi ile geri kazanımı amaçlanmıştır. gerekmektedir [4]. Atıkların kaynağında ayrıştırılması
Çalışma sonucunda tehlikeli atık sınıfına giren parafin, ve geri kazanılabilecek olanlarının ekonomiye
tekrar kullanılabilirliği gözlenmiş ve ekonomik açıdan kazandırılması, atık yönetimi politikalarının temelini
oluşturduğu halde, ülkemizde kaynağında ayrıştırma ve
%90-95 kazanım sağlanmıştır.
geri kazanım faaliyetleri çok düşük düzeydedir [5].
Anahtar kelimeler: Parafin, geri dönüşüm, filtrasyon, Yetersiz temizlik ve atık yönetimi uygulamaları ile çevre
ve insan sağlığı arasındaki ilişki kalkınamamış ve/veya
alüminyum tel imalatı
kalkınmakta olan ülkelerde açıkça gözlemlenmektedir
[6]. Gelişmiş ülkelerde katı atık depolama alanına
Abstract
giden ambalaj atığı miktarını azaltmak için depolama
vergisi alınmaktadır. Depolama vergisi arttıkça
Paraffin is a kind of wax obtained by distillation of
kaynakta ayrı toplamada artmaktadır[5]. Tüm bunlar
petroleum, which is colorless, odorless and with the
göz önüne alındığında atık sorununun sadece çevresel
composition of different hydrocarbons. They are
ve insansal bir sorun olmadığı, aynı zamanda yönetim
different areas of use such as chemical, textile,
çevreleri, politika uygulayıcıları ve yürütücüleri
cosmetic, food packaging and manufacturing sectors
açısından da çok fazla önem verilmesi gereken bir
.
konu olduğu ortaya çıkmaktadır [7]. Çalışmada
Aluminum and copper are used as the raw material of
Aliminyum tellerin büküm sürecinde kullanılan ve
the conductor in cable manufacturing. Paraffin is used
tehlikeli atık sınıfına giren parafinin Çevre ve Şehircilik
in the twisting process to increase the retention of the
Bakanlığı tarafından yayınlanan "Tehlikeli Atıkların
aluminum wires and to prevent the unwinding of the
Sınıflandırılması Kılavuzu" mevzuatına göre geri
conductor. In this study, it is aimed to recover the
kazanım zorunluluğundan dolayı yapılan proje
waste paraffin produced by the twisting process by a
açıklanmıştır.
filter system. As a result of this study, paraffin which is
Parafin, ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach
considered as hazardous waste, reusability is observed
tarafından odun katranından elde edilmiş bir mum
and 90-95% economical gain is achieved.
çeşididir. CnH2n+2 formülü ile genel olarak ifade edilirler.
Karbon sayıları C5 ve C15 arasında olan parafinler sıvı
Keywords: Paraffin, recycling, filtration, aluminum wire
halde, diğerleri mum halde bulunurlar [8]. Parafin
manufacturing
o
mumlar erime sıcaklıkları 23-67 C arasında olan
hidrokarbon zincirlerinden oluşurlar [9]. Ham parafin
1. Giriş
mumunun erime noktası 37 ile 48°C tam rafine edilmiş
Katı atık olgusunu “sahibinin istemediği ancak parafin mumunun ergime noktası ise, 48 ile 66°C
ekonomik değeri olan ve toplumun menfaati gereği arasında değişir. Erime noktası yüksek olan parafin
toplanıp fen ve sanat kurallarına, bilimsel esaslara, mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır [10].
mühendislik prensiplerine göre bertaraf edilmesi
gereken katı şeyler” olarak tanımlanmaktadır [1]. Katı
atıklar, teknik ve sağlık yönüyle koşullara uygun bir 2. Parafinin Kablo Sektöründeki Kullanımı
şekilde bertaraf edilmedikleri zaman hava, su ve toprak ve Çalışmanın Gerekliliği
kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı katı
Kablo üretimi için kullanılacak parafin süreç öncesinde
atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde
katı halde imalat alanına getirilmektedir ve Şekil 1 deki
bertarafını
sağlayacak
yöntemlerin
kullanılması
a

a
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gibi delik çapları 0,5-0,6mm olan püskürtme
başlıklarından ısıtılmış olarak toz haline getirilerek
akan kablo hattı üzerine püskürtülmektedir.

bahsedilmektedir. Altıncı bölümde tasarlanan sistemin
ana enerji kaynağı ve ekonomik kısmı üzerinde
durulmuştur. Son olarak ise sonuç kısmında proje
çıktıları belirtilerek daha sonra yapılacak çalışmalar
hakkında bilgi verilmiştir.

3. Al. Tel Büküm Prosesi
Çalışmamız Hasçelik Kablo San. Tic. A.Ş. tesislerinde
gerçekleştirilmiş olup Şekil 3 deki gibi Al. tellerin büküm
işleminde kullanılan parafinin tasarlanan geri kazanım
sistemi ile içerisindeki Al. parçacıklardan arındırılması
sonucu tekrar büküm sürecine dahil edilmesiyle ilgili bir
sistem geliştirilmiştir. Sistemin çalıştırılması sonucunda
satın alınan parafin miktarında ve maliyetinde azalma
olacaktır. Ayrıca atık parafin miktarında azalma
olacağından çevreci ve yenilikçi bir sistem elde edilmiş
olacaktır.

Şekil 1. 0.5mm delik çapındaki püskürtme başlığı
Bu süreçte kablo tellerinin üzerine püskürtülen parafin
büküm sürecine girecek olan teller arasında tutuculuğu
arttırmak
ve
tellerin
açılmaması
amacıyla
kullanılmaktadırlar. Parafin tellerin üzerine Şekil 2 deki
kapalı bir kutu şeklindeki bölümde püskürtülmesi
gerçekleştirilmektedir ve tellere yapışamayan parafinler
kutunun iç kısmında bulunan toplama alanında
biriktirilmektedir. Kullanılmadan biriken parafinlerde
(ortalama tanecik boyutu: 79,438nm) Alüminyum tozları
mevcuttur ve bunlar tekrar kullanılmak istense bile
püskürtme
başlıklarını
tıkayacağı
için
kullanılamamaktadır.

Şekil 3. Geri Kazanım Sistemi

Şekil 2.Akan kablo hattına parafinin püskürtüldüğü kutu
Bu çalışma kapsamında Al. tellerin büküm süreci ele
alınmıştır. Dördüncü bölümde tasarlanan filtrasyon
sisteminden ve filtre seçimi kriterleri konusu işlenmiştir.
Beşinci bölümde ise sistemin genel çalışma
prensibinden ve sistemi oluşturan ana elemanlardan

4. Filtrasyon Sistemi ve Filtre Seçimi
Çalışmada parafinin eritilerek içinden Al. taneciklerinin
ayrıştırılması için filtrasyon sistemi tasarlanmıştır.
Tasarlanan sistem farklı türdeki filtrelerle denemeler
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yapılarak süzme kalitesine, süzme hızına ve filtrelerin
birden fazla kez kullanılabilme kriterlerine göre karar
verilmiştir. Bir filtreden geçen en büyük parçaya o
parçanın mesh(meş) ölçüsü denilmektedir [11]. Yapılan
süzme çalışmaları sonucunda ise daha iyi bir süzmenin
olabilmesi için filtre sisteminin farklı mesh boyutlarını
içeren iki katlı sistem yapılmasına karar verilmiştir. Üst
filtre, metalden ve alt filtreye göre daha büyük
gözeneklerden oluşacaktır (80-150 mesh). Üst
kısımdaki atık parafin katı olduğu için erimesini
kolaylaştırmak amacıyla daha büyük gözeneklerden
geçirilecektir. Alt kısımdaki filtre bez filtreden ve daha
küçük gözeneklerden oluşacaktır. Sıvı halde elde
edilen parafin kalıplara dökülerek katı hale
dönüştürülecektir. Katı haldeki parafin ise tekrar
kullanılacaktır. Filtre seçimi sırasında her birinde aynı
miktarda hassas terazi ile miktarları ölçülerek erimiş
sıvı haline dönüşmüş karışım filtrelerin üstüne
boşaltılmıştır ve süzme kalitesi için incelenmiştir.
Yapılan
denemeler
sonucunda
nozul
çapını
tıkamayacak şekilde geri kazanım sistemi sonunda Al.
taneciğin boyutunun 0.25mm’den küçük olması başarı
ölçütü olarak kabul edilmiştir ve mesh boyutu
seçiminde bu kritere göre karar verilmiştir.

5.Sistem
Prensibi

Gereksinimleri

ve

Çalışma

Çalışmada Şekil 4 deki gibi içerisinde Al. parçaların
bulunduğu parafinin filtre edilebileceği ön yükleme
alanı 150 kg parafin karışımının sığabileceği boyutta
tasarlanmıştır. Tasarlanan kazanın cidarı parafini
eritmek için gerekecek ısı enerjisinin kaynağı olarak
kullanılacaktır.

Cidarda parafinin erime noktasından fazla olacak
şekilde ısı transferi yağı dolaştırılarak cidar içindeki
sıcaklığın homojen dağılmasına dikkat edilecektir. Isı
transfer performansı için, akışkanların yüksek ısı
iletkenliğine, yüksek hacimsel ısı kapasitesine ve
düşük viskoziteye sahip olması beklenir [12].
Çalışmada yüksek ısı iletkenliği için Thermoil-680
o
(Alevlenme Noktası:220 C) ısı transferi yağı içerdiği
özel katkı maddeleri sayesinde yüksek ısılarda bile
oksidasyona karşı dayanıklı olduğu için tercih edilmiştir
[13]. Isı transferi yağının ısıtılması için ise Şekil 5 deki
gibi Al. ergitme kazanının bacası etrafında atmosfere
gönderilecek olan ısıdan faydalanılacaktır. Bacanın
yüksekliğine uygun olarak ise gerekli basma gücüne
sahip ısı transferi pompası sisteme entegre edilecektir.
Genel prensip olarak viskozitesi düşük yani akışkanlığı
iyi olan malzemeler için helis dişli pompalar tercih
edilmesi faydalı bir seçimdir. Pompanın içindeki
mekanik ve plastik parçaların yüksek sıcaklıktan
etkilenmemesi için seçilen pompa aynı kimyasal
değerlere sahip malzemeler için kullanılabilir aksi
durumda pompada arızalar ve istenen performans elde
edilemez. Pompa seçimi için öncelikle sistemde
kullanılacak yağ miktarı(l/dk) ve sistemde kullanılacak
ısı transferi yağının viskozite değeri(cSt) göz önünde
bulundurarak pompa gücü seçimi yapılır. Çalışmada
pompa olarak Kupar KHP 3/4” modeli tercih edilmiştir
(n=1000 rpm,0.75Kw). Pompa sayesinde baca etrafına
basılan ısı transferi yağı ısınacak ve cidara girip içinde
bulunan parafinin erimesi sağlanacaktır. Isı iletim
katsayısı büyük olan maddeler ısıyı çabuk iletir, küçük
olanlar daha geç iletir. Gümüş, bakır, altın ve
alüminyum gibi elektrik akımını iyi ileten maddeler aynı
zamanda ısıyı da iyi ilettiklerinden bu metallerin ısı
iletim katsayıları büyüktür [14]. Baca etrafında
kullanılacak boru ise ısı iletim katsayısı yüksek
olmasından dolayı bakır boru tercih edilecektir. Bu
sayede bakır boruların içinden geçen ısı transferi yağı
boruların üzerini de yalıtım yaptıktan sonra dış fabrika
ortamına daha az oranda ısı kaybedecek ve ısınan ısı
transferi yağını minimum kayıp ile cidarlara iletecektir.

Şekil 4. Tasarlanan kazanın cidar kesiti ve filtrasyon
sistemi
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Şekil 5. Tasarlanan sistemin montaj resmi

6. Sistemin Enerji Kaynağı
Çalışmada, tasarladığımız sistemin ana enerji
kaynağı olarak Al. ergitme kazanının bacasından
atılan atık baca gazı enerjisinin kullanılması
amaçlanmıştır. Prototip çalışmalarında ise hem
zamandan hem de sistemin teknik sıkıntılarını daha
iyi görebilmek amacıyla öncelikli olarak enerji
kaynağı ısı transferi yağının ısıtılması için rezistans
çifti yağ tankına entegre edilmiştir ve prototip
uygulaması için ana enerji kaynağı görevini almıştır.
Elektrik enerjisi için birim maliyet analizi yapılarak
sisteminin
ekonomik
kısmı
da
denemeler
sonucunda görülerek birim maliyet analizi için fikir
vermesi amaçlanmıştır.

Personel
Maliyeti

TL

318

Toplam Maliyet

TL

347,87

7. Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışma sonucunda tasarlanan sistem devreye
alınarak parafin – Alüminyum taneciklerinin
ayrıştırılması
yapılarak,
yeniden
sisteme
gönderilmesi sağlanmış ve ekonomik olarak
kazanımlar elde edilmiştir. Aylık ortalama 1-1,5 ton
ham parafin kullanılırken artık bu maliyetin yerini
geri kazanımla elde edilen parafin alacaktır.

6.1. Birim Maliyetin Belirlenmesi
Çalışma sırasında 24 saat boyunca 1000 kg
Parafin-Al. tanecik karışımı tasarlanan sisteme
yüklenmiştir ve elektrik tüketimi belirlenmiştir.
Çalışmada ilk deneme için alınan parafinin kg
maliyeti 6 TL’dir. Çizelge 1 deki yapılan enerji
tüketim hesaplamaları sonucunda parafinin kg
maliyeti yaklaşık 0,35 TL’dir ve tasarlanan sistemin
hem çevreci hem de yaklaşık % 90-95 oranında
ekonomik olduğu hesaplamalarla görülmüştür.

Çalışmanın çıktısı olarak elde edilen süzülmüş
parafinin kaç kere sisteme verileceği ve kimyasal
olarak parafinin yapısının bozulup bozulmadığı ise
daha sonra yapılacak çalışmalarda çözüm aranacak
konulardır.

8. Teşekkürler
Çalışmamızda bize destek olan Hasçelik Kablo San.
Tic. A. Ş. ’ye teşekkür ederiz.

Çizelge1. Birim Enerji Maliyeti

Ayrıca çalışmamız TÜBİTAK tarafından “TEYDEB1501 Sanayi Ar-Ge Projesi” olarak ve “Filtrasyon
Sistemi Tasarımı ile Üretimde Kullanılan Parafin
Malzemenin Geri Dönüşümü” adıyla 3180072 nolu
proje numarası ile maddi olarak desteklenmektedir.

Konu

Ölçü Birimi

Miktar

Tüketilen Enerji
Miktarı

kWh

147,13

Birim Enerji
Bedeli

TL

0,203

Kaynaklar

Toplam Enerji
Tüketim Bedeli

TL

29,87
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AN EXPERIMENTAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COUNTER
FLOW CASCADE RANQUE-HILSCH VORTEX TUBES SYSTEM WITH
FIVE NOZZLES MADE OF POLYAMIDE AND BRASS
POLYAMİD VE PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ Beş NOZUL
KULLANILAN KARŞIT AKIŞLI KASKAD RANQUE-HİLSCH VORTEKS
TÜP SİSTEMİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ
Volkan KIRMACI

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Bartın, Türkiye, E-posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr
soğutucu akışkana gereksinimi olmamasından dolayı
çevresel açıdan zararlı olmaması gibi özelliklerinden
dolayı RHVT’ler günümüzde çeşitli ısıtma ve
soğutma işlemlerinde kullanılmaktadır [3-5].

Özet
Bu çalışmada hacimsel debileri ayarlamak için bir
kontrol vanası hariç hiçbir hareketli parçası
bulunmayan, iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 10 cm
olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp
kullanılmış ve seri olarak birbirine bağlanarak
deneysel sistem oluşturulmuştur.
Oluşturulan
sisteme giriş basıncı 150 kPa’dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla basınçlı hava
kullanılmıştır. Karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks
tüplerde Polyamid ve Pirinç malzemeden üretilmiş
beş nozul kullanılmıştır. Karşıt akışlı kaskad RanqueHilsch Vorteks tüpün ısıtma-soğutma sıcaklık
performansları deneysel olarak incelenmiştir.

Şekil 1 de bu çalışmada kullanılan karşıt akışlı RHVT
çalışma prensibi verilmiştir. RHVT’ler ile aynı anda
soğuk ve sıcak akışkan elde edilmesi, iki farklı açısal
hızlarda dönen akışkan arasında oluşan mekanik
enerji transferi gösterilmiştir. RHVT’ne basınçlı
akışkan, giriş ağzında yer alan nozuldan geçerek
teğetsel olarak girer. Tüp girişindeki nozul ile basınçlı
olan giriş akışkanının basıncını düşürülerek hızın
artmasını sağlamaktır. Nozuldan geçen akışkan,
tüpe giren basınçlı akışkana bağımlı olarak tüpün
silindirik yapısından dolayı çok yüksek açısal
hızlarda dönmeye başlar. Bu esnasında, akışkan
merkezkaç kuvvetin etkisi ile tüp cidarına doğru
genişlemeye başlar.

Anahtar kelimeler: Ranque-Hilsch vorteks tüp,
soğutma, ısıtma.

Abstract

Bunun sonucunda da tüp merkezindeki akışkan ile
tüp cidarındaki akışkan arasında basınç farkı
oluşarak, akışkan radyal yönde merkeze doğru
genişler. Merkezdeki akışın açısal hızı, açısal
momentumun korunumu ilkesinden dolayı tüp
cidarındaki kışının açısal hızından daha yüksek
değerinde olup, tüp içerisinde iki farklı hızlarda
dönen iki akışkan oluşur. Merkezdeki akışkan daha
yüksek hıza sahip olduğundan dolayı yüzeydeki
akışkanı hızlanarak merkezdeki akıştan cidardaki
akışkana mekanik enerji transferi oluşur.

In this study, study,inner diameter 7mm and body
length 10 cm serially connected two numbers of
counter flow Ranque-Hilsch vortex tubes, which do
not have any moving parts except a valve for
volumetric flow adjusting, have been used as
experimental system. Compressed air was used as a
working fluid with inlet pressure range 150 to 600
kPa with 50 kPa variation. Polyamide and brass
nozzles were used in the Ranque-Hilsch vortex tubes
with nozzle number five. Performance of heating and
cooling temperature of a counterflow cascade
Ranque-Hilsch Vortex Tube was experimentally
investigated.

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 akışkanın
çıktığı uçta bulunan kontrol vanasından dolayı bir
durgunluk noktasından sonra akışkan geriye doğru
döner. Bunun sonucunda, RHVT’lerde aynı anda bir
tarafından soğuk akışkan, diğer tarafından da sıcak
akış elde edilir (Şekil 1-2). [6-9].

Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube, cooling,
heating

1. Giriş
George Joseph Ranque tarafından 1931 yılında
keşfedilen ve Rudoph Hilsch tarafından 1947 yılında
geliştirilmiş olan vorteks tüp, iki araştırmacıların
isimleri ile Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü (RHVT)
olarak isimlendirilmiştir [1, 2]. RHVT, hacimsel
debileri ayarlamak için sıcak akışkan çıkış tarafındaki
kontrol vanası hariç hareketli bir parçası bulunmayan
ve basit bir borudan oluşan basınçlı akışkan
kullanılarak çalışarak aynı anda hem ısıtma hem de
soğutma işlemi gerçekleştiren sistemdir. Boyutlarının
ufak olması, hızlı rejime gelme süresi, herhangi bir

Şekil 1. Karşıt akışlı RHVT yapısı.
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bağlamışlardır. Ranque-Hilsch Vorteks Tüplerde
polyamid plastik, alüminyumun ve pirinç malzemeden
üretilmiş 2, 4 ve 6 nozul kullanmışlardır. RanqueHilsch Vorteks Tüplerde giriş basıncı 150 kPa’ dan
50 kPa aralıklarla 450 kPa basınç değerine kadar
basınçlı hava kullanmışlardır. Paralel bağlı RanqueHilsch
vorteks
tüpün
performansları
nozul
malzemesi, nozul sayısı ve giriş basıncına göre
deneysel
olarak
incelenmişlerdir.
Deneylerin
sonuçları değerlendirildiğinde en iyi performans
değerini giriş basıncı 450 kP’da alüminyumun
malzemeden yapılmış 6 nozullu Ranque-Hilsch
vorteks tüpü sağladığını tespit etmişlerdir [14].

Sıcak akışkan

Tüp cidarı
ωsog > ωsıc
ωsıc: Sıcak akışın açısal hızı

Soğuk akışkan

ωsog

ωsog: Soğuk akışın açısal hızı

ωsıc
Şekil 2. RHVT içindeki sıcak ve soğuk akışkan.

Bu çalışmada, iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 10 cm
ölçülerinde iki adet karşıt akışlı RHVT’ler birbirine
seri biçimde kaskad olarak birbirine bağlanarak
deneysel sistem oluşturularak, giriş basıncı 150
kPa’dan 600 kPa basınç değerine kadar 50 kPa
aralıklarla basınçlı hava kullanılarak soğutma–ısıtma
performansları
deneysel
olarak
etkileşimini
incelenmiştir. RHVT’ler de polyamid, ve pirinç
malzemelerinden üretilmiş beşli nozul kullanılmıştır.

Cebeci (2013), yaptığı yüksek lisans tez
çalışmasında, gövde uzunluğu 100 mm, iç çapı 10
mm olan karşıt akışlı bir RHVT de 2, 3, 4, 5, 6 nozul
sayılarında, basınçlı akışkan olarak hava ve oksijen
kullanarak 50 kPa aralıklarla, 150 kPa’ dan 700 kPa
basınç değerine kadar soğutma ve ısıtma
performanslarını deneysel olarak incelemiştir.
Sistemdeki kayıp iş ve verimi ekserji analizi ile
hesaplanmıştır [10]. Yüksel (2014), yaptığı yüksek
lisans tez çalışmasında, talaşlı imalatta kullanılan
soğutma sıvılarının insan sağlığına ve çevreye
verdiği zararlı etkiler nedeniyle RHVT nin soğutma
işlemi talaşlı imalatta incelenmiştir RHVT nin
performansı, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine
göre düşük olmasına rağmen maliyetin düşük olması
ve çabuk rejime girmesi diğer uygulamalara göre
RHVT’nin kullanımını ön plana çıkarmıştır. RHVT’nin
soğutma sistemi, talaşlı imalatta kullanılarak soğutma
performansı incelenmiştir [11]. Kırmacı vd. (2017),
yaptıkları deneysel çalışmada gövde uzunluğu 100
mm, iç çapı 7 mm olan İki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpler birbirine paralel birbirine
bağlanarak
deneysek
sistem
oluşturmuşlar.
Oluşturulan sisteme giriş basıncı 2.0 bar’dan
başlayarak 6.0 bar basınç değerine kadar 0.5 bar
aralıklarla basınçlı oksijen kullanmışlardır. Karşıt
akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüplerde Polyamid ve
Pirinç malzemeden üretilmiş altılı nozul kullanılmışlar
ve oluşturulan sistemin ısıtma-soğutma sıcaklık
performansları
deneysel
olarak
incelenmiştir.
Deneylerin sonuçları değerlendirildiğinde en iyi
performans değerini giriş basıncı 6.0 bar’da pirinç
malzemeden üretilmiş nozulda sağladığını tespit
etmişlerdir [12]. Kırmacı vd. (2017), yaptıkları
deneysel çalışmada gövde uzunluğu 100 mm, iç çapı
7 mm olan İki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch
Vorteks Tüpler birbirine paralel birbirine bağlanarak
deneysek sistem oluşturmuşlar. Oluşturulan sisteme
giriş basıncı 1.5 bar’dan başlayarak 5.5 bar basınç
değerine kadar 0.5 bar aralıklarla basınçlı hava
kullanmışlardır. Karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks
Tüplerde Bronzlu teflon ve çelik malzemeden
üretilmiş dört nozul kullanılmışlar ve oluşturulan
sistemin ısıtma-soğutma sıcaklık performansları
deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerin sonuçları
değerlendirildiğinde en iyi performans değerini giriş
basıncı 5.5 bar’da broznlu teflon malzemeden
üretilmiş nozulda sağladığını tespit etmişlerdir [13].
Kırmacı ve Günver (2017), iç çapı 7 mm, gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet karşıt akışlı RanqueHilsch Vorteks Tüpü paralel olarak birbirine

2. Deneysel Çalışma
2.1. Deneysel Sistem
Bu çalışmada, iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 10 cm
olan iki adet karşıt akışlı RHVT kullanılmıştır.
RHVT’ler kaskad biçimde seri olarak bağlanarak
genişliği 100 cm, boyu 40 cm, kalınlığı 1.5 mm olan
bir sac levha üzerine yatay konumda sabitlenerek
Şekil 3’deki gibi yerleştirilmiştir. RHVT giren havanın
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
o
C
akışkanların sıcaklıklarını ölçmek için ±1
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 yapılmış ve sistemde basınçlı akışkan
kaynağı olarak 10 kw’lık hava kompresör
kullanılmıştır. Şekil 4 de deneysel sistemde
kullanılan Polyamid ve Pirinç malzemelerinden
üretilmiş beşli nozullar verilmiştir.
0
C’lik ortam sıcaklığında
Tüm deneyler 21
yapılmıştır.
Deneyde elde edilen sonuçların
doğruluğu için bir deney 3 kez tekrarlanmış ve elde
edilen değerlerin ortalamaları alınmıştır.
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3. Bulgular ve Tartışma
Bir giriş ve bir çıkışlı sürekli akışlı açık sistemler için
kütlenin korunumu RHVT’ne göre Eşitlik 1’ deki
yazılabilir.

.
.
∑ m gir = ∑ m çkş
(1)
.

m gir
.

m çkş

: RHVT giriş akışkanın hacimsel debisi, l/s
: RHVT çıkış akışkanın hacimsel debisi, l/s

Eşitlik 1 RHVT için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir.
.

.

.

m çkş = m a + m b
(2)
RHVT çıkan soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki
akışkanın kütle debisine oranı, yc olarak tanımlanmış
ve Eşitlik 3 ile verilmiştir.

Şekil 3. RHVT deneysel sistem

.

yc =

mb
.

m gir
(3)
.

ma

: RHVT çıkan sıcak akışkanın hacimsel debisi,

l/s
Şekil 4. Deneylerde kullanılan nozullar

.

mb

2.2 Deneylerin Yapılışı

: RHVT çıkan soğuk akışkanın hacimsel

debisi, l/s

RHVT sisteminin basınçlı hava kaynağını karşılamak
için 10 kW’lık hava kompresörü kullanılmıştır. Hava
kompresörü çalıştırılmış ve tüpün akışkan girişindeki
vana yardımıyla deneylerde başlangıç basıncı olan
150 kPa basınç sağlanmıştır. Yapılan basınç
ayarlamasından sonra RHVT’nün sıcak ve soğuk
akışkan çıkışına monte edilen ölçüm cihazlarında
okunan sıcaklık değerleri sabit oluncaya kadar aynı
basınçta oksijen gönderilmiştir. RHVT girişteki
basınç, RHVT den çıkan sıcak ve soğuk akışkanın
sıcaklık değerleriyle birlikte hacimsel debileri de
okunmuştur. Daha sonra 200 kPa olan basınç
değerindeki deneye başlamadan önce RHVT’ün
soğuk ve sıcak akışkan sıcaklığını ölçen dijital
termometre ile ortam sıcaklığını ölçen dijital
termometrelerin eşit sıcaklık değerine gelinceye
kadar beklenmiş ve okunan değerler eşitlendikten
sonra 200 kPa olan basınç değerindeki deneyler
yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra 250, 300, 350,
400, 450, 500, 550 ve 600 kPa basınç değerlerinde
polyamid ve pirinç malzemesinden imal edilmiş olan
beş nozullarda tüm deneyler tamamlanmıştır. Tüm
0
deneyler 21 C’lik ortam sıcaklığında yapılmıştır.
Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu için bir
deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin
ortalamaları alınmıştır.

RHVT’lerde sıcak çıkış tarafında bulunan vananın
açılıp kapanması ile yc oranı değişmektedir. Yapılmış
olan bu deneysel çalışmada, RHVT 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 [1, 9, 1214].
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En düşük Tsgk değeri, Pirinç malzemeden üretilmiş
nozulda ve Pgir=600 kPa değerinde Tsgk değeri -4.5
0
C olduğu, en yüksek Tsgk ise Polyamid malzemeden
0
üretilmiş nozulda ve Pgir=150 kPa değerinde 13.1 C
olarak ölçülmüştür. Pirinç malzemeden üretilmiş
nozul incelendiğinde en yükek Tsgk değeri Pgir=150
0
C olduğu; Polyamid
kPa değerinde 12.4
malzemeden üretilmiş nozul incelendiğinde en düşük
0
Tsgk değeri Pgir=600 kPa değerinde -2.3 C olduğu
Şekil 6 de görülmektedir. Deneysel sistemde Pgir 150
kPa’ dan 50 kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine
kadar sıcak akışkanın sıcaklığı ile soğuk akışkanın
sıcaklığı arasındaki fark (∆T) Şekil 7 verilmiştir.

∆T = Tsck − Tsgk
(6)
Seri bağlı Kaskad tipi RHVT deney deneysel
sistemde basınçlı akışkan olarak hava, Polyemid,
Pirinç ve Alüminyum malzemesinden üretilmiş 5
nozul sayısında, 200 kPa’ dan 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla gönderilmiş ve Seri
bağlı Kaskad tipi RHVT soğuk akışkan çıkış
sıcaklıkları (Tsck) Şekil 5’de verilmiştir.
29
28

Pirinç
Polyamid

34
31

26

Pirinç
Polyamid

28

25

25

24

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

27

22

23

19

22

16
21
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

13

Giriş Basıncı (kPa)

10

Şekil 5. Giriş Basıncı ile Tsck değişim grafiği

7

Şekil 5 incelendiğinde RHVT giriş basıncı
değerlerinde çıkan en yüksek sıcak akışkan sıcaklığı
(Tsck) incelendiğinde, pirinç malzemesinden yapılmış
0
nozulda 600 kPa’da 28.9 C ölçülmüştür. En düşük
Tsck değeri ise 200 kPa giriş basınç değerinde
0
Polyemid malzemeden yapılmış nozulda 21.2 C
olarak ölçülmüştür. Deneylerde kullanılan nozullar
incelendiğinde RHVT giriş basınç değeri arttıkça Tsck
değeri artmaktadır. Deneysel sistemde giriş basıncı
(Pgir) 150 kPa’dan 50 kPa aralıklarla 600 kPa basınç
değerine kadar Seri bağlı Kaskad tipi RHVT soğuk
akışkan çıkış ucunda ölçülen sıcaklıklar (Tsgk) Şekil 6
verilmiştir.

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Giriş Basıncı (kPa)

Şekil 7. Giriş Basıncı ile ∆T değişim grafiği
Şekil 7 incelendiğinde en yüksek ∆T, Pirinç
malzemeden üretilmiş nozulda ve Pgir=600 kPa
0
değerinde ∆T değeri 33.4 C olduğu, en düşük ∆T
değeri ise Polyamid malzemeden üretilmiş nozulda
0
ve Pgir=150 kPa değerinde 8.1 C olarak ölçülmüştür.
Pirinç malzemeden üretilmiş nozul incelendiğinde en
0
düşük ∆T değeri Pgir=150 kPa değerinde 8.9 C
olduğu;
Polyamid malzemeden üretilmiş nozul
incelendiğinde en yüksek ∆T değeri Pgir=600 kPa
0
değerinde 29.9 C olduğu görülmüştür (Şekil 7).

14
12

Pirinç
Polyamid

4. Sonuç ve Öneriler

10

Yapılan deney sisteminde, tasarımı yapılan deney
sisteminde nozul sayısı 5 olan Polyamid ve Pirinç
malzemeden üretilmiş, basınçlı akışkan olarak hava
kullanılan, 150 kPa’ dan başlayarak 600 kPa basınç
değerine kadar 50 kPa aralıklarla soğutma ve ısıtma
performansı incelenmiştir. Bu çalışma bağlantı
şekline göre oluşturulan deneysel sistem giriş
basıncı ve nozul malzemesine arasındaki ilişki
deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar
değerlendirildiğinde en düşük soğuk akışkan
sıcaklığı Pgir = 600 kPa değerinde Pirinç
0
malzemeden üretilmiş nozulda -4.5 C olduğu tespit
edilmiştir (Şekil 6). En yüksek sıcak akışkan sıcaklığı
ise Pgir = 600 kPa değerinde Pirinç malzemeden
0
üretilmiş nozulda 28.9 C olduğu tespit edilmiştir
(Şekil 5). Deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde,

Sıcaklık (°C)

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Giriş Basıncı (kPa)

Şekil 6. Giriş Basıncı ile Tsgk değişim grafiği
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havanın giriş basıncı arttırıldıkça deneysel sistemin
performans değeri olarak da adlandırılan sıcak
akışkan çıkış ucunda ölçülen Tsck ile soğuk akışkan
çıkış ucunda ölçülen Tsgk arasındaki fark olan, ∆T
artmaktadır. En yüksek ∆T, Pgir = 600 kPa değerinde
0
Pirinç malzemeden üretilmiş nozulda 33.4 C olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 7). 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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PRODUCTION OF COMPOSITE VOLLASTONITE REINFORCED IN
AA2014 MATRIX BY POWDER METALLURGY METHOD,
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL
PROPERTIES
VOLLASTONİT TAKVİYELİ AA2014 MATRİSLİ KOMPOZİTİN TOZ
METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ MİKRO YAPI VE MEKANİK
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Özet

1. Giriş
Kompozit malzemelere olan ihtiyaç, gelişmiş fiziksel
ve mekanik özellikler nedeniyle modern teknoloji için
bir zorunluluk haline gelmiştir. Metal matrisli
kompozitler (MMK) son yıllarda geliştirilmiş ve
bunların arasında alüminyum matrisli kompozitler
endüstrinin
birçok
alanında
kullanılmaya
başlanmıştır. Bunun başlıca nedeni yoğunluğunun
düşük, tokluğunun ve korozyon direncinin yüksek
olmasıdır [1-3]. Toz Metalurji (TM) yöntemi, başka
bir imalat yöntemiyle bir araya getirilemeyen biri
seramik özlü diğeri ise metal olan iki malzemeyi bir
araya getirerek tek malzemeden elde edilemeyecek
üstün özellikleri elde etmemizi sağlayan, kompozit
malzemelerin üretilmesini mümkün kılar. Uygulama
alanları genellikle havacılık, askeri ekipmanlar, araba
endüstrileri ve tıbbi ekipmanların üretildiği alanlarıdır.
Ancak, bu TM yöntemiyle üretilen Metal Matrisli
Kompozitlerin dezavantajı üretim maliyetlerinin
yüksek olmasıdır [4]. Metal matris içerisine seramik
malzemelerinin takviye edilmesi yeni bir fikir değildir.
Daha önceki çalışmalar incelendiğinde. Seramik
partiküllerin alüminyuma eklenmesinin mekanik
özellikleri iyileştirdiği, aşınma direncini ve korozyon
direncini arttırdığı rapor edilmiştir [5,6].
Toz
metalürjisi (TM), MMK'ler için en yaygın üretim
tekniği olarak kullanılmaktadır. TM'nin diğer imalat
yöntemleriyle kıyaslandığında özelliklede dökümle
göre avantajlarından biri, oluşacak mikroyapının
kontrol altında tutulabiliyor olmasıdır. Mevcut
literatürde TM ile ilgili yapılan bir derlemede, katı hal
difüzyonu,
parçacıklar
arası
bağlanmanın
oluşumunda ve büyümesinde önemli bir rol
oynadığını, böylece difüzyon bağının mikroyapı ve
mekanik özellikler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu
göstermiştir.
Ayrıca,
difüzyonun
sinterleme
sıcaklığına ve zamanına bağlı olduğu bilinmektedir.
Bu parametreler geçmişte incelenmiştir [7,8].
Alüminyum matrisli kompozitler de en yaygın olarak
kullanılan dolgu malzemeleri Al2O3, SiC, bor, TiC ve
karbondur [9].

Bu çalışmada AA2014 alüminyum ön alaşımlı tozları
ile değişik oranlarda (% 5,10 ve 15) vollastonit
(CaSiO3)
tozları karıştırılarak toz metalürjisi
yöntemiyle metal matrisli kompozit malzeme üretimi
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tozlar planetary
cihazında 60 dk karıştırılmış ve 700 Mpa basınç
altında preslenerek silindirik deney numuneleri
şeklinde elde edilmiştir. Elde edilen numuneler
atmosfer kontrollü yatay tüp fırında 600ºC’ de 1 saat
süre ile Argon gazı altında sinterlenmiştir.
Sinterlenmiş numunelerin yoğunluk ölçümleri ve
mikro sertlik testli yapılarak metal matrisli kompozit
malzemenin
mekanik
özelikleri
belirlenmiştir.
Numunelerin sinterleme sonrası mikro yapı
görüntüleri
için,
optik
mikroskop
deneysel
çalışmalarda kullanılmıştır. Sinterleme sonrası
numunelerin yoğunluk değerleri ve takviye oranı
artışına bağlı olarak mikro sertlik değerlerinde artış
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler:
Kompozit, Sinterleme

Vollastonit,

Toz

Metalurjisi,

Abstract
In this study, metal matrix composite materials were
produced by powder metallurgy method by mixing
wollastonite (CaSiO3) powders with AA2014
aluminum prealloy powders at different rates (5,10
and 15%). The prepared powders were mixed in
planetary device for 60 minutes and pressed under
700 MPa pressure to obtain cylindrical test
specimens. The obtained samples were sintered
under argon gas at 600 ° C for 1 hour in an
atmosphere controlled horizontal tube furnace. The
mechanical properties of the metal matrix composite
material
were
determined
after
density
measurements and micro hardness testing of the
sintered samples. For microstructure images of
samples after sintering, optical microscope was used
in experimental studies. After sintering, micro
hardness values were increased with increase of
density values and reinforcement ratios of the
samples
Keywords: Wollastonite,
Composite, Sintering.

Powder

Bu çalışmada ise AA 2014 metal matris
malzemesinin içerisine ilk defa vollastonit (CaSiO3)
ilave edilerek presleme işlemi sonrası deney
numuneleri sinterlenmiştir. Daha sonrasında ise
deney numunelerinin yoğunluk, sertlik ölçümleri ve
mikro yapısal karakterizasyonu incelenmiştir.

Metallurgy,
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Bu çalışmanın amacı MMK’ lerin içerisine ilave edilen
alışıla gelmiş seramik faz parçacık takviyelerinin
dışında
yeni
dolgularında
kullanılabileceğini
göstermek ve buna benzer çalışmalara ışık
tutabilmektir.

Sinterleme öncesi ve sonrası numunelerin yoğunluk
ölçümleri hacim hesabı üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Hacim hesaplamada Eşlenik’1 kullanılmıştır.
V=π.r .h
(1)
2

2. Deneysel Çalışmalar

Yoğunluk hesabında ise Eşlenik’2 kullanılmıştır.

Bu çalışmada ana matris olarak AA 2014 ön alaşımlı
Alüminyum
tozları
kullanılmıştır.
Çalışmada
kullanılan matris malzemesinin kimyasal bileşimi
Çizelge 1’de verilmiştir. Metal matrisli seramik
takviyeli
kompozit
malzemelerinin
üretiminde
parçacık takviyesi olarak kullanılan CaSiO3 özellikleri
de Çizelge 2’de verilmiştir.

g= Yoğunluk (gr/cm )
m= Kütle (gr)
3
V= Hacim (cm )
3

Çizelge 1. AA 2014 alüminyum tozunun bileşenleri.
İçerik

Al

Cu

Si

Mn

Mg

Fe

Zn

Cr

Ti

Ağırlıkça %

93,5

4,06

0,6

0,57

0,56

0,47

0,1

0,03

0,01

Çizelge 2. Vollostanit tozunun genel özellikleri
CaO SiO2

% 48,3 % 51,7

Termal
Genleşme
Katsayısı
6.5x106

Ergime
Sıcaklığı
°C
1540

Özgül
ağırlık

Mors
Sertliği

Formülü

2,9 gr/cm3 2,5-5,0

CaSiO3

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma

Bu çalışmada metal matris olarak AA2014
alüminyum tozları kullanılmıştır. İlave seramik faz
parçacık takviyesi olarak ise CaSiO3 kullanılmıştır.
AA2014 matris içerisine % 5,10 ve 15 oranlarında
CaSiO3 ilave edilerek planetary (uydu/gezegen tipi
öğütücü) cihazında 1 saat karıştırılmıştır. Karıştırma
işleminden sonra tozlar kalıp içerisine konularak
Halimusta marka 60 tonluk hidrolik preste 700 MPa
basınç altında tekyönlü olarak preslenmiştir. Daha
sonra 600 °C sıcaklıkta 1 saat süreyle sinterlenmiştir.
Sinterleme sırasında ortama argon gazı verilerek,
oksijenin
ortamdan
süpürülmesi
ve
deney
numunelerinin oksitlenmesinin önüne geçilmiştir.
Üretilen deney numuneleri, artan vollastonit
içeriklerine göre V0, V1, V2 ve V3 şeklinde 4 farklı
grupta
kodlanmıştır.
Numunede
kullanılan
malzemelerin ilave oranları kütlece ve % olarak
Çizelge 3’de verilmiştir.

Yapılan bu çalışmada, AA2014 ana matris yapısı ve
CaSiO3 parçacık takviyesi ile hazırlan numunelerde
tane boyutve şekilleri, presleme ve sinterleme tavrı
açısından önemli bir parametredir. Bu sebepten
çalışmada kullanılan matris ve takviye malzemesinin
SEM görüntüleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

(a)

AA2014
%

CaSiO3
%

AA2014
(gr)

CaSiO3
(gr)

VO

100

0

3

0

V1

95

5

2,85

0,15

V2

90

10

2,7

0,3

V3

85

15

2,55

0,45

(b)

Şekil 1. Matris ve takviye malzemesinin SEM
görütüleri a) AA2014, b) CaSiO3 [10,11]

Çizelge 3. Deney numunesi karışım oraları
Numuneler

Deney numunelerinin mikroyapı karakterizasyonu,
metalografik
inceleme
çalışmaları
sonrası
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Soğuk gömme işlemini
takiben bakalite alınan numuneler, zımparalama
işlemleri sonrası, 1 µm elmas solüsyon kullanılarak
parlatılmıştır.
Metalografik
çalışmaların
son
aşamasında ise zımparalama ve parlatma işlemleri
sonrası deney numuneleri % 5HF çözeltisi
kullanılarak dağlanmıştır. Mikroyapısal incelemeler
amacıyla, üretilen deney numuneleri Hardway marka
metalurjik optik mikroskobu kullanılarak farklı
büyütmelerde gerçekleştirilmiştir. Son olarak üretilen
deney numunelerinin mikro sertlik ölçümleri için yine
Hardway marka mikro sertlik cihazı kullanılarak,
ölçümler HV 0.1 yük altında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1’deki SEM görüntüleri incelendiğinde gaz
atomizasyon yöntemi ile üretilen AA2014 matris
malzemesinin
küresel
toz
şeklinde
olduğu
görülmektedir. Vollastonitin SEM görüntüsü ise irili
ufaklı iğnemsi düzensiz bir yapıda olduğu
görülmektedir.
AA2014 alaşımı ve CaSiO3 seramik faz parçacık
takviyesi üretilen deney numunelerinin sinterleme
öncesi ve sonrası yoğunluk değişimleri Şekil 2’de
gösterilmiştir.
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(a)

(c)

(b)

(d)

AA2014

CaSiO3

Şekil 2. Deney numunlerinin yoğunluk değişimi
AA2014 matris malzemesinin içerisine ilave edilen
Vollastonit oranının artmasıyla birlikte numunelerin
yoğunluklarının arttığı görülmektedir. Yoğunluğu en
yüksek olan numune V3 numunesidir. En düşük
yoğunluğa sahip numune ise vollastonit ilavesiz V0
numunesidir. Hem sinterlenmeden önce hem de
sonraki
grafikler
incelendiğinde
bu
durum
değişmemiştir. Bunun sebebi CaSiO3 yoğunluğunun
AA2014 alüminyumun yoğunluğundan daha fazla
olmasıdır. AA2014 matris malzemesinin yoğunluğu
3
2,70 gr/cm iken CaSiO3 malzemesinin yoğunluğu
3
2,90 gr/cm tür. Bu durum yoğunluklardaki artışı
açıklamaktadır.
Numunelerin
sinterlenmesinden
sonra yoğunluklarında bir miktar artış olduğu
3
görülmüştür. 2,664 gr/cm olan V0 numunesinin
yoğunluğu sinterleme sonrasında yoğunluğunun
3
0,043 gr/cm kadar arttığı görülmüştür. Sinterleme
sonrasında en az artış V3 bileşiğinde olmuştur
3
3
(0,035 gr/cm ). V1 ve V2 de ise sırasıyla 0,04 gr/cm
3
ve 0,046 gr/cm artış olmuştur.

Şekil 4. Optik mikroskop görüntüleri (a) V0, (b) V1,
(c) V2 ve (d) V3.
AA2014 metal matris yapısında farklı oranlarda
CaSiO3 parçacık takviyesiyle üretilen kompozit
malzemelerin gözenek-tane boyutu ilişkisi matristakviye uyumluluğu açısından mikro yapı görüntüleri
Şekil 4’te verilmiştir. TM yöntemi ile üretilen
parçalarda presleme sonrası yapı içerisinde
gözeneklerin kaldığı ve bu gözeneklerin bir kısmının
sinterleme esnasında, yüksek sıcaklık dayanımı
mekanizması ve sinterleme tavrı açısından tane
içlerine doğru ilerlediği bilinmektedir [13]. Optik
mikroskop görüntüleri incelendiğinde AA2014
alüminyum
alaşımının
sinterleme
sonrasında
gözeneklerin, tane sınırları ve birleşme noktalarında
olduğu görülmektedir (Şekil 4a).
Özellikle sinterleme prosesinde aranılan, çoğunlukla
üçlü tane birleşim noktalarında küresel veya
poligonal şekillerinde yer alan gözenek şekilleri,
sinterleme mekanizmasının bu malzeme için
tamamlandığı şeklinde yorumlanabilir.
AA2014
Matris malzemeye ilave edilen parçacık CaSiO3
seramik fazının artışıyla birlikte, gözeneklerin bu
malzeme etkisi altında tane sınırlarını sardığı
görülmektedir (Şekil 4b,c,d). CaSiO3 fazının
çoğunlukla tane sınırlarında toplanma eğiliminde
olduğu ve metal matris yapısı ile homojen bir
içyapıda olduğu söylenebilir.

Şekil 3. Deney numunelerinin mikro sertlik sonuçları

Ayrıca CaSiO3 takviyesinin artmasıyla birlikte oluşan
tanelerin küçüldüğü ve buna bağlı olarak yüzey
alanın genişlediğini söylemek mümkündür. Buna
bağlı olarak CaSiO3 parçacık takviyeli kompozitlerin
yoğunluğundaki artışın sebebi de bu fazının artması
ile birlikte yüzey alanın genişlemesine bağlanabilir.

Sinterleme
sonrasında
yapılan
sertlik
test
sonuçlarına göre en yüksek sertlik değeri V0
numunesine aittir (94,6 HV). En düşük sertlik değeri
ise V3 numunesine aittir. Şekil 3 incelendiğinde
AA2014 alüminyum matrisine CaSiO3 malzemesinin
ilave
oranı
(kütlece)
arttıkça
numunelerin
sertliklerinde
düşme
olduğu
gözlemlenmiştir.
Numunelerin yüzey alanlarının atması sertliği
düşürmüştür. Bu durum literatür çalışmalarıyla
paralellik göstermektir. Yoğunluğu artan numunelerin
sertliklerinde azalmaya yol açacağı daha önceki
çalışmada rapor edilmiştir [12].

4. Sonuçlar
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
•
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Yapılan çalışma AA2014 alüminyum metal
matrisli CaSiO3 seramik parçacık takviyeli
kompozit
malzeme
üretilebileceğini
göstermiştir.
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•

•

CaSiO3 seramik faz parçacık takviyesinin
AA2014
metal
matrisli
kompozit
malzemelerin yoğunluğunu arttırdığı mikro
sertliği ise düşürdüğü görülmüştür.
CaSiO3 seramik faz parçacık takviyeli
kompozitlerde, seramik fazın tanelerin
etrafını sararak sinterleme sonrası gözenek
oluşumlarını minimize ettiği mikro yapı
görüntüleri ile tespit edilmiştir.
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EFFECT ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES
IN POWDER METAL HIGH CARBON STEEL OF SPHEROIDIZING
HEAT TREATMENT CONDITIONS
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Özet

1. Giriş

Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemi kullanarak yüksek
karbonlu toz metal çelik malzeme üretimi ve
küreselleştirme ısıl işleminin mikro yapı ve mekanik
özelliklere etkisi incelenmiştir. Bu amaçla başlangıç
malzemeleri olarak saf demir ve grafit tozları
kullanılmıştır. Saf demir tozlarına ağırlıkça %1,2
oranında grafit tozu karıştırılmıştır. Karışım tozlar 850
MPa basınç altında tek yönlü olarak preslenmiştir. Elde
edilen numuneler daha sonra argon atmosferi altında
o
1180 C’de 20 dakika sinterlenmiştir. Malzeme
mikroyapı
ve
mekanik
özellikleri
bakımından
devamında uygulanan küreselleştirme ısıl işlem
şartlarının etkisi araştırılmıştır. Özellikle sinterleme
sonrası elde edilen Sementit ağlarının uygulanan ısıl
işlem şartlarına bağlı olarak küresel oluşumları tespit
edilmiştir.

Toz metalürjisi (TM), üretim teknolojileri arasında en
farklı üretim tekniğidir. Yüksek kaliteli ve karmaşık
parçaların ekonomik olarak üretilebilmesi, toz
metalürjisini cazip kılmaktadır. Toz metalürjisi farklı
boyut, şekil ve paketlenme özelliğine sahip metal
tozlarını sağlam, hassas ve yüksek performanslı
parçalara dönüştürür. Çeşitli yöntemler kullanılarak toz
haline getirilen metaller, mekanik alaşımlandırarak
preslemeye hazır hale getirilir. Belirlenen basınç,
sıcaklık ve teknik ile preslenen tozlar; sinterleme
işlemine tabi tutulurlar. [1] Sinterleme işleminden sonra
gerektirdiği takdirde ikinci presleme işlemi yapılabilir.
Bu üretim yöntemi toz metalürjisi olarak adlandırılır 2,
3].

Anahtar kelimeler: Toz metalürjisi, çelik malzeme,
küreselleştirme ısıl işlemi

Abstract
In this study, effects on the microstructure and
mechanical properties were investigated in high carbon
powder metal steel material production and
spheroidizing heat treatment by powder metallurgy. For
this purpose, pure iron and graphite powders were
used as starting materials. 1.2% by weight of graphite
powder is mixed with pure iron powder. The blend
powders were pressed unilaterally under a pressure of
850 MPa. The obtained samples were then sintered at
1180 °C for 20 minutes under an argon atmosphere.
The influence of the spheroidizing heat treatment
conditions applied on the material microstructure and
mechanical properties was investigated. In particular,
the spherical formations of cementite nets obtained
after sintering were determined depending on the
applied heat treatment conditions.
Keywords: Powder metallurgy,
spheroidizing heat treatment

steel

metarial,

Sinterlemeden
işleminden
sonra
malzemeleri
güçlendirmek için farklı ısıl işlemler uygulanabilir. Toz
metal çeliklere uygulanan su verme ve temperleme ısıl
işlemleri en yaygın kullanılan ısıl işlem yöntemleridir.
Ancak bu ısıl işlemler ise genellikle malzemenin
sertliğini arttırarak istenilen darbe özelliklerini azaltır [4,
5]. Küreselleştirme ısıl işlemi, yüksek karbonlu
çeliklerde
sertliği
azaltmak,
talaş
kaldırmayı
kolaylaştırmak amacıyla belirli sıcaklıklara kadar ısıtıp,
içyapılarını östenite dönüştürdükten sonra fırın
içerisinde tutarak çok yavaş soğutulması işlemidir. Tam
yumuşatma tavlaması olarak bilinen bu işlem tane
boyutunu küçültmek ve bazı çeliklerin elektrik ve
manyetik özelliklerini iyileştirmek amacıyla da yapılır.
[6] Küreselleştirme ısıl işlemleri, düşük karbonlu
çeliklere nadiren uygulanır. Çünkü bu tür çelikler
küreselleştirme tavı sonunda çok yumuşarlar ve bu
aşırı yumuşama talaşlı işlem sırasında bazı zorluklara
neden olabilir [7]. Çeliklere uygulanan küreselleştirme
ısıl işlemi genellikle Ac1 sıcaklığının hemen altındaki bir
sıcaklıkta uzun bir süre tavlanarak ya da Ac1
sıcaklığının hemen altında bir süre tavlanıp ardından
hemen üstündeki sıcaklıklara tavlanıp bu sıcaklıklar
arasında tekrarlı olarak ısıtıp soğutma işlemleriyle
gerçekleştirilmektedir. [8-10].
Bu çalışmada, saf demir tozlarından üretilen yüksek
karbonlu toz metal çeliklerde küreselleşme ısıl işlemi
üzerine temel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmalar
sonucunda yüksek karbonlu toz metal çeliklerin birçok
mekanik özelliğinin geliştirilebileceği amaçlanmıştır.
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Bu düşünce ile yapılan yüksek karbon oranına sahip
toz metal çeliklerde sinterleme işlemi sonrası
küreselleştirme
ısıl
işlemi
uygulanmıştır.
Küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış toz metal çelik
malzemelerin, mikroyapı ve sertlik özelliklileri
incelenmiştir.

2. Deneysel Çalışmalar
Toz metal çelik malzemelerin üretilmesi amacıyla Saf
demir tozları (Hoeganaes, Ancorsteel, 1000) ve Grafit
tozları (Alfa Aesar, doğal) deneysel çalışmalarda
başlangıç malzemeleri olarak kullanılmıştır. Bu amaçla
%1.2C, saf demir tozlarına karıştırılmıştır. Karıştırılan
tozlar ve miktarları Tablo 1’ de gösterilmiştir.

Şekil 2. Atmosfer kontrollü fırın

Sinterleme sonrası üretilen yüksek karbonlu toz metal
çelik
malzemenin
işlenebilirliğinin
iyileştirilmesi
Tablo 1. Başlangıç tozları ve miktarları
amacıyla
bilinen
küreselleştirme
ısıl
işlemi
uygulanmıştır
[11,12].
Endüstriyel
olarak
salınımlı
ve
Fe tozu
6.0 gram
%100
uzun işlem süreçleri (40 saat) gerektiren bu işlem
Grafit tozu
0.0720 gram
%1.2
uygulamasının yanı sıra malzemeye 900˚C’ de full
Çalışmada kullanılan kimyasallar küçük bileşimler östenitleme sonrası su verme işlemini takiben 700˚C’
olması sebebiyle başlangıç tozları küçük bir kap de 5 saat küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmıştır.
içerisinde homojen bir dağılım sağlanıncaya kadar
karıştırma işlemine tabii tutulmuştur. Karıştırma işlemi
sonrası toz karışımları, 3 gram olacak şekilde hassas
terazi kullanılarak hazırlanmıştır. Tartım işlemleri
sonrası toz karışımlar 850 MPa presleme basıncı
altında tek yönlü olarak preslenerek, silindirik deney
numuneleri şekline dönüştürülmüştür. Presleme
çalışmalarını takiben deney numuneleri, atmosfer
kontrollü sinterleme fırını kullanılarak, argon gazı
altında 1180˚C’ de 20 dakika sinterlenmiştir (Şekil 2).
Sinterleme öncesi ve sonrasında deney numunelerinin
yoğunluk değerleri piknometre cihazı kullanılarak
yoğunluk değerlerinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.Sinterleme ve ısıl işlem süreç
diyagramı
Bu amaçla yapılan sinterleme ve küreselleştirme ısıl
işlem süreçlerini gösteren proses diyagramları ayrıntılı
bir şekilde Şekil 3’de gösterilmiştir.
Malzemelerin mikroyapısal karakterizasyonu amacıyla,
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve optik mikroskop
deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. Deney numuneleri
özellikle sinterleme ve küreselleştirme ısıl işlem
şartlarına bağlı olarak, sertlik ölçümlerinin tayini için
mikro sertlik ölçümleri (HV 0,2) yapılarak, deney
numunelerinin sertlik değerleri incelenmiştir.

3. Deneysel Sonuçlar

Şekil 1. Toz malzemelerin preslenmesi;
a) Pres cihazı, b) Kalıp, c) Deney numunesi

Toz metal çelik malzemelerin üretilmesi amacıyla
kullanılan başlangıç tozlarının SEM görüntüleri Şekil 4a
ve b’ de verilmiştir. Şekil 4a SEM görüntüsü
incelendiğinde saf demir tozlarının süngerimsi toz şekil
ve morfolojisine sahip olduğu görülebilmektedir. Şekil
4b deki SEM görüntüsü incelendiğinde, grafit tozunun
düzensiz toz şekil ve morfolojisine sahip olduğu
görülebilmektedir.
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Yapılan sinterleme çalışmaları sonrasında aynı
3
numunenin sinterlenmiş yoğunluğu ise 7.7208 gr/cm
olarak tespit edilmiştir. Bu durum sinterleme sonrası
deney numunesi yoğunluğunun artış gösterdiği ve
malzeme tane yapısı ve gözenek etkileşimi açısından
sinterleme mekanizmasının etkinliğini ortaya çıkardığı
belirtilebilir
Sinterleme ve küreselleştirme ısıl işlemi sonrası
malzeme metalografik çalışmalarını takiben elde edilen
optik mikroskop görüntüleri Şekil 6 a ve b de verilmiştir.
Şekil 6a’da sinterleme sonrası %1,2 C oranına sahip
toz metal çelik malzemenin mikroyapı görüntüsü
incelediğinde sementit ağ yapısıyla çevrili perlitik
yapısının varlığı görülebilmektedir.

Şekil 4. Başlangıç tozlarının SEM görüntüleri;
a) Saf Demir, b) Grafit
Yüksek karbon içeriğine sahip toz metal çelik
numunesinin presleme ve sinterleme işlemlerini takiben
elde edilen yoğunluk ölçüm sonuçları Şekil 5’de
gösterilmiştir.
Toz
metal
çelik
malzemesinin
üretilmesinde farklı presleme basınçları test edilerek
deney numunesinin sinterleme öncesi yoğunluğunun
3
demir esaslı malzemenin yaklaşık 7,85 g/cm özgül
ağırlığına yaklaşılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple
sinterleme öncesi yapılan presleme çalışmalarında
yüksek karbonlu çelik malzeme ham yoğunluğu 7.2820
3
g/cm olarak hesaplanmıştır..
Şekil 6. Optik mikroskop görüntüleri;
a) Sinterleme sonrası, b) Küreselleştirme ısıl işlemi
sonrası

Şekil 5. Sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk
değişimleri

Bu mikro yapı oluşumunun özellikle yüksek karbon
içeriğine sahip çelik malzemelerde sementit ağ
yapısının malzeme işlenebilirliği söz konusu olduğunda
işlenebilirlik tavrını zayıflattığı veya olumsuz etkilediği
bilinmektedir [13]. Dolayısıyla Şekil 6b ’de
küreselleştirme ısıl işlemi sonrası elde edilen mikro
yapı görüntüsü incelendiğinde, sementit ağ yapılarının
kırıldığı ve küresel şekil morfolojisine sahip olduğu
görülmektedir. Aynı zamanda ticari olarak uygulanan
ve uzun küreselleştirme sürelerini (40 saat) gerektiren
bu ısıl işlemin martenzitik yapı üzerinden 5 saat gibi
kısa bir sürede (Şekil 6b) elde edilmiş olması oldukça
önemlidir.

504

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Yüksek karbon içeriği ile üretilen toz metal çelik
malzemenin sinterleme işleminin devamında uygulanan
su verme ve küreselleştirme ısıl işlemi sonrası elde
edilen sertlik sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Mikrosertlik sonuçları
Sinterleme
sonrası
Su verme
işlemi
sonrası
Küreselleştir
me ısıl işlemi
sonrası

1.
Ölçüm

2.
Ölçüm

3.
Ölçüm

Ortalama
değer

127.7

121.4

148.3

132.46

749.1

716.5

722.8

729.46

[2] German, Randall M. (2007) “Toz Metalurjisi ve
Parçacıklı Malzeme İşlemleri” ISBN: 978-97592463-27, Uyum Ajans, Ankara. (R.M. German`in “Powder
Metallurgy and Particulate Materials Processing” isimli
kitabın Türkçe Tercümesidir. Orijinal kitabın ISBN: 09762057-1-8, Metal Powder Industries Federation,
2005-USA.)
[3] Muhammad, E.F. (Ed.) (1997) "Handbook of Powder
Science & Technology ", ISBN: 0-412-996219,
Chapman & Hall Yayıncılık, New York.

[4]
Tekeli,
S.,
Güral,
A.,
“Microstructural
characterization and impact toughness of intercritically
annealed PM steels”, Materials Science and
Üç kez gerçekleştirilen mikro sertlik ölçümlerinin Engineering, A406: 172179 (2005).
ortalama değerleri toz metal çelik malzemenin sertlik
değeri olarak belirlenmiştir. Bu durumda sinterleme [5] Callister, W. D., “Metarials Science and Engineering
sonrası yüksek karbon içerikli toz metal malzemenin an Introduction” 7. Edition, Utah, 2007.
sertlik değeri 132.46 HV olarak belirlenmiştir.
Sinterlenen numuneye kıyasla su verme işlemi sonrası [6] N. V. Luzginova, L. Zhao, and J. Sietsma, Metall.
ortaya çıkan martenzit yapısının etkisiyle malzeme Mater. Trans. 39A, 513 (2008).
sertliği artış göstererek, 726.46 HV olarak tespit
edilmiştir. Sementit ağ yapısının küresel formuna [7] Prof. Dr. Ahmet Çetin Can “Malzeme Bilgisi”, Birsen
dönüştürülmesi amacıyla devamında uygulanan Yayıncılık, İstanbul, 193-199 (2010).
küreselleştirme ısıl işlemi sonrası sertlik değerinin
azaldığı görülmüştür ve 100.3 HV olarak sertlik değeri [8] Savaşkan, T., “Malzeme Bilgisi ve Muayenesi”,
ölçülmüştür. Sinterleme sonrası sertlik değeri ile Celepler Yayıncılık, Trabzon, 193-199 (2009).
kıyaslandığında ısıl işlem sonucunda sertlik değerinin
azaldığı ve malzeme de artan süneklik değerinden [9] Guo, W.Y.,Li j., Jiang X.F., “Subcritical
bahsedilebilir. Bu durum da küreselleştirme ısıl Spheroidization of Medium Carbon 50CrV4 Steel” ASM
işleminin yüksek karbon içeriği ile yüksek sertlik International
102.1

99.67

100.72

100.3

değerinin azaldığı ve malzeme süneklik artışı olarak
[10] Şehmus B., Hüdayim B., Ahmet G., “
belirtilebilir.
Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu
Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi”
Batman
Üniversitesi
4. Sonuçlar
Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 5 Sayı 1 (2015)
Toz metalurjisi yöntemi kullanılarak üretilen yüksek
karbonlu çelik malzemenin uygulanan küreselleştirme
ısıl işlemine bağlı olarak elde edilen deneysel bulgular
aşağıda özetlenmiştir;




[11] O. Altuntas, A. Gural “Effect of spheroidizing heat
treatment on the microstructure,hardness and
toughness of high carbon powder metallurgy steel”
Kovove Mater. 55 2017 303–310 DOI: 10.4149/km
2017 5 303

Yüksek karbon içerikli toz metal malzemenin
sinterleme sonrası yoğunluk değerinin artış [12] Ertuğrul Ç.,Mustafa G. G., Ömer Ç., “Toz
gösterdiği belirlenmiştir.
Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Elmaslı Kesici Takımlara
Sinterleme Sıcaklığının Etkisi ”13th International
Mikro yapı incelemeleri neticesinde, sementit Materials Symposium (IMSP2010)
ağ yapısı ile çevrili perlitik bögelerin varlığı
tespit edilmiştir.
[13] Zhang, S.L.,Sun, X.J.,Dong, H., “Effect of



deformation on the evolution of spheroidization for the
Küreselleştirme ısıl işlemi ile sementit ağ ultra high carbon steel” Materials Science and
yapılarının kırılıarak küresel şekil oluşumları Engineering A 432 324-332, (2006).
belirlenmiştir.



Küreselleştirme ısıl işlemi sonrası sinterleme
işlemine kıyasla, sertlik değerinin azalmıştır ve
100.3 HV olarak sertlik değeri ölçülmüştür.

Kaynaklar
[1] Metals Handbook 9th Ed. Vol. 7, “Powder
Metallurgy”, ASM, Ohio, USA, 1984
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COMPARISON OF INDIVIDUAL BEHAVIORS OF HFFR AND PVC
SHEET MATERIALS
HFFR VE PVC KILIF MALZEMELERİNİN YANMAYA KARŞI
GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Merve Karlıtepe Çetinkayaa, Murat Güreka ,Nuriye Doğana and Bilal Demirelb
a

Hasçelik Kablo, Kayseri, Türkiye, E-posta: Mkarlitepe@hascelik.com.tr
a
Hasçelik Kablo, Kayseri, Türkiye, E-posta: mgurek@hascelik.com.tr
a
Hasçelik Kablo, Kayseri, Türkiye, E-posta: NDogan@hascelik.com.tr
b
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, E-posta: bilaldemirel@erciyes.edu.tr

ÖZET

1. Giriş

Yaşadığımız alanlarda yanıcı maddeler bulunduğu
sürece bu mekânlarda her an yangın çıkma riski
vardır. Bina içinde yangın çıkma ihtimali (Yangın
riski) binanın yapısına ve bina içindeki yanıcı madde
ile doğru orantılıdır. Teknolojinin ve sanayileşmenin
çok hızlı artması ile karmaşık birçok elektromekanik
sistemlerin kullanılması, enerji, kontrol ve kumanda
kablolarının yoğunluğunun hızlı bir şekilde artması
yangın yükü ve riskini arttırmıştır. Yangını durdurmak
kadar öncesinde çıkma riskini ortadan kaldırmak da
çok önemli bir husustur. Bu amaç için kablolarda
genellikle çok çabuk yanabilen plastik kaplamalar
veya izolasyon malzemeleri kullanmak yerine halojen
içermeyen alev geciktiricili duman yoğunluğu az olan
kılıf malzemeleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada
HFFR kılıflı tesisat kablolarının ve PVC kılıflı tesisat
kablolarının alev geciktiricilik ve yanma sonrasında
çıkardıkları halojen asit miktarı karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonucunda Cl miktarı PVC kılıflarda
14,775 HFFR kılıfta ise 7,6 gelmiştir.
.
Anahtar kelimeler: Halojen, Alev Geciktirici, Duman
Yoğunluğu, HFFR

Teknoloji geliştikçe ve yaygınlaştıkça, gerekli alt yapı
da sürekli gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu alt
yapının ana bileşenini de kablo oluşturmaktadır. [2]
Kablolar
evimizde,
sokakta,
iş
yerlerinde,
hastanelerde, okullarda kısaca yaşadığımız elektriğin
olduğu her yerde kullanım alanı bulmaktadır.
Kabloları gerilim değerleri, kullanıldıkları alanlar,
yalıtkan
ve
iletken
malzemelerine
göre
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar göz önüne
alındığında;

Kablo, elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazını
birbirine bağlayan, elektriksel olarak yalıtılmış, bir
veya birden fazla damardan meydana gelen bir
araçtır. İletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan bir
veya birden fazla telden meydana gelen ve
yalıtılmamış olan tel veya tel demetidir. [1]

Kullanılış Amacına Göre Sınıflandırma
Enerji kabloları
Sinyal ve kumanda kabloları
Telefon kabloları
İşletme Koşullarına Göre Sınıflandırma
Ağır işletme kabloları
Normal ve hafif işletme kabloları
Tesis Çeşidine Göre Sınıflandırma
Sabit tesis kabloları
Hareketli tesis kabloları
Yalıtkan Kılıf Malzemesine Göre Sınıflandırma
Termoplastik yalıtkanlı kablolar
Lastik yalıtkanlı kablolar
Kâğıt yalıtkanlı kablolar
Damar İletkeni Malzemesine Göre Sınıflandırma
Bakır kablolar
Alüminyum kablolar olarak sınıflandırılmaktadır.

Abstract
As long as there are flammable materials in the
areas we live in, there is always a risk of fire in these
places. The possibility of a fire in the building (risk of
fire) is directly proportional to the structure of the
building and the combustible material in the building.
The use of many complicated electromechanical
systems and the rapid increase in the intensity of
energy, control and control cables have increased
the fire load and risk by the rapid increase of the
technology and the industrialization. It is also very
important to remove the risk of going out before the
fire stops. For this purpose, instead of using plastic
coatings or insulating materials which are usually
very fast on cords, halogen-free flame-retardant, low
smoke density sheathing materials should be used.
In this study, the amount of halogen acid was
determined after flame retarding and burning of
HFFR jacketed installation cables and PVC jacketed
installation cables. As a result of the comparison, the
amount of Cl came to 7,7 in the case of 12,775
HFFR in PVC sheaths.

2. Kablo Üretim Teknikleri

Kablo; iletken ve kılıf kısmı olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. İletken kısmımız ihtiyaca göre Al ve
bakır olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İletken
malzeme belirlendikten sonra kılıf kısmı ihtiyaca göre
seçilmektedir. Kablo üretiminde çok değişik
malzemeler kullanılmakla birlikte en çok kullanılan
malzemeler şunlardır:
a) Polivinilclorur (PVC) esaslı malzemeler
b) Polietilen (PE) malzemeler
c) Halojen ihtiva etmeyen ve düşük duman
yoğunluklu malzemeler (HFFR-LSOH)
d) Yangına dayanıklılık sağlayan malzemeler

Key words: Halogen, Flame Retardant, Smoke
Density, HFFR
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açıkça görülmektedir. Kabloların, yangınların daha
da genişlemesine sebep olduğu tarihteki önemli
yangınlar aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

a) PVC Esaslı Malzemeler İle Üretilen Kablolar
Polivinilklorür (PVC), kablo yalıtım ve kılıflamasında
çok kullanılan bir malzemedir. Ucuz ve kolay
uygulanabilir olduğu için tercih edilmektedir.
Doğasında
alev
geciktiricilik
vardır.
Katkı
maddeleriyle alev geciktiricilik özelliği geliştirilse de
yangın esnasında yoğun duman ve korozif gaz
ortaya çıkmaktadır. Yoğun duman, insanların
tahliyesi ile söndürme ve kurtarma ekiplerinin
çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Yangın esnasında
PVC esaslı kablo ve yapı malzemelerinin yanması
sonucu ortaya çıkan HCl, CO2 ve CO gazları
insanların birincil ölüm sebepleri arasındadır.
Hidroklorik asit (HCl) ise metal yapı elemanlarını ve
elektronik cihazları hızla korozyona uğratmaktadır
[3].

-Dusseldorf Airport, Almanya, Nisan 1996
-Rockefeller Center, ABD, Ocak 1996
-Garly Building, Hong Kong, Kasım 1996
-Bangkok President Tower, Tayland, Şubat 1997
-Credit Lyonnais Bank, Fransa, Mayıs, 1997
-Heathrow Airport, İngiltere, Aralık 1997
-Montblanc Tunnel, Fransa/ İsviçre, Mart 1999 [4]
Kablolar geçmişteki bazı büyük yangınlarda
görüldüğü
gibi
potansiyel
tehlike
kaynağı
durumundadır. Durum böyle olunca her sektörde
olduğu gibi elektriksel sistemlerin temeli olan
kablolarda da kullanılan malzemelerin yangına karşı
dayanıklılık özellikleri ön plana çıkmıştır. Olası bir
yangın esnasında kabloların doğru bir şekilde
çalışması, sürekliliğinin sağlanması ve insan
sağlığını olumsuz etkileyecek zararlı, zehirli gazların
yayılımının olabildiğince azaltılması can ve mal
güvenliği için çok büyük önem kazanmaktadır.
Elektriksel sistemlerin temeli olan kabloların
seçiminde
yangına
dayanıklılık,
işlevselliğini
yitirmeme ve can güvenliğine zarar verecek gazların
yayılımının minimuma indirilmesi konuları ön plana
çıkmaktadır. Yangının çıktığı bölgede tahliyeye
imkân vermek ve yangının yayılmasını önlemek için
belirli özelikte kablolar kullanmak gerekir. Yine bu tip
tesislerde yangın anında belirli bir süre elektrik
enerjine olan ihtiyacı karşılamak gerekmektedir.

b) Polietilen Malzemelerden Üretilen Kablolar
Saf Polietilen (PE), halojen içermeyen polimerik bir
malzemedir. Yandığında zehirli ve korozif gaz
yaymaz ancak; alev geciktirici özelliği bulunmadığı ve
kolay alevlendiği için yangının büyümesine katkıda
bulunur. Duman yoğunluğu da limit değerlerin
üzerindedir. Bu sebeplerden dolayı PE’den üretilen
kabloların
yapı
içinde
kullanılması
çok
önerilmemektedir [3.]

c)

HFFR
(LSOH)
Malzemelerden
Üretilen
Kablolar
Alev geciktiricidir, yangın kaynağının uzaklaşması
veya yangının kaynağının sönmesi durumunda
alevlenmiş kablolar kendi kendine söner ve yangın
yayılımını artırmazlar. Yangın şartlarında korozif ve
zehirli gaz yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan
yaşamı için önemlidir, elektrik ve elektronik
cihazlarda korozyona sebep olmazlar.
Düşük duman yoğunluğuna sahiptir. İnsanların
yangın mahallinden tahliyesi ve yangın söndürme
çalışmaları açısından düşük duman yoğunluğu
önemlidir.[3]

Bu tip kabloların yukarıda bahsi geçen yaşam
alanlarında kullanılma zorunluluğu vardır. Tesisat
kabloların üretiminde Halogen Free Flame Reterdant
(HFFR) malzeme kullanılarak bu malzemelerin alev
karşısında göstereceği dirence ve alevlenince
çıkartacağı zararlı gaz miktarının sınıflandırılmasının
yapılması ve buna bağlı olarak HFFR kullanımını
zorunlu hale gelmiştir .[5]

3. Yangın Oluşumunda Kabloların Etkisi
Binanın her tarafını bir ağ gibi saran bu kablolar, aynı
zamanda yangının ilerlemesi içinde uygun ortam
oluşturmaktadır. Sadece yanıcılıkları nedeniyle değil,
aynı zamanda geçiş noktalarında kalan açıklıklar
nedeniyle de yangın ve duman yayılmaktadır.
Geçmişte meydana gelen yangınlarda kabloların
yangının genişlemesinde önemli rol oynadığı
görülmüştür. Kablo galerilerinde meydana gelen
yangınlarda can kaybı oluşmuştur. Kablolar yangının
başlangıcı ve yayılmasında potansiyel tehlike
olmakla beraber gelişen teknolojiyle birlikte kablo
yalıtımı ve kablo kılıf malzemelerindeki gelişmeler
sebebiyle kablolar aracılığıyla yangının genişlemesi
azalmıştır. Gelişen teknoloji ve sanayileşme, nüfus
artışı ile birlikte iş merkezleri, büyük alışveriş
merkezleri,
yüksek
binalar,
oteller,
okullar,
hastaneler, metrolar gibi genel kullanıma açık
yapıların artması yangın riskini de beraberinde
getirmektedir. Yangına karşı alınması gereken
önlemler konusunda maalesef ülkemizde gerekli
hassasiyetin yeteri kadar sağlanmadığı, yangınlar
sonucunda artan ölüm ve yaralanma sayılarından

Şekil 1.Yangın Kaynağı(2009-2013)
Şekil 1 de görüldüğü üzere “elektrik tesisatı”
kusurlarının
yangın
sebebi
olarak
“sigara
yangınından’’ sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Elektrik sebepli yangınların Türkiye’nin ekonomisine
getirdiği zarar oldukça yüksektir.[5]

4. Yangına Dayanıklı Kablolar
Topluma açık yapılarda olası bir yangın sırasında
insanların can güvenliği, değerli eşya ve cihazların
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korunması ve yangına müdahalenin kolaylaştırılması
için mutlaka çalışması gereken acil durum emniyet
devrelerine enerji ve sinyal taşıyan kablolardır. [4]

yangın söndürme çalışmaları
duman yoğunluğu önemlidir.

HFFR kılıflı kabloların yangın performansını
belirlemek için uygulanacak testler aşağıdaki gibidir;
Yalıtılmış Tek İletken veya Kablo için Düşey Alev
Yayılmasına Karşı Dayanıklılık Deneyi
Kablonun alev geciktiriciliğinin test edildiği deneydir.
45 derece açı ile kablo üzerine alev uygulanır.
Kablonun üst ucundan en az 50 mm aşağısına kadar
kömürleşme olmadığında kablo testi geçti kabul
edilir. 600 mm uzunluğundaki tablo numunesi ön
tarafı açık metal bir hücrede dikey olarak sabitlenir.
Propan beki numune kablo ekseniyle 45°lik açı
yapacak şekilde yerleştirilir. Test süresi kablo çapına
bağlıdır. Eğer örnek parça, test süresi sonunda
askıdan 50 mm’ ye kadar yanmaz ve alev
kendiliğinden sönerse deney başarılıdır.[6]

Hastaneler
Okullar
Alışveriş merkezleri
Sinema ve tiyatro salonları
Metro ve karayolu tünelleri
Hava alanı terminal binaları
Oteller
Yüksek binalar
Toplu konutlar

Düşey Olarak Monte Edilmiş, Demetlenmiş Teller
veya Kablolarda Düşey Alev Yayılımı Deneyi
Test sonunda kömürleşen kısım 2,5 metreyi
geçmediği durumda kablo testi geçti kabul edilir. Bu
test ile tesisat içerisinde bulunan kablo demetlerinin
yangın esnasında alev yayılımına etkileri 20 dakika
test edilir. 600 mm uzunluğundaki tablo numunesi ön
tarafı açık metal bir hücrede dikey olarak sabitlenir.
Propan beki numune kablo ekseniyle 45°lik açı
yapacak şekilde yerleştirilir. Test süresi kablo çapına
bağlıdır. Eğer örnek parça, test süresi sonunda
askıdan 50mm ye kadar yanmaz ve alev
kendiliğinden sönerse deney başarılıdır. Test
numuneleri çelik bir merdivene bağlanır. Numune
sayısı deney numunesinin her bir metresi başına 7
litrelik metalik olmayan malzemenin toplam anma
hacmini sağlamak için gerekli sayı olmalıdır. Çelik
merdiven 1 metre genişliğinde, 2metre derinliğinde
ve 4 metre yüksekliğindeki test odasının arka
kısmına yerleştirilir. Havalandırma deliği yolu ile test
odası havalandırılır. Deney alevi 40 dakika süreyle
kablo
numuneleri
üzerine
uygulanır.
Eğer
numunelerin hiçbir yeri 2,5 metrenin üzerinde zarar
görmedi ve alevler kendiliğinden söndüyse test
başarılıdır.[7]

Binalardaki acil durum emniyet devreleri;
•
•
•
•
•
•
•
•

düşük

5. Yangın Performansını Belirleyen Testler

HFFR (LSOH) kablolar yapıları gereği yapıda ortaya
çıkacak bir yangın sırasında alevi geciktirebilirler,
zehirli ve korozif gaz yaymazlar, duman yoğunlukları
düşüktür ancak yalıtımlarının sürekliliğinin devamı
gereken elektrik devrelerinde (acil durum emniyet
devreleri) kullanılamazlar. Bu devrelerin kabloları
HFFR kabloların özelliklerini taşırken aynı zamanda
yangın şartlarında belli bir süre yalıtımın sürekliliğini
sağlamaları gerekir. Üzerinde taşıdığı enerji ve
sinyali, standartlarda ve yönetmeliklerdeki minimum
sürelerde taşımalıdır. Yangına dayanıklı kabloların
kullanıldığı alanlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

açısından

Yangın ihbar ve alarm sistemleri
Acil durum aydınlatma sistemleri
Acil anons sistemleri
Yangın suyu sistemleri
Yangın kaçış yolu aydınlatması
Duman ve ısı egzost fanları
İtfaiyeci asansörleri
Tahliye amaçlı asansörler

Yangına dayanıklı ( HFFR-LSOH-FR ) kablolar genel
olarak aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;
Alev geciktiricidir, yangın kaynağının kalkması
sonucunda alevlenmiş kablolar kendiliğinden
söner, yangın yayılımını arttırmazlar
2. Düşük duman yoğunluğuna sahiptir, insanların
yangın mahallinden tahliyesi ve yangın
söndürme çalışmaları açısından düşük duman
yoğunluğu önemlidir
3. Kabloların yalıtım ve kılıflanmasında kullanılan
malzemeler yangın esnasında korozif ve zehirli
gaz yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan yaşamı
için önemlidir. Bilgisayar ve elektronik cihazlara
zarar vermezler
4.
Kablo yalıtımının uzun süre işlevini sürdürmesi
ve kablo sistemlerinin fonksiyonelliğinin devamı için
kablolarda çapraz bağlı seramik formunda özel
izolasyon malzemesi ve cam elyaf bant veya mika
banttan alev bariyerleri kullanılmaktadır. Bu özellik
yangın mahallindeki, bilhassa yangın suyu sistemleri,
yangın kaçış merdivenleri, pozitif basınçlandırma
fanları, duman ve ısı fanları, hasta ve itfaiyeci
asansörleri, yangın ihbar ve alarm sistemleri, anons
sistemleri, acil durum aydınlatma sistemlerinin
1.

Belirtilen Şartlarda Yanan Kabloların Duman
Yoğunluğunun Ölçülmesi
27 m³ hacimde; yangın sırasında kablodan çıkan
duman yoğunluğunun ışık geçirgenliğine bağlı olarak
ölçüldüğü testtir. Standarda göre test sonunda (max.
40 dak.) ışık geçirgenliği min. %60 olması gerekir. 3
m³’lük bir test odası, ölçme sistemi: bir ışık kaynağı
(100W standart halojen lamba) ve bir selenyum ya
da silikon fotoselden oluşur. İkisi de 2,1 metrelik
yüksekliğe yerleştirilir. Dikdörtgen bir tepsi alkolle

508

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

doldurulur. Dumanın yayılması bir vantilatör ile
sağlanır. Numunenin uzunluğu 1 metredir. Numune
sayısı ise kablo çapına göre seçilir. Numuneler alkol
dolu tepsi üzerine yatay olarak sabitlenir. Vantilatör
çalıştırılır ve alkol yakılır, ışık şiddeti, fotosele bağlı
bir plotter tarafından kaydedilir. Test boyunca ışık
iletimi aşağıdaki tabloda verilen değerleri aşmadı ise
test başarılıdır.[8]
Kabloların Yanması Sırasında Açığa Çıkan
Gazlara Uygulanan Deney, Ph ve İletkenliğin
Ölçülmesi, Çıkan Gazların Asitlik Derecesinin
Ölçülmesi
Yanma sırasında çıkan halojen asit gazlarının ve
iletkenlik değerinin ölçülmesi sağlayan testtir. Yanma
sonucunda oluşan 1 litrelik asit gaz çözeltisinin
iletkenlik değerinin en az 10 µS/mm ve pH oranın 4,3
üzerinde olması gerekir. Bu koşullar sağlandığında
kablo testi geçti kabul edilir. Bu test dolaylı olarak
yalıtım ya da dış kılıf bileşiminin korozif gaz
yayımının ölçülmesine olanak verir, PH değeri ve
iletkenlik ölçümü sırasında düşük miktarda halojen
ölçülebilir. 500-600 mm boyunda bir fırında en az 1
gr, yalıtım ya da dış kılıf bileşiği 935°C’ye kadar
ısıtılır. Hava akımı, çıkan gazların arıtılmış su ile dolu
şişe içinden geçerek filtreleme yapılmasını sağlar.
Filtre suyu üzerinden yapılan ölçüm sonucunda pH
değeri 4,3’ten daha az ve elektrik iletkenliği 100
S/cm’ i aşmadı ise test başarılıdır.[9]

Şekil 3. Yanma Testleri

6. Deneysel Çalışmalar

Halojen Asit Gazı Miktarının Tayini için öncellikle 0,1
M Sodyum Hidroksit (NaOH) çözeltisi ve 0,05 M
Gümüş Nitrat (AgNO3) çözeltisi kullanılarak 0,1 M
NH4 SCN çözeltisi ile titre edilmiştir. Bu işlemle ilk kör
nokta tayin edilmiştir. Kablolardan alınan PVC ve
HFFR kılıf malzemelerinde halojen gazların
miktarının
tayin
edilmesi
için
1
g
kılıf
numunesi,800°C’de 20 dk yakılmıştır. Yıkama
çözeltilerinde NaOH çözeltisi kullanılmıştır. Halojen
asit gazlarını absorbe eden çözeltiden 200 ml kadar
alınıp 0,1 M NH4 SCN çözeltisi ile titre edilmiştir.
Buradan alınan değerle ikinci kör nokta belirlenmiştir.
Halojen asit gazı miktarının tayini deneyinde
kullanılan aynı numuneler üzerinde Düşey Alev
Yayılmasına Karşı Dayanıklılık Deneyi yapılmıştır. 45
derecelik açı ile 60 saniye içerisinde aleve maruz
bırakılıp yanan kısım her iki numune için de ölçülerek
tespit edilmiştir.

Yangın Şartları Altında Devrenin Bütünlüğü Testi
Bu test yalıtımın alev şartları altındaki dayanıklılığını
belirtir. 1,2 m. uzunluğunda dış kılıflı ve iki ucundaki
diğer kaplamalar soyulmuş şekilde, elektronik
bağlantı için uygun halde hazırlanan numune yakıcı
maddenin yaklaşık 75 mm yukarısına yatay olarak
yerleştirilir. Numunem(her iletken için bir 2 A sigorta)
bir voltaj kaynağına bağlanır ve anma gerilimi test
edilir. Bütün ekranlar ve diğer metal kılıflar birlikte
bağlanır ve topraklanır, iletkenin voltaj kaynağından
uzak olan ucu, elektrik kontağı yapmasını
engellemek için bir miktar kıvrılır. Alev kaynağı
ateşlenerek sıcaklık kablo seviyesinde en az
750°C’ye kadar yükseltilir. Numune 180 dakikalık
zaman periyodu içinde test edilir. Eğer test süresi
boyunca 2 A sigortalarından hiçbiri patlamaz ise test
başarı gerçekleşmiştir.[10]

7.Tartışma ve Sonuç
Yapılan testler sonucunda PVC ve HFFR kılıf
malzemeleri karşılaştırılmıştır.

Acil Durum Emniyet Devrelerinde Kullanılan
Korumasız Kabloların Yangına Karşı Dayanıklılık
Testi (Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü)
Uygulanan bu test, 830 °C’deki bir yangına ve her 5
dakikada bir 25 kg bir mekanik kuvvete dayanarak
devre bütünlüğünü sağladığının testidir. Kablo
üzerinde belirtilen PH (PH 30,PH 60, PH 90, PH 120)
değeri kablonun bu şartlarda çalışabileceği min.
süreyi verir. Belirtilen süre tamamlandığında kabloda
kopuk ya da kısa devre yoksa kablo testi geçti kabul
edilir. İlave olarak su püskürtme düzeneği ile test
koşulları geliştirilebilir.[11]
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Şekil 5. Halojen Asit Gazı Miktarının Tayini Test
Düzeneği
Test sonuçları incelendiğinde kablolarda HFFR kılıf
malzemelerin
kullanımının
gerekliliği
açıkça
görülmektedir. Gerek alev ilerlemesi gerekse zehirli
gazların yayılımı göz önüne alındığında insan sağlığı
ve yangınların büyümesini önleme açısından HFFR
kılıf malzemesinin kullanılması zorunlu olarak
görülmektedir.
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talaşlı imalat yöntemleri imalat sektöründe artan
rekabette mühendislik açısından önemli olan ürün
tasarımı, imalatı, kalitesi ve üretim süresi gibi
faktörler üzerinde yeni araştırma ve geliştirme
çalışmalarını arttırmıştır. 100Cr6 malzemesi kollu
kılavuzlarda, freze çakılarında, millerde, hassas
enstrüman parçalarında, burçlarda, yataklarda,
rulman bileziği ve bilyelerde,
damgalama
araçlarında, dişli takımlarda, kalıplarda, ölçü
aletlerinde, pimlerde, sıkma bileziklerinde, vidalarda,
tezgah motor ve pompa parçalarında, anti sürtünme
yataklarında, makaralarda, silindir gömleklerinde ve
hidrolik ekipman parçalarında kullanımı geniş olan bir
çelik türüdür. 100Cr6 malzemesi genellikle talaşlı
imalat yöntemiyle şekillendirilmektedir. Talaşlı
imalatta iyi seçilmeyen kesme parametreleri, kesici
takımların hızlı aşınması ve kırılması gibi kayıpların
yanı sıra, iş parçasının bozulması veya yüzey
kalitesinin düşüklüğü gibi ekonomik kayıplara da
neden olmaktadır [1]. Kesici takım geometrisi,
işlenebilirlik özelliklerine etki bakımından en önemli
parametrelerdir [2,3]. Talaşlı imalat işlemlerinde
(tornalama, frezeleme, vb,) üretilen iş parçası
kalitesinin artırılması ve maliyetin düşürülmesine
yönelik
yapılan
çalışmalar
sürekli
kendini
yenilemektedir. Kountanyaa ve diğ. 100Cr6 çeliğinin
ortagonal kaba tornalamasında talaş morfolojisinin
simülasyonu
ve
deneylerde
takım
kenar
geometrisinin
kesme
şartlarına
etkisini
araştırmışlardır. Bu çalışmada farklı kesme koşulları
ve takım kenar geometrisi ile yapılmış deneyler ve
aynı zamanda sonlu elamanlar metodu ile yapılan
deneylerin simülasyonu yapılmıştır[4]. Benga ve
Abraro, PCBN ve seramik kesme takımları ile
sertleştirilmiş 100Cr6 rulman çeliğini tornalama
işlemine tabi tutmuşlardır. Kuru tornalama yöntemini
kullanarak alüminyum whisker takviyeli ve PCBN
takviyeli karışım kullanılarak sertleştirilmiş 100Cr6
rulman çeliğinin işlene bilirliğini araştırmışlardır.
Takım ömrü olarak en iyi performansı PCBN
göstermiştir. En iyi yüzey kalite değeri ise 0,25µm
olduğunu belirtmişlerdir [5]. Motorcu ısıl işlemsiz ve
küreselleştirilmiş 100Cr6 rulman çeliğinin üç farklı
takımla işlenmesinde ana kesme parametreleri ile iş

Özet
Bu çalışmada Taguchi deney tasarım yöntemi
kullanılarak 100Cr6 (AISI 52100) rulman çeliği
teğetsel tornalama-frezeleme ve ortagonal tornalama
frezeleme yöntemleri ile işlenmesinde kesme
parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri
deneysel olarak incelenmiştir. Kesme parametreleri
olarak talaş derinliği, ilerleme hızı, kesici takım devri
ve iş parçası devri parametrelerinin farklı seviyeleri
kullanılmıştır. Ayrıca yapılan deneysel çalışmalar
sonucunda elde edilen sonuçlar, Minitab 15 paket
programı kullanılarak ANOVA varyans analizi
yöntemi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda her iki talaş
kaldırma yöntemi karşılaştırılmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir. Teğetsel tornalama-frezeleme
yönteminin Ortagonal yönteme göre çok daha düşük
yüzey pürüzlülüğü değeri verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yüzey Pürüzlülüğü, 100Cr6,
Anova

Abstract
In this work, the effects of surface parameters on
cutting roughness were investigated experimentally
using the Taguchi test design method, using 100Cr6
(AISI 52100) roller steel tangential turning-milling and
orthogonal turning milling methods. The cutting
parameters are as follows, cut depth, feed rate,
cutter tool speed and workpiece speed parameters.
In addition, results obtained from experimental
studies were evaluated statistically by ANOVA
variance analysis method using Minitab 15 packet
program. As a result of the experimental studies
made, both machining methods were compared and
the results were evaluated. It has been found that the
tangent turning-milling method gives a much lower
surface roughness value than the Orthogonal
method.
Keywords: Surface roughness, 100Cr6, Anova

1. Giriş
Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak imalat
sektöründe kullanılan yöntemlerin de geliştiği
gözlenmektedir. İmalat yöntemlerinin başında gelen
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analizlerini S/N oranı ve varyans analizi ile
incelemişlerdir[12]. Dabade, ve diğ. yapmış oldukları
çalışmada Taguchi yöntemini kullanarak kendi
ekseninde dönen freze çakısı ile kesme işlemi
yapmışlardır.
Sonuçlarının
değerlendirilmesi
aşamasında S/N oranı ANOVA varyans analizinden
yararlanmışlardır [13]. Kıyak ve diğ., Fe37
kalitesindeki çelik malzemeyi ortagonal tornalamafrezeleme yöntemi ile işlemişlerdir. Yapılan deneysel
çalışmalar
sonucunda
ortagonal
tornalamafrezeleme işleminin klasik frezeleme ve tornalama
işlemine göre daha iyi bir yüzey kalitesi verdiğini
tespit etmişler [14].
Yapılan bu çalışmada ortagonal ve teğetsel
tornalama-frezeleme
yönteminde
kesme
parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi deneysel
ve istatistiksel olarak incelenmiştir.

parçası ve takım sertliklerinin, takım ömrü ve takım
aşınması üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Taguchi
deney tasarım yöntemi ile L18 ortagonal dizin
kullanılarak deneyleri gerçekleştirmiştir. En iyi takım
ömrü performansını kaplamalı seramik takımlar ile
sağladığını belirtmiştir [6]. Tilgham, 1800 yılların son
yarısında tornalama işleminde kesici takımda oluşan
ısının azaltılması için torna kalemi yerine freze çakısı
kullanarak tornalama-frezeleme işleminin temellerini
atmıştır [7]. Savas ve Özay, genetik algoritma
yöntemini kullanarak teğetsel tornalama-frezeleme
yönteminde
kesme
parametrelerinin
yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmış ve
optimizasyonunu yapmışlardır. Çalışmalarında kesici
takım ve iş parçası devrinin artırılmasının belirli bir
değere kadar yüzey kalitesini arttırdığını o değerden
daha da fazla kesici takım ve iş parçası devrinde ise
yüzey kalitesinin düştüğünü ifade etmişlerdir[8].
Choudhury ve Mangrulkar, silindirik iş parçaların
işlenmesinde iş parçası devri, kesici takım devri,
eksenel ilerleme hızı ve talaş derinliği gibi kesme
parametrelerde tornalama ile ortagonal tornalamafrezeleme işlemlerini kıyaslamışlardır. Yapılan
çalışmalar
neticesinde
ortagonal
tornalamafrezelemenin tornalama işlemine kıyasla daha iyi bir
yüzey kalitesi elde edildiğini ifade etmiştir[9]. Zhibing
ve Xibin mikro ortagonal tornalama-frezeleme
tezgâhında 2A12 alüminyum alaşımını yüksek hız
çeliği ile işleyerek yüzey profili ve yüzey
pürüzlülüğünü incelemişlerdir[10].
Mühendislik alanında yapılan çalışmalar
hem uzun hem de pahalı yöntemler olduğundan
dolayı birçok deneysel tasarımda Taguchi deney
tasarım yöntemi tercih edilmektedir. Geliştirilen
ortagonal dizinler parametre seviyelerini teker teker
değiştirmek yerine eş zamanlı değiştirmeyi
önermektedir. Bu da deneysel çalışmaların hem kısa
zamanda hem de düşük maliyette elde edilmesi
sağlamaktadır. Taguchi metodunun temel amacı;
kontrol edilebilen değişkenlerin belirli seviyelerinde
etkin olan ve aynı zamanda kontrol edilemeyen
faktörlerin tüm birleşimlerine karşı duyarsız ürünler
tasarlamaktadır. Taguchi deney tasarım yöntemi
kaliteli ürünlerin üretilmesinin yanı sıra çok az
deneysel çalışma ile daha iyi sonuç alma imkânını
sağlamaktadır. Yang ve Tarng, Taguchi yöntemini
kullanarak
tornalama
işlemleri
için
kesme
parametrelerinin optimizasyonunu elde etmeye
çalışmışlardır.
Bu
parametrelerin
yüzey
pürüzlülüğüne
ve
takım
ömrüne
etkisini
araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçları performans
istatistiği
olarak
S/N
oranını
kullanarak
değerlendirmişlerdir. Deneylerden elde edilen
sonuçları varyans analizi kullanarak analiz etmişlerdir
[11]. Ghani, ve diğ. Taguchi deneysel tasarım
yöntemini kullanarak parmak frezeleme işleminde
kullanılan parametrelerin optimizasyonunu ortagonal
dizin kullanarak yapmıştır. Elde edilen sonuçların

2. Malzeme ve Method
Talaşlı imalat sektörü için yeni bir yöntem olan
teğetsel
tornalama-frezeleme
ve
ortagonal
tornalama-frezeleme yöntemleri için VMC-850
Johnford dik işleme merkezli tezgâh kullanılmıştır. İş
parçasına kendi ekseni etrafında dönme hareketini
sağlamak için ek olarak bir motor ve bu motora kayış
kasnak sistemi ile bir birine bağlı üçayaklı bir ayna
bağlanmıştır.
İş
parçası
devir
ayarlarının
yapılabilmesi için Micromaster 440 marka invertör
kullanılmıştır. İş parçası ve kesici takım arasındaki
kesme ilişkisi iş parçasına teğetsel ve ortagonal
olarak temas ettirilmiştir.

b

Şekil 1. a)Teğetsel ve b) ortagonal tornalama-frezeleme
deney düzeneği
İş parçası devir ayarlarının kalibrasyonu Extech
Instruments – 461880 marka takometre ve titreşim
ölçüm cihazı ile yapılmıştır. İş parçasının ekseni ile
tezgâh x ekseni arasındaki paralellik toleransı
komparatör yardımı ile yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü
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ölçümleri Mitutoyo Sj-210 marka yüzey pürüzlülüğü
ölçüm cihazı ile yapılmıştır.
Teğetsel
ve
ortagonal
tornalama-frezeleme
işlemlerinin yapılması için 100Cr6 çeliği Ø20x60 mm
ölçülerinde yapılacak olan deney sayısı kadar testere ile
kesildi ve iş parçası boyu L≤ 2D oranına göre seçildi. İş
parçası ve kesici takım deneysel çalışmada kullanılan
devir sayısı kadar kendi eksenleri etrafında dönme
hareketi sağlanmıştır. Kesici takım ise teğetsel tornalamafrezeleme işlemi için iş parçasına eksenleri dik ama teğet
olacak şekilde, ortagonal tornalama-frezeleme deneyleri
için ise eksenleri dik ve eksenlerin birbirini kesişecek
şekilde temas ettirildi. Talaş derinliği seviyeleri için
teğetsel yöntemde x ekseninden sağlanırken ortagonal
işlemde ise z ekseninden sağlandı ve her iki yöntem için
de –x yönünde ilerleme işlemleri yapılmıştır.
Deneysel çalışmalarda kullanılan kesici takım Ø20
mm HSS parmak freze çakısı kullanılmıştır. Deneysel
çalışmaların tam faktöriyel deney tasarım ile
gerçekleşmesi halinde çok fazla deney sayısı gerektirdiği
ve bunun sonucunda ise daha fazla zaman kaybı ve pahalı
bir maliyeti de beraberinde getireceği göz ardı
edilmemelidir. Bu sebepten dolayı Taguchi deney tasarım
yöntemi
kullanılmıştır.
Deneysel
çalışmaların
gerçekleştirildiği deney parametreleri ve bu parametrelere
ait deney seviyeleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.

Çizelge 2: 100Cr6 çeliğinin işlenmesi sonucu elde
edilen yüzey pürüzlülüğü sonuçları

S/N Oranı

Parametreler ve Seviyeleri
Ra
A

B

C

D

E

1

460

280

1

12,6

2,91

-9,278

1

460

450

0,1

2

2,15

-6,649

1

460

710

0,5

5

2,56

-8,165

1

560

280

0,5

12,6

2,15

-6,649

1

560

450

1

2

2,01

-6,064

1

560

710

0,1

5

2,10

-6,444

1

660

280

1

5

3,08

-9,771

1

660

450

0,1

12,6

3,15

-9,966

1

660

710

0,5

2

2,30

-7,235

2

460

280

0,1

2

1,30

-2,279

2

460

450

0,5

5

1,35

-2,607

2

460

710

1

12,6

2,65

-8,465

2

560

280

0,1

5

0,85

1,412

Çizelge 1 100Cr6 rulman çeliğinin işlenmesinde
kullanılan parametreler ve seviyeleri

2

560

450

0,5

12,6

1,41

-2,984

Kesme parametreleri ve seviyeleri

2

560

710

1

2

1,81

-5,154

2

660

280

0,5

2

1,61

-4,137

2

660

450

1

5

1,54

-3,750

2

660

710

0,1

12,6

2,35

-7,421

Kesme
par.

Birim

İşleme
Yöntemi

-

Kesici
Tak.
Devri

dev/dak

Sem
bol

Seviyeler
S1

S2

1

2

(ort.)

(teğ.)

460

560

S3

A

B

Tablo 2’de verilen deney parametreleri ve seviyeleri
ile yapılan ortalama yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının
grafiksel gösterimi Şekil 2’ de ifade edilmiştir.

660

A

B

C

2,4

dev/dak

Talaş
Derinliği

mm

C

D

280

0,1

450

0,5

710

2,2

Yüzey Pürüzlülüğü Ra (µm)

İş
parçası
Devri

1

İlerleme
mm/dak

E

2

5

12,6

Hızı

2,0
1,8
1,6
1

2

460

560
E

660

2,0

5,0

12,6

D

280

450

710

2,4
2,2
2,0
1,8
1,6

3. Deney Sonuçları ve Değerlendirme

0,1

Taguchi deney tasarım yöntemi ile L18 ortagonal
dizine göre hazırlanmış deneylerde teğetsel ve
ortagonal tornalama-frezeleme yöntemi ile işlenmiş
100Cr6 çeliğinin işlenmesinde elde edilen yüzey
pürüzlülüğü sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

0,5

1,0

Şekil 2. 100Cr6 Çeliğinin işleme parametrelerinin
Yüzey pürüzlülüğüne olan etkisi
Şekil 2-5 incelendiğinde teğetsel tornalamafrezeleme yönteminden elde edilen sonuçlar
ortagonal tornalama-frezeleme sonuçlarına göre
daha iyi bir yüzey pürüzlülüğü elde edildiği
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görülmektedir. Kesici takım devri ve iş parçası devri
parametrelerinde optimum seviyeleri her iki
parametrenin ikinci seviyesinde elde edilmiştir.
Bunun sebebi ise parametrelerin ilk seviyelerinde
talaş kaldırma esnasında kesme kuvvetlerinin
artması ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü
değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Parametrelerin
üçüncü seviyesinde ise dönmeye bağlı olarak
merkez kaç kuvvetlerinde artış meydana gelmiş
ve titreşim değerlerinin arttığı gözlenmiştir. İlerleme
ve talaş derinliği parametrelerinde ise her iki
parametrenin ilk seviyelerinde en iyi yüzey
pürüzlülüğü değerleri elde edilmiştir. İlerleme ve talaş
deriliğinin artması ile kesme kuvvetlerinin arttığı
bilinmektedir. Buda yüzey pürüzlülüğü açısından
olumsuz bir etkidir.

3,0
Ra 2,7
(µm)2,4
2
1
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9

performans karakteristiğine göre belirlenmiştir.
a
İşleme parametrelerinin optimum seviyeleri ( ) ile
gösterilmiştir.
Çizelge 3 100Cr6 çeliğinin işlenmesinde yüzey
pürüzlülüğü için her bir seviyedeki faktörlerin etkisi (
S/N oranı)

660
560

1

Seviye2

Seviye3

İşleme Yöntemi

-7,403

-3,819a

-

Kesici Takım Devri
(dev/dak)

-5,765

-4,129a

-6,940

İş Parçası Devri
(dev/dak)

-4,939

-4,880a

-7,013

Talaş Derinliği (mm)

-4,592a

-5,031

-7,210

Eksenel İlerleme Hızı
(mm/dak)

-4,499a

-5,296

-7,038

B (dev/dak)

Şekil 3. 100Cr6 Çeliğinin işlenmesinde işleme
yöntemi ve kesici takım devrinin yüzey pürüzlülüğüne
etkisi

Şekil 6’ de teğetsel silindirik taşlama işleminde
işleme parametrelerinin S/N oranı üzerindeki etkisi
görülmektedir. Şekil 6’daki grafik incelendiğinde
işleme parametrelerinin optimum seviyeleri, S/N
oranlarının
en
yüksek
olduğu
seviyelerdir.
Parametrelerin
en
büyük
S/N
oranlarının
A2B2C2D1E1 seviyelerinde olduğu görülmektedir.

3,0

Ra 2,7
2,4
(µm)22,11

A

1,8
1,5
1,2
0,9

B

C

-4
-5

710
60
60
46

450
560
B (dev/dak)

660

-6

C (dev/dak)

280
S/N Oranı

a

Seviye1

460

2

A

Ortalama S/N oranı ( dB )

İşleme Parametreleri

Şekil 4. 100Cr6 Çeliğinin işlenmesinde kesici takım
devri ve İş parçası devrinin yüzey pürüzlülüğüne
etkisi

-7

1

2

460

560
E

660

2,0

5,0

12,6

D

280

450

710

-4
-5
-6
-7

0,1

3,0

0,5

1,0

Şekil 6. 100Cr6 çeliğinin işlenmesinde işleme
parametrelerinin S/N oranına etkisi

Ra 2,7
(µm)2,4
2,1
2
1
1,8
1,5
1,2
0,9

Tablo 4’de 100Cr6 çeliğinin işlenmesinde elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerinin varyans
analizi ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen
değerler verilmiştir.
Ayrıca Tablo 4’de varyans
analize göre elde edilen kesme parametrelerinin
ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri yüzde
olarak gösterilmiş ve hata payı ortaya konulmuştur.
Bu değerler incelendiğinde ortalama yüzey
pürüzlülüğü değerleri üzerinde bütün parametrelerin
belirli bir değerde etkili olduğu ancak; en fazla işlem
yöntemi parametresinin yüzey pürüzlülüğüne etki
yaptığı görülebilir.

12,6
0,1
0
1

0,5
D (mm)

5,0
1,0

E (mm/dak)

2,0

Şekil 5. 100Cr6 Çeliğinin işlenmesinde talaş derinliği
ve eksenel ilerlemenin yüzey pürüzlülüğüne etkisi
Tablo 3‘ te 100Cr6 çeliğinin işlenmesinde elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerlerine karşılık
gelen S/N oranları verilmiştir. S/N oranları ortalama
yüzey pürüzlülüğü değerleri için “ En küçük en iyi”,
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Çizelge 4 100Cr6 çeliğinin işlenmesinde elde edilen
titreşim değerlerinin ANOVA analizi

İşleme

Ser.
Der.
(v)

Par.



Kar.
Varyans

F

Top.
(W)

Değeri

57,775

58,192



% Dağılım

(SSa)

İşlem
1

57,775

Kesici takım devri ve iş parçası devri
parametrelerinin en iyi sonucu
bu
parametrelerin ikinci seviyelerinde elde
edilmiştir.
Eksenel ilerleme hızı ve talaş derinliğin en
iyi ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri birinci
seviyelerde elde edilmiştir.
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2
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2
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2

20,235

10,117

10,190
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İlerleme

2

23,599

11,800
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Hata

8
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0,993

-

11,164

Toplam

17

151,17

-

-

100

Devri
İş Parçası
Devri
Talaş
Derinliği

Sonuç olarak ortagonal tornalama-frezeleme yöntemi
teğetsel tornalama-frezeleme yöntemine göre daha
kötü bir ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri verdiği
tespit edilmiştir. Teğetsel tornalama-frezeleme ile
yapılan talaş kaldırma işleminde ise tornalama
işlemine yakın yüzey pürüzlülüğü değerleri elde
edilmiştir.

4. Sonuçlar
Bu çalışmada 100Cr6 Çeliğinin tornalama-frezeleme
yöntemi ile işlenmesinde işleme yöntemi, kesici takım
devri, eksenel ilerleme hızı, iş parçası devri ve talaş
derinliği parametrelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
Minitab 15 paket programı yardımı ile S/N oranlarına
dönüştürülmüş optimum kesme parametre seviyeleri
belirlenmiştir. Ayrıca Anova varyans analizi ile
parametrelerin sonuçlar üzerindeki etkileri istatistiksel
olarak analiz edilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalar ve incelemeler
neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.


100Cr6 çeliğinin işlenmesinde teğetsel
tornalama-frezeleme yönteminin ortagonal
tornalama-frezeleme
yöntemine
göre
ortalama yüzey pürüzlülüğü açısından çok
daha iyi sonuçlar verdi.
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COMPARISON OF EGR, LNT AND SCR SYSTEMS USED TO
CONTROL NOX EMISSIONS IN DIESEL ENGINES
DİZEL MOTORLARDA NOX ESMİYONLARININ KONTROL
EDİLMESİNDE KULLANILAN EGR, LNT VE SCR SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim Aslan REŞİTOĞLU

Mersin Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü,
TR-33343, Mersin, Turkey, aslanresitoglu@mersin.edu.tr
elektrik santralleri,
oluşmaktadır [1].

Özet
NOx emisyonları, dizel motorların kullanımında
engel
teşkil
eden
parametrelerin
başında
gelmektedir. Dizel motorlardan kaynaklanan NOx
emisyonlarının kontrol edilmesi amacıyla geçmişten
bu yana birçok sistem geliştirilmiştir. Bu
sistemlerden, yüksek oranda NOx dönüşüm
kabiliyetine sahip olup hâlihazırda otomobillerde en
yaygın
olarak
kullanılanları,
Egzoz
Gazı
Resirkülasyonu (EGR), Lean NOx Trap Catalyst
(LNT) ve Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
teknolojileridir. Bu çalışmada EGR, LNT ve SCR
sistemleri güncel bilgiler ışığında detaylı olarak ele
alınmıştır. Her bir sistemin, çalışma şekli, NOx
emisyonlarının kontrol edilmesindeki verimliliği,
avantaj ve dezavantajları açıklanarak, bu üç sistem
birbiriyle mukayese edilmiştir.

sanayi

vs…)

kaynaklardan

Azot oksitler olarak isimlendirilen NOx emisyonları,
genellikle azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2)
veya diazot monoksit (N2O) formundadırlar. Bu
emisyonlar insan sağlığı ve çevre üzerinde tahrip
edici etkiye sahiptirler. Atmosfer altı ozon (groundlevel ozone) oluşumunda önemli bir rol
oynamaktadırlar.
NOx emisyonlarının neden olduğu atmosfer altı
ozon oluşumu, sera gazı etkisini arttırarak küresel
ısınmaya davetiye çıkarmaktadır. Arzu edilmeyen
ozon oluşumundan kaynaklı olarak 2015 yılı,
geçmişten bu yana kaydedilen en sıcak yıl olmuştur
[2].
Şekil 1, NOx emisyonlarının sebep olduğu atmosfer
altı ozonu ve sera gazları üzerindeki etkisini
göstermektedir. Dünya üzerine gelen ışınlar, dünya
üzerinden yansıyarak, başta karbon dioksit (CO2),
metan (CH4) ve su buharı olmak üzere atmosferde
bulunan gazlar tarafından tutulmakta ve böylelikle
yerkürenin ısınması sağlanmaktadır. Bu doğal
sürece sera etkisi adı verilmektedir. Atmosferde
bulunan gazların normalden fazla olarak yer alması
yansıyan ışınımların yüksek seviyede tutulmasına
ve buna bağlı olarak yerkürede normal seviyeden
daha yüksek ısınmaların ve sıcaklık artışlarının
gerçekleşmesine yol açmaktadır [3].

Anahtar kelimeler: Dizel, NOx, EGR, LNT, SCR

Abstract
NOx emissions are among the leading parameters
that hamper the use of diesel engines. Many
systems have been developed since the past in
order to control NOx emissions from diesel engines.
Among these systems, Exhaust Gas Recirculation
(EGR), Lean NOx Trap Catalyst (LNT) and Selective
Catalytic Reduction (SCR) technologies are the
most commonly used in automobiles, with high NOx
conversion capability. In this study, EGR, LNT and
SCR systems are discussed in detail in the light of
current information. These three systems are
compared to each other, explaining the manner of
work, efficiency in control of NOx emissions,
advantages and disadvantages of each system.
Keywords: Diesel, NOx, EGR, LNT, SCR

1. Giriş
Hava kirliliği insan sağlığı ve çevre üzerinde ciddi
tahribatlara sebep olmaktadır. Sanayi tesisleri, güç
santralleri, otomobiller ve diğer ulaşım araçlarından
açığa çıkan sağlığa zararlı gazlar solunum yollarına,
ciğerlere ve oradan da kan dolaşımına girerek insan
sağlığını tehdit etmektedir. NOx emisyonları, hava
kirliliğine ve iklimsel değişikliğe sebep olan en
önemli kirleticilerden biridir. NOx emisyonlarının
%95’lik bir kısmı, yüksek sıcaklıklarda yanmanın
gerçekleştiği (gaz tribünleri, içten yanmalı motorlar,

Şekil 1. Ozon & atmosfer altı ozon ve sera etkisi.
İnsanların gerçekleştirdiği eylemler, özellikle fosil
yakıtların tüketimi sonucu açığa çıkan NOx kirletici
emisyonları sera gazları miktarını arttırarak sera
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etkisinin
şiddetlenmesine
neden
olmaktadır.
Atmosferde normalden fazla olarak bulanan sera
gazlarındaki artış, iklim değişikliğini ve küresel
ısınmaları da beraberinde getirmektedir [4]. Aynı
zamanda atmosferde bulunan NO2 gazlarının su ile
teması sonucunda oluşan Nitrik asit (HNO3) ve
Nitroz asit (HNO2) bileşikleri bitkiler için tahrip edici
özelliğe sahip olan asit yağmurlarını beraberinde
getirmektedir.

tutuşma gecikmesini arttırmaktadır. Bu durum
oksijen ve yakıtın karışımını ve dolayısıyla yanma
hızını yavaşlatmaktadır.
Silindir
içerisinde
yanma
sonu
sıcaklığını
düşürmeye yönelik olarak geliştirilen EGR sistemi
otomobil üreticileri tarafından geçmişten bu yana
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Şekil 2 dizel motorlarda kullanılan klasik bir EGR
sisteminin yapısını göstermektedir. Sistem basit
olarak valf, kontrol ünitesi ve soğutucudan
oluşmaktadır. Emme manifoldu üzerine monte
edilen EGR valfine konrol ünitesi tarafından
müdahale edilmektedir. EGR valfinin görevi motor
yüküne bağlı olarak emme kanalına gönderilen
egzoz gazı geçişini kontrol etmektir. Emme kanalına
gönderilen egzoz gazı miktarı yanma odasına
alınan havanın maksimum %50 sini oluşturabilir
[11]. Zira yanmaya dahil edilen egzoz gazı
ihtivasının yüksek olması yanma performansını çok
fazla etkileyeceğinden motor performansında ciddi
düşüşler gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle emilen
havayla karıştırılan egzoz gazı ihtivası pratikte %20
oranını geçmemektedir.

Gerek ulaşım sektörü ve gerekse endüstriyel alanda
yaygın olarak kullanılan dizel motorlar NOx
emisyonlarına
sebebiyet
veren
başlıca
kaynaklardan bir tanesidir. Benzinli motorlarla
kıyaslandığında yüksek sıkıştırma oranlarına sahip
olan dizel motorlar yüksek yanma sonu
sıcaklıklarına erişerek NOx emisyonlarının oluşması
için uygun bir ortam oluşturmaktadırlar. Aynı
zamanda yüksek hava fazlalık katsayısına (λ) sahip
olmaları da bu ortamı daha elverişli hale
getirmektedir [5].
Dizel motorlardan kaynaklanan NOx emisyonlarının
kontrol edilmesi için çeşitli standartlar geliştirilmekte,
politikalar
uygulanmakta
ve
yasalar
oluşturulmaktadır. Birçok araştırmacı bu konuda
geçmişten bu yana çalışmalar yürütmekte, gerek
ticari ve gerek bilimsel alanda yapılan çalışmalar
sonucunda NOx emisyonlarının kontrol edilmesine
yönelik teknolojiler geliştirilmektedir [6-9].
Bu çalışmada dizel motorlarda NOx emisyonlarını
önlemeye yönelik olarak geliştirilen ve dizel
motorlarda yaygın olarak kullanım alanlarına sahip
olan Egzoz Gazı Resirkülasyonu (EGR), Lean NOx
trap (LNT) katalizörleri ve Seçici katalitik indirgeme
(SCR) sistemleri üzerinde durulmuştur. NOx
emisyonlarının bertaraf edilmesinde kullanılan en
etkin yöntemler oldukları için bu üç sistem üzerine
odaklanılmıştır. Her bir NOx emisyonu kontrol
sistemi güncel bilgiler ışığında detaylı olarak tek tek
ele alınmıştır.

Şekil 2. Egzoz gazı resirkülasyonu (EGR).

2. Egzoz Gazı Resirkülasyonu

EGR sisteminde yanma sürecine dahil edilen egzoz
gazının soğutulması, daha yüksek miktarda egzoz
gazının yanmaya dahil edilmesini ve aynı zamanda
yanma odası sıcaklığının ve dolayısıyla NOx
emisyonlarının daha da düşürülmesini mümkün
kılar. Bu sebeple EGR sistemlerinde egzoz gazı bir
soğutucudan geçirilerek emme kanalına gönderilir.
Soğutma işlemi motor soğutma suyu kullanılarak
gerçekleştirilir. Elektronik olarak kontrol edilen
soğutma sisteminde farklı motor yükleri, sıcaklıklar
ve koşullara bağlı olarak soğutma performansı
değişim gösterir.

EGR, silindir içerisinde yanmış olan egzoz
gazlarının bir kısmının, emme havası ile yanma
sürecine dahil edilmesi için geliştirilmiş olan bir
sistemdir. Burada amaç yanma performansını
kötüleştirerek yanma sonu sıcaklığını ve dolayısıyla
NOx emisyonu değerlerini düşürmektir. Zira yüksek
sıcaklık NOx emisyonu oluşumundaki ana etkendir.
EGR sisteminin kullanılması silindir içerisindeki
oksijen miktarını düşürmekte, dolayısıyla yanma
sonu basıncı ve sıcaklığında da düşüş meydana
gelmektedir. Oksijen miktarındaki azalış NOx
oluşumunu baskı altına almaktadır.

EGR sistemi sayesinde dizel motorlardaki NOx
emisyon oluşumu %50’lere kadar azaltılabilmektedir
[12]. Ancak bu yöntemde yanma kötüleşmekte,
motor performansı düşmekte, NOx emisyonlarında
azalım sağlanırken başta is emisyonları olmak
üzere diğer kirleticilerde bir miktar artış meydana
gelmektedir. Aynı zamanda EGR sistemi yakıt
tüketimde yaklaşık %2’lik bir artışa yol açmaktadır
[13].

Silindir içerisine resirküle edilen ve büyük oranda
CO2 ve H2O içeren egzoz gazı emme dolgusunun
özgül ısı kapasitesini arttırmaktadır ve bu durum
sıkıştırma ve yanma süreçlerindeki sıcaklık
değerlerini azaltmaktadır [10]. Emme dolgusundaki
oksijen içeriğinin bir kısmının sirküle edilen egzoz
gazları ile yer değiştirmesi emme dolgusunu
seyrelterek hava fazlalık katsayısını düşürmekte ve
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edilmektedir (Denklem 2). Depolama kapasitesi
dolduğunda egzoz gazı sıcaklığı yüksek sıcaklıklara
çıkartılarak rejenerasyon işlemi başlatılmaktadır.

Egzoz gazı geçişinden dolayı emme kanılanda
kurum oluşabilmekte, EGR sistemi yağlama yağı
kalitesini ve motor dayanıklılığını olumsuz yönde
etkileyebilmekte, piston segmanları ve silindir
gömleğindeki aşınmalar artabilmektedir.
Bu
dezavantajları ve geliştirilen motor sonrası emisyon
kontrol
sistemleri
EGR
sistemini
gölgede
bırakmıştır.

3. Lean NOx Trap (LNT)

Rejenerasyon sürecinde depolanmış azot bileşikleri
termodinamik açıdan kararsız hale gelmekte ve NO
ve NO2 formlarına ayrışmaktadırlar (Denklem 3 ve
Denklem 4). Serbest bırakılan NO ve NO2
bileşenleri daha sonra N2 oluşturmak için CO, HC
ve H2 varlığında indirgeyici katalizör üzerinde
indirgenmektedir.

NOx absorber catalyst (NAC), NOx storage catalyst
(NSC) veya NOx storage/reduction (NSR) catalyst
olarak da adlandırılan Lean NOx Trap (LNT)
teknolojisi NOx emisyonlarının özellikle düşük egzoz
gazı sıcaklıklarında dönüştürülmesinde kullanılan
bir yöntemdir. Düşük egzoz gazı sıcaklıklarında
egzoz gazı içeriğindeki NOx emisyonları katalizör
yüzeyinde absorbe edilmekte ve egzoz sıcaklığı
yüksek
değerlere
ulaştığında
serbest
bırakılmaktadır.

LNT sistemlerinde rejenerasyon işlemi için egzoz
gazı sıcaklığının arttırılması, silindire ekstra dizel
yakıtın
veya
hidrojenin
püskürtülmesiyle
sağlanabilmektedir. Dizel motorlar fakir karışımlı
motorlar olduğu için HC egzoz gazına püskürtülerek
haricen dahil edilmektedir. LNT teknolojisinde
püskürtülen yakıt miktarı, püskürtme aralığı ve
katalizörün NOx depolama kabiliyeti, yakıt
ekonomisinin sağlanması için optimize edilmesi
gereken parametrelerdir.

LNT katalizöründe kaplama yüzeyi; oksidasyon
katalizörü, alkali metallerle birleştirilmiş bir emici
madde (absorban) ve indirgeme katalizöründen
oluşmaktadır. LNT katalizörlerinde genellikle Al2O3
yapısıyla desteklenen Platin ve Rhodium ile barium
carbonate gibi (BaCO3) NOx depolama özelliğine
sahip bir bileşen bulunmaktadır.

LNT teknolojisi düşük egzoz gazı sıcaklıklarında
NOx dönüşümleri için uygun bir çözüm olsa da bazı
dezavantajlara sahiptir.
LNT katalizörleri NO emisyonlarının oksidasyon
sürecini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak için
genellikle yüksek oranda Pt gibi değerli metalleri
içermektedir.
Ancak
bu
durum
maliyeti
arttırmaktadır. Aynı zamanda LNT katalizörleri
depolamanın sağlanabilmesi için NO oksidasyonu
ile NO2 formunun sağlanmasına ihtiyaç duyarlar. Bu
o
C’nin altındaki egzoz gazı
sebeple 150
sıcaklıklarında yüksek NOx depolama verimliliğine
sahip değillerdir. Diğer taraftan oluşan depolama
sonucu oluşan nitratlar (NO3) oldukça kararlıdır ve
NOx emisyonlarının HC, CO ve H2 gibi
indirgeyicilerle katalizör yüzeyinde reaksiyona
girerek N2, CO2 ve H2O oluşumu için nitratların
zengin
çalışma
şartlarında
ayrıştırılması
gerekmektedir. Bu durum yakıt ekonomisini olumsuz
yönde etkilemekte ve ayrıca CO, HC ve PM
emisyonlarında
arzu
edilmeyen
artışlar
oluşabilmektedir.

LNT katalizöründe meydana gelen reaksiyonlar fakir
ve zengin olmak üzere 2 farklı döngüde
gerçekleşmektedir. Fakir döngüde, NO, depolama
bileşeninin içerisinde absorbe edilmekte ve katalizör
yüzeyinde okside olarak NO2’ye dönüşmekte ve
nitrat formunda yüzeyde depolanmaktadır. Zengin
döngüde ise depolanan NOx yüzeyden salınmakta
ve eksik yanmadan oluşan CO, HC ve H2
aracılığıyla
katalizör
yüzeyinde
N2’ye
dönüştürülmektedir. LNT katalizöründe gerçekleşen
reaksiyonların tamamı Denklem1-6’da verilmektedir.
NO

+

½

O2

→

NO2

(1)
BaCO3 + NO2 + ½ O2 →

Ba (NO3)2 + CO2

(2)
Ba

(NO3)2

→

BaO

+

2NO

+

½

O2

(NO3)2

→

BaO

+

2NO2

+

½

O2

+

CO

LNT katalizölerinde NOx adsorpsiyonları kükürt
bileşikleri tarafından zehirlenebilmekte ve bu
istenmeyen
kükürt
zehirlenmesi,
katalizörün
özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Kükürt
o
zehirlenmesinin temizlenmesi 600-750 C egzoz
gazı sıcaklıklarında gerçekleşen desülfasyon
yöntemiyle gerçekleşebilmektedir. Bu durum yakıt
tüketimini arttırmakta ve diğer kirletici emisyonlar da
artışa sebebiyet vermektedir. Düşük kükürt içerikli
Dizel yakıt (ULSD) kullanımı, kükürt zehirlenmesini
ve desülfasyon aşamasının sıklığını azaltmaktadır.
LNT katalizörlerinin bu dezavantajlarını gidermek
için Ce, Paladium gibi farklı katalizör türleri ve farklı
yöntemler araştırma konusu halini almıştır.

(3)
Ba
(4)
NO2

→

NO

+

CO2

(5)
NO

+

CO/HC

→

½N2

+

CO2/H2O

(6)
Denklem 1’de düşük egzoz gazı sıcaklıklarında NO
emisyonları Platin katalizörü üzerinde oksitlenmekte
ve NO2 formuna dönüşmektedir. Daha sonra NO2
emisyonları, NOx emsiyonlarını depolama özelliği
olan Baryum nitrate formu içerisinde absorbe

4. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)
NOx emisyonlarının seçici katalitik indirgeme
yöntemi 1970’lı yıllara dayanmakla birlikte ticari
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olarak ağır hizmet taşıtlarında kullanımı 2005
yılında gerçekleşmiştir [14].
Seçici katalitik indirgeme yönteminde bir indirgeyici
aracılığıyla egzoz gazında bulunan NOx emisyonları
N2 ve suya dönüştürülmektedir. NOx emisyonlarının
Amonyak ve hidrokarbonların kullanılmasıyla
giderildiği, NH3-SCR ve HC-SCR sistemleri en
yaygın olarak kullanılan teknolojilerdir.
4.1. NH3-SCR sistemi
SCR sistemlerinde indirgeyici olarak genellikle
yüksek
verimliliğe
sahip
Amonyak
(NH3)
kullanılmaktadır. Yüksek egzoz gazı sıcaklıklarından
dolayı yanmasını engellemek için amonyak
piyasada AdBlue olarak adlandırılan sulu üre
çözeltisinden elde edilmektedir. Sulu üre çözeltisi
%67 oranında saf su (H2O) ve %33 oranında üre
çözeltisinden (NH2)2CO) oluşmaktadır. Sulu üre
çözeltisi (Adblue) SCR sistemlerinde en yaygın
olarak kullanılan indirgeyici türüdür.
Özellikle
o
yüksek egzoz gazı sıcaklıklarında 350-450 C
egzoz gazı içeriğindeki NOx emisyonları Adblue
kullanılarak
yüksek
oranlarda
elimine
o
edilebilmektedir. Ancak 200 C’nin altındaki düşük
egzoz gazı sıcaklıklarında dönüşüm verimliliği
düşük seviyelerde kalmakta ve egzoz hattı ile
katalizör yüzeylerinde amonyak birikmesi meydana
o
gelmektedir. 600 C üzerindeki sıcaklılar ise NH3SCR sistemi için büyük bir problem teşkil
etmektedir. Zira yüksek sıcaklılar indirgeyicinin
katalizöre ulaşmadan yanmasına ve aynı zamanda
katalizörde
deformasyonlara
sebebiyet
verebilmektedir. NH3-SCR sisteminin aktif çalışma
o
C egzoz gazı sıcaklıkları
aralığı 200-600
o
arasındadır. Yaklaşık olarak 350 C değerlerinde
maksimum dönüşüm verimliliği elde edilebilmektedir
[15].

Şekil 3. NOx conversion reactions in NH3-SCR.
Amonyağın indirgeyici olarak kullanıldığı klasik NH3SCR siteminde egzoz gazı üzerine püskürtülen sulu
üre çözeltisi yüksek sıcaklığın etkisiyle ilk olarak
termoliz ve hidroliz reaksiyonlarına maruz
kalmaktadır. Bu reaksiyonlar sonucunda bir molekül
üreden iki molekül amonyak üretilmektedir.
Termoliz ve hidroliz reaksiyonlarından sonra
sistemde
gerçekleşen
ana
reaksiyonlar
gerçekleşmektedir.
Şekil 4’de klasik bir NH3-SCR sistemine ait şematik
görünüm sunulmaktadır. Bir elektronik kontrol
ünitesiyle yönetilen sistemde NOx ve sıcaklık
sensörlerinden gelen bilgiler değerlendirilerek
pompa aracılığıyla enjektör en uygun orandaki
indirgeyiciyi egzoz gazı üzerine püskürtmektedir.

Şekil 3 sulu üre çözeltinin egzoz gazı üzerine
püskürtülmesiyle meydana gelen reaksiyonları
görsel olarak göstermektedir.

NH3-SCR sistemi sayesinde dizel motorlar yüksek
yanma sonu sıcaklıklarında çalıştırılabilmekte ve
bunun sonucunda motor performansı ve yakıt
tüketiminde iyileşmeler sağlanabilmektedir. NH3SCR sisteminin kullanımıyla yakıt tüketimi %5
oranında azalabilmektedir [16].

Şekil 4. NH3-SCR system.

520

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Metal oksitler ve zeolitler NH3-SCR sistemlerinde en
yaygın olarak kullanılan katalizör türleridir. Metal
oksit katalizörleri vanadyum ve titanyum gibi
metallerden (V2O5-WO3/TiO2) üretilen, düşük
o
o
maliyetli genellikle 250 C ile 400 C aralığında
verimli bir şekilde çalışan katalizör grubudur [17].
Zeolit katalizörler ise metal oksit katalizörleriyle
o
C yüksek sıcaklık
kıyaslandığında 400-550
aralığında çalışabilen katalizörlerdir [18]. 2005
yılında NH3-SCR sisteminin taşıtlarda ticari olarak
kullanımında V2O5-WO3/TiO2 katalizörleri tercih
edilirken 2010 yılından sonraki süreçte Fe-zeolitler
daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır [19].
Bu katalizörlerin yanı sıra Cu-ZSM5 ve Ag/Al2O3
katalizörleri de tercih edilebilmektedir. Özellikle
Ag/Al2O3 katalizörleri düşük sıcaklıklarda yüksek
performans sergileyebilmektedir.

CxHyOz
(13)

NH3-SCR ile kıyaslandığında özellikle düşük
verimliliğinden ötürü HC-SCR sistemleri arka planda
kalmış olsa da, hidrokarbonların indirgeyici olarak
kullanıldığı katalizörler 1980 yılından bu yana
geliştirilmektedir [21].

+

CO2

+

H2O

5. Sonuçlar
Motor öncesi emisyon kontrol sistemlerinden olan
EGR sistemi %50’lere varan NOx dönüşümü
sağlasa da, arzu edilen emisyon değerlerinin
sağlanması için yetersiz kalmaktadır. Mevcut
durumda NOx emisyonlarında istenilen düşüşlerin
sağlanması motor sonrası emisyon kontrol
sistemleriyle mümkün olabilmektedir.

SCR sistemlerinde NH3 indirgeyicisine alternatif
olarak HC’ların kullanımı SCR sisteminin düşük
sıcaklıktaki performansını iyileştirmektedir. Dizel
yakıtının ya da egzoz içeriğindeki yanmamış
HC’ların indirgeyici olarak kullanımı sistemi
basitleştirmekte ve maliyeti düşürmektedir. Dizel
yakıtından hariç olarak etanol, metanol, propanol
gibi içeriğinde oksijen barındıran HC’lar NOx
dönüşümlerinde oldukça etkili olmaktadır.

Motor sonrası kontrol sistemlerinde, kullanılan
katalizörler sayesinde motor performansında
herhangi bir düşüş olmadan, NOx emisyonlarında
arzu edilen azalımlar sağlanmaktadır. LNT ve SCR
teknolojileri NOx bertarafında kullanılan etkin motor
sonrası emisyon kontrol sistemleridir.

dönüşümlerinin
HC-SCR
sistemlerinde
NOx
sağlandığı reaksiyonlar aşağıda verilmektedir.
→

N2

emisyonlarının
HC-SCR
sistemlerinde
NOx
dönüşüm verimliliği egzoz gazı içeriğindeki HC ve
NOx oranına bağlı olarak değişim göstermektedir.
HC miktarının NOx emisyonuna göre 2-4 kat olması
NOx emisyonlarında %80’ne varan dönüşüm
sağlayabilmektedir. Ancak dizel motorlarda egzoz
gazı, içeriğinde bu miktarda HC ihtiva etmemektedir.
Bu yüzden egzoz gazı içeriğindeki HC miktarının
yanma esnasındaki karışım zenginleştirilerek veya
direk egzoz gazı üzerine püskürtülerek sağlanması
gerekmektedir. HC’ların egzoz gazı üzerine direk
püskürtülmesi bir enjektör ve kontrol ünitesi
aracılığıyla farklı parametrelere göre kontrol
edilebilmektedir. Motorda meydana gelen karışımın
zenginleştirilerek egzoz gazı içeriğindeki HC
miktarının arttırılması ise dolaylı bir yöntem olup
dönüşüm
verimliliği
elde
yüksek
NOx
edilememektedir.

4.2. HC-SCR sistemi

O2

→

Geleneksel Ag içerikli Al2O3 yapılarının katalizör
olarak kullanıldığı HC-SCR sistemlerinde 350-500
o
C sıcaklık aralıklarında %80’i aşan NOx
dönüşümleri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda bu
yapılar su ve kükürtün olumsuz etkilerine karşı
oldukça dayanıklıdır. Hatta gümüş katalizör
üzerindeki kükürt oluşumunun dönüşüm verimliliğini
arttırdığı
belirtilmektedir
[23].
Ag
içerikli
katalizörlerde hidrojen, HC’ların oksidasyonunu
hızlandırarak NOx dönüşüm verimliliğini arttırıcı etki
yaratmaktadır. Ayrıca hidrojen kullanımı NOx
emisyonlarının azaltılmasında radikalleri tutarak
düşük sıcaklıklardaki NOx dönüşüm verimliliğini
arttırmaktadır [24].

NH3-SCR sistemi genel olarak ağır hizmet taşıtları
için geliştirilmiş olsa da sistemdeki yenilikler
(elektronik püskürtme vb) sayesinde günümüzde
birçok otomobil taşıtlarında da yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. NH3-SCR, mevcut
durumda yakıt verimliliği sağlayarak kuruluşlar
tarafından belirlenen NOx emisyon değerlerinin
karşılanmasını sağlayan en etkili sistemdir.

+

NO2

HC-SCR sistemleri üzerinde birçok araştırmaların
gerçekleştirildiği güncel bir çalışma alanıdır.
Çalışmalar özellikle HC-SCR sistemlerine yönelik
katalizörlerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Ag/Al2O3 katalizörler HC-SCR sistemlerinde en çok
tercih edilen katalizör türüdür. Gümüş haricinde
altın, bakır, platin, rhodium, kobalt ve demir esaslı
zeolitler HC-SCR sistemlerinde katalizör olarak
kullanılmaktadır [22].

Maliyet, ekstra bir depoya ihtiyaç duyma ve taşıt
üzerindeki kapladığı alan NH3-SCR sisteminin
kullanımındaki en büyük problemlerdir. Ancak NH3SCR sisteminde yapılan çalışmalar sonucunda
2010 yılı ile kıyaslandığında NH3-SCR sisteminde
hacimsel olarak %60 oranında küçülme, ağırlık
olarak %40 oranında hafifleme ve maliyet olarak
%30 oranında ucuzlama elde edilmiştir [20]. Düşük
egzoz gazı sıcaklıklarındaki düşük verimliliği,
amonyak salınımı, kullanım ömrü, farklı çalışma
şartlarına adaptasyonu, diğer oksidasyon ve partikül
filtre
sistemleriyle
entegrasyonu
NH3-SCR
sistemlerinin olumsuz yönlerini teşkil etmektedir.
Ayrıca en iyi performansı NO/NO2 oranı 1 iken
sergiledikleri için NH3-SCR sistemi bir ön katalizöre
(DOC) ihtiyaç duymaktadır.

NO
(12)

+

LNT teknolojisinde düşük egzoz sıcaklıklarında
absorbe edilen NOx emisyonları, yüksek egzoz gazı
sıcaklıklarında serbest bırakılarak HC, CO ve/veya

NO2
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H2 ile indirgenmekte ve azota dönüştürülmektedir.
LNT teknolojisi özellikle hafif hizmet taşıtları için
uygun çözüm oluşturabilmektedir.
Ancak, LNT
sistemlerinin yüksek NOx depolama kabiliyetine
sahip olmaması, süfür zehirlenmesine oldukça
duyarlı olması, rejenerasyon işlemi için zengin
çalışma şartlarına ihtiyaç duyması verimliliğini
sınırlandırmaktadır.

Teşekkür

SCR teknolojisi sayesinde NOx emisyonlarında çok
yüksek oranlarda dönüşümler sağlanabilmektedir.
Günümüzde NOx emisyonlarının azaltılmasında
kullanılan
motor
sonrası
emisyon
kontrol
sistemlerinden en yüksek verimliliğe sahip olanı
o
SCR sistemidir. Ancak SCR sistemleri 200 C’nin
üzerindeki sıcaklıklarda iyi performans sergilese de,
motorun ilk çalışma esnasında egzoz gazı
sıcaklığının 200 oC’nin altında olduğu durumlarda
iyi bir performans sergileyememektedir. SCR
sistemlerinde düşük egzoz gazı sıcaklıklarındaki
performansı SCR sisteminden önce kullanılan bir
LNT katalizörü ile önlenebilmektedir.

[14] Resitoglu, IA; Altinisik, K; Keskin, A, The
pollutant
emissions
from
diesel-engine
vehicles and exhaust aftertreatment systems,
Clean Techn Environ Policy, 17, 15–27, 2015.
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SERTLİKLERİ AYNI FARKLI TAKIM ÇELİKLERİNİN ELEKTRO
EREZYON İLE İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN
OPTİMİZASYONU
OPTIMIZATION OF MACHINABILITY PARAMETERS IN EDM OF
DIFFERENT TOOL STEELS AT THE SAME HARDNESS
Ali KALYON
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: alikalyon@karabuk.edu.tr
karşılaşılan zorluklar imalat alanında araştırmaları
kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle, bu malzemelerin
geliştirilen özelliğinden dolayı talaş kaldırma
yöntemiyle şekillendirmelerinde karşılaşılan kesici
takım ömrü problemleri bu alanda yapılan
araştırmaları tetiklemiştir [1].

Özet
Bu çalışmada, ısıl işlem sonrası sertlikleri aynı
değerde olan takım çeliklerinin dalma erozyon
tezgahında
işlenebilirlikleri
deneysel
olarak
araştırılmıştır. İşlenebilirlik deneyleri bakır elektrot
kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Deneysel
parametreler olarak boşalım akımı için üç farklı
seviye, vurum süresi için üç farklı seviye
belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonucunda işlenen
yüzeylerin yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür.
Elde edilen deneysel sonuçlar üzerinde optimizasyon
çalışması yapılmıştır. Elde edilen yüzey pürüzlülük
değerleri
grafikler
yardımıyla
yorumlanmıştır.
Deneysel çalışma sonucunda boşalım akımının
yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametre
olduğu belirlenmiştir.

Elektro erozyon ile işleme (EEİ), dünya çapında
kalıpçılık sektöründe sıklıkla kullanılan, sert ve
işlenmesi zor takım çelikleri, kompozitler, seramikler,
süper alaşımlar, paslanmaz çelikler ve ısıl dirençli
çeliklerin kullanım alanlarını arttıran, en önemli
geleneksel olmayan işleme metodudur [2,3]. EEİ,
elektriksel olarak iletken bir iş parçasına yüksek
frekanslı elektrik boşalımlarının kontrollü olarak
uygulanması ve böylece iş parçasından küçük
parçacıkların
ergitilerek
ve
buharlaştırılarak
koparılması esasına dayanan bir ileri imalat
yöntemidir. Gerilim vurumlarının uygulanması sonucu
takım elektrotu ile iş parçası elektrotu arasında
elektrik boşalımları oluşur. Dielektrik sıvı içerisine
batırılmış durumda olan elektrotlar işleme aralığı ile
birbirinden ayrılmıştır. Boşalım gerilimi işleme
aralığının büyüklüğüne ve dielektrik sıvının
yalıtkanlık direncine bağlıdır. Gerilim vurumunun
uygulanmasından sonra elektrot ve iş parçası
arasındaki en yakın iki nokta arasında bir iyonlaşma
oluşur. Oluşan elektrik boşalımı temas ettiği elektrot
ve iş parçası yüzeylerinin ergimesine ve
buharlaşmasına sebep olur. Sonuçta, iş parçasında
küçük kraterler oluşacak şekilde malzemeler
yüzeyden kopar ve dielektrik sıvı tarafından
ortamdan uzaklaştırılır [4,5].

Anahtar kelimeler: EEİ, Bakır, Taguchi, Yüzey
Pürüzlülüğü

Abstract
In this study, the machinability of tool steels with the
same hardness value after heat treatment was
investigated in the electro discharge machine.
Machinability experiments were carried out using
copper electrode. As experimental parameters, three
different levels for the discharge current were
determined and three different levels for the pulse
duration were determined. As a result of
experimental study, surface roughness values of the
machined surfaces were measured. Optimization
studies were carried out on the experimental results.
The obtained surface roughness values were
interpreted with the help of graphs. As a result of the
experimental study it was determined that the most
effective parameter on the surface roughness was
the discharge current.
Keywords:
Roughness

EDM,

Copper,

Taguchi,

EEİ, enerji olarak elektrik enerjisinden yararlansa da
malzeme
kaldırılması
işlemi
ısıl
enerjiyle
gerçekleştirildiğinden, termal işleme yöntemleri
kategorisindedir. İşlenecek malzeme sertliğinin,
tokluğunun ve mukavemetinin EDM de işleme
performansına etkisi yoktur, buna karşın işlenecek
malzemenin erime sıcaklığı ve ısıl iletkenliği etkilidir
[2].

Surface

1. Giriş

Diğer imalat yöntemleriyle üretilmesi mümkün
olmayan veya maliyeti artıran derin deliklerin,
kanalların, oyukların küçük toleranslar dahilinde
işlenmesi, elektrik arkının kontrolüyle kolayca
gerçekleştirilebilir. Kesme kuvvetleri oluşmadığı için
kırılgan ve ince parçalar bu yöntemle kolaylıkla
işlenebilirler. Elektro erozyonla işlemede elektrot
seçimi işlenecek malzemeye ve gerçekleştirilecek
işleme göre yapılır. İş parçalarında olduğu gibi takım
elektrotlarda da istenen başlıca özellik, elektrik

Fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilen malzemeler
tasarımcıların seçim yelpazesini genişletmiş ve bu
genişlemede takım çelikleri önemli bir pay sahibi
olmuştur. Takım çelikleri kesme, dövme, bükme gibi
üretim yöntemiyle şekillendirilmesinin yanında daha
çok talaş kaldırılarak şekillendirilmektedir. Fakat bu
malzemlerin talaşlı ve talaşsız şekillendirilmesinde
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iletkenliğidir. Ayrıca seçilecek elektrotun ergime
sıcaklığının ve aşınma direncinin yüksek olması
istenir. Çok çeşitli elektrot malzemeleri vardır. En çok
kullanılan elektrot malzemeleri bir karbon allotropu
olan grafit, bakır, tungsten, gümüş tungsten, pirinç,
karbit ve çinko alaşımlarıdır [4].
Literatürde EEİ metodu ile ilgili birçok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmaları bakıldığında, değişkenlerin
optimizasyonu, sürecin kontrol ve optimizasyonu ve
EEİ
tekniğinin
geliştirilmesi
şeklinde
sınıflandırılabilmektedir. EEİ işleme çok sayıda
parametreye bağlıdır ve bu parametrelerdeki çok
küçük değişimler işleme çıktılarını oldukça büyük
oranda etkilemektedirler. Bu amaçla yapılan
çalışmalarda yüzey pürüzlülüğü, işleme hızı gibi
performans
karakteristiklerinin
geliştirilmesi
amaçlanmıştır
[6-10].
Elektrot
performansını
değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda
elektrot aşınma hızı ve bağıl aşınma ile ilgili
çalışmalar mevcuttur [11-13].

Element

% Bileşim

C

1.55

Cr

11.8

Fe

84.35

Mn

0.4

Mo

0.8

Si

0.3

V

0.8

Her bir deney şartı için elektrotlar ayrı ayrı
hazırlanmıştır. Elektrot yüzeyleri sırasıyla 200’lük
zımparadan
1200’lük
grid
zımparaya
zımparalanmıştır. Elektro erezyon tezgahında
literatürde yapılan çalışmalar dikkate alınarak işleme
parametreleri belirlenerek işlenebilirlik deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde işleme süresi 1 saat
olarak sabit tutulmuştur. Deneysel çalışma, FURKAN
EDM M25A tipi elektro erozyon tezgahında
yapılmıştır. İşlenen yüzeylerin yüzey pürüzlülük
ölçümleri Mitutoyo marka SJ 410 model cihaz ile
ölçülmüştür. Yüzey pürüzlülük değeri ortalama yüzey
pürüzlülüğü (Ra) olarak ölçülmüştür. İşlenen
yüzeylerden toplam üç farklı bölgeden ölçüm
yapılmıştır. Ölçülen değerlerin ortalaması alınarak
yüzeylere
ait
yüzey
pürüzlülük
değerleri
hesaplanmıştır. Deneylerde kullanılan parametreler
sonucu elde edilen verilere ait grafikler çizilerek
işleme parametreleri ile parçanın yüzey pürüzlülüğü
üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.

Bu çalışmada kalıpçılık endüstrisinde sıklıkla
kullanılan sertleştirilmiş takım çeliklerinin EEİ
işlenebilirliği
araştırılmıştır. Farklı
işlenebilirlik
parametreleri kullanılarak elde edilen yüzey
pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Elde edilen
deneysel sonuçlar istatiksel olarak incelenmiştir.

2. Materyal ve Metod
Deneysel çalışmalarda işparçası malzemesi olarak
1.3343 ve 1.2379 takım çelikleri kullanılmıştır. Tablo
1’ve Tablo 2’de iş parçalarına ait kimyasal bileşim
gösterilmektedir. İş parçası malzemeleri 210 X 110 X
85 mm ölçülerinde olup kaba frezeleme ile 200.5 X
100.5 X 80.5 mm ölçülerine gelecek şekilde freze
tezgahında işlenmiştir. İşparçası malzemelerine ısıl
işlem uygulanarak sertlikleri 56 HRC değerine
getirilmiştir. Ardından sertleştirilmiş iş parçaları
taşlama tezgahında 200 X 100 X 80 mm ölçülerine
getirilmiştir. 15 X 15 X 1000 mm ölçüsünde olan
bakır elektrot çubuk, elektro erozyon tezgahına
bağlayabilmek için 100 mm ölçülerinde parçalara
bölünmüştür.
Tablo 1. 1.3343 işparçasına ait kimyasal bileşim
Element

% Bileşim

C

0.9

Cr

4.3

Fe

81.2

Mn

0.3

Mo

5

Si

0.25

V

1.8

W

6.25

Şekil 1. Deneylerin gerçekleştirildiği FURKAN EDM
M25A elektro erozyon tezgahı
Deneylerde sertleştirilmiş her bir işparçası üç farklı
boşalım akımı (3, 12 ve 25 A) ve vurum süresi (100,
400, 800 µsn) kullanılmıştır. Bekleme süresi 200 µsn
sabit tutulmuştur. Deneysel çalışmada dielektrik
ortam sıvısı olarak kerosene kullanılmıştır İşleme
esnasında yanal püskürtme uygulanmıştır. Taguchi
metodu ile L18 dikey dizine göre deney parametreleri
tasarımı yapılmıştır. Elde edilen deneysel sonuçların
varyans analizi uygulanmış ve parametrelerin yüzey
pürüzlülüğüne etkisi belirlenmiştir.

Tablo 2. 1.2379 işparçasına ait kimyasal bileşim
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3. Deneysel Çalışma ve Tartışma

yüzey pürüzlülük değerlerinin boşalım akımı ve
vurum süresinin artmasıyla beraber artış gösterdiği
görülmektedir. Artan boşalım akımı, parça yüzeyine
nüfuz eden kıvılcımların büyümesine neden olduğu
bilinmektedir. Bu durum işlenen yüzeylerde daha
büyük kraterlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu
durum daha bozuk bir yüzeyin oluşmasına sebep
olur [14]. Daha önce yapılan birçok çalışmada
boşalım akım değerlerinin artmasının işparçasının
yüzey
pürüzlülüğünü
olumsuz
etkilediği
belirtilmektedir [15-17].

Isıl işlem sonrası sertlikleri 56 HRC olan iş parçaları,
belirlenen işleme parametrelerine göre Taguchi
deney tasarımı yöntemi ile L18’e göre deney şartları
gerçekleştirilmiştir.
İşleme
sonrası
yüzeylerin
ortalama yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür.
Elde edilen deneysel sonuçlar Tablo 3’te
gösterilmektedir.
Tablo 3. Deneysel sonuçlar

Şekil 3’te ısıl işlem görerek sertliği 56 HRC getirilen
1.2379 takım çeliğine ait işleme sonrası elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülük değerleri verilmektedir.
Grafik incelendiğinde en yüksek yüzey pürüzlülüğü
değeri boşalım akımı değerinin 25 A ve vurum
süresinin 800 µsn kullanıldığı deney şartında 14.85
µm ölçülmüştür. En düşük ortalama yüzey pürüzlülük
değeri 3 A boşalım akımı ve 100 µsn vurum süresi
parametrelerinin uygulandığı 4.10 µm olarak
ölçülmüştür. Sertleştirilmiş 1.2379 takım çeliğinin EEİ
artan boşalım akımı yüzey pürüzlülüğünü olumsuz
etkilemiştir. Vurum süresi de yüzey pürüzlülüğüne
negatif etki ettiği görülmektedir. Şekil 2’de verilen
1.3343 takım çeliğine ait yüzey pürüzlülük grafiği ile
Şekil 3’te gösterilmekte olan 1.2379 takım çeliğine ait
yüzey pürüzlülük grafiklerinin benzerlik gösterdiği
görülmektedir.

Deney
Deney
Ra
sırası
şartı
(µm)
1
A1B1C1
3,91
2
A1B1C2
4,11
3
A1B1C3
4,62
4
A1B2C1
6,26
5
A1B2C2
7,56
6
A1B2C3
8,47
7
A1B3C1
9,84
8
A1B3C2
11,98
9
A1B3C3
13,62
10
A2B1C1
4,1
11
A2B1C2
4,38
12
A2B1C3
4,65
13
A2B2C1
7,64
14
A2B2C2
9,42
15
A2B2C3
10,9
16
A2B3C1
11,55
17
A2B3C2
12,32
18
A2B3C3
14,85
Şekil 2’de sertleştirilmiş 1.3343 takım çeliğinin bakır
elektrot ile EEİ sonrası elde edilen ortalama yüzey
pürüzlülük değerlerinin boşalım akımı ve vurum
süresine bağlı olarak değişimini göstermektedir.

Şekil 3. Boşalım akımı ve vurum süresinin
sertleştirilmiş 1.2379 çeliğinin yüzey pürüzlülüğüne
etkisi
Deneysel sonuçlar aynı sertlikteki iş parçalarının
yüzey pürüzlülük sonuçları yakın sonuçlar olduğunu
göstermektedir. 1.3343 çeliğinin 1.2379 çeliğine
nispeten daha iyi yüzey pürüzlülük değerlerine sahip
olduğu
söylenebilir.
Elektro
erozyon
ile
işlenebilirliğinin en önemli avantajı malzemelerin
sertliklerine bakılmaksızın işleme kabiliyetleridir.

Şekil 2. Boşalım akımı ve vurum süresinin
sertleştirilmiş 1.3343 çeliğinin yüzey pürüzlülüğüne
etkisi
Şekil 2’de gösterilmekte olan sertleştirilmiş 1.3343
takım çeliğinin EEİ işleme sonrası boşalım akımı ve
vurum süresinin yüzey pürüzlülüğü etki grafiği
incelendiğinde en düşük yüzey pürüzlülük değerinin
3.91 µm, en yüksek yüzey pürüzlülük değerinin 13.62
µm olduğu görülmektedir. Grafik incelendiğinde

Tablo 4’te, işleme parametrelerinin her bir seviyesinin
yüzey pürüzlülüğüne etkisini göstermektedir. Koyu
renkli değerler optimum seviyeleri göstermektedir.
Deneysel çalışma sonunda yüzey pürüzlülüğü
üzerinde en etkili faktör ve seviyeler; iş parçası (1),
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boşalım akımı (1) ve vurum süresi (1) olarak
hesaplanmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan
işparçalarının sertlikleri aynıdır. Bu nedenle deneysel
çalışma
sonucunda
elde
edilen
yüzey
pürüzlülüklerinin birbirine yakın değerler olduğu
görülmektedir. 1.3343 takım çeliğinin işlenmesinde
daha düşük yüzey pürüzlülük değerleri elde
edilmiştir.
Parametrelerin
yüzey
pürüzlülüğü
üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için
ANOVA analiz yapılmıştır. ANOVA analizi sonucu
Tablo 5’te gösterilmektedir.

elektrot kullanılarak işlenen takım çeliklerinin yüzey
pürüzlülüklerinin incelendiği bu çalışmada aşağıda
belirtilen bulgular elde edilmiştir.

Tablo 4. Parametrelerin S/N oranları
İşparçası
Malzemesi

Boşalım
Akımı

1

-17,07

-12,64

-16,47

2

-18,09

-18,33

-17,59

-21,77

-18,68

9,13

2,21

Seviye

3
Delta

1,03

•

Boşalım akımının artmasının işparçalarının
yüzey pürüzlülüğünü olumsuz etkilediği
belirlenmiştir.

•

Vurum süresinin artması ile beraber iş
parçalarının yüzey pürüzlülük değerlerinin
de arttığı gözlemlenmiştir.

•

ANOVA analizi sonucunda boşalım akımının
yüzey pürüzlülüğü üzerinde %87.24 etkisi
olduğu hesaplanmıştır.

•

ANOVA
analizi
sonucunda
yüzey
pürüzlülüğü üzerinde vurum süresinin etkisi
%7.11 olarak hesaplanmıştır.

Vurum
süresi
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VACUUM INFUSION METHOD
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olarak adlandırılır ve takviyeyi çevreleyen sürekli
yapıya matris denir. Aynı malzeme ile yapılmış,
ancak farklı formlarda bazı kompozitler de
bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek; silisyum karbür
elyaf takviyeli silikon karbür ve karbon fiber takviyeli
karbon kompozitlerdir [1].

Özet
Bu çalışmada vakum infüzyon yöntemi ile karbon
fiber/kevlar lamine hibrid kompozit malzemeler
üretilmiştir. Kompozitlerin üretiminde karbon fiber ve
kevlar laminelerin arasına ortalama toz tane boyutu
10 mikron altı olan bor karbür parçacıklar ilave
edilerek basma dayanımı üzerine olan etkileri
incelenmiştir. Basma dayanım sonrası kompozitlerde
meydana gelen değişiklikler makro boyutta
incelenmiştir.

Kompozit malzemelerin geleneksel malzemelere
göre birçok avantajı vardır. Kompozitlerin çoğu hafif
malzemelerle yapılır. Bununla birlikte, mekanik
özellikleri önemli ölçüde yüksektir. Bu nedenle,
kompozitlerin özgül mukavemet ve modül değerleri
çok yüksektir. Çok iyi ısıl iletkenlik, korozyon direnci
ve boyutsal kararlılığa sahiptirler ve hava koşullarına
dayanıklıdırlar. Birçok takviye ve çeşitli matris
malzemeleri mevcuttur. Uygun bir takviye ve matris
malzemesi seçimi ile, nihai bileşenden istenen
özellikleri elde etmek mümkündür. Lifler takviye
olarak kullanıldığında, elyaf takviyenin istenilen
yönde hizalanmasıyla yön özelliklerine sahip bir
kompozit elde edilebilir. Bu tür kompozitler, farklı
yönlerde farklı özellikler gerektiren yapılar için çok
yararlıdır. Polimer kompozitleri üretmek için çeşitli
üretim teknikleri mevcuttur. Bu nedenle, karmaşık
şekillerle kompozit üretimi çok kolaydır. Yüksek özgül
mukavemet ve sertlikleri nedeniyle, kompozitler
önemli ağırlık azaltımları sağlayabilirler. Enerji krizi
ve çevre bilincinin mevcut senaryosunda, ulaşım
araçlarının yakıt verimliliğini artırmak için çok
önemlidir [1].

Anahtar kelimeler: Kevlar, Karbon Fiber, Bor
Karbür, Kompozit Malzeme

Abstract
In this study, carbon fiber / kevlar lamine hybrid
composite materials were produced by vacuum
infusion method. In the production of composites,
boron carbide particles with an average particle size
of less than 10 microns were added between carbon
fiber and kevlar laminates to investigate the effects
on compressive strength. Changes in the composites
after compressive strength were investigated at
macro size.
Keywords: Kevlar, Carbon Fiber, Boron Carbide,
Composite Material

1. Giriş

Matris malzeme içerisinde yer alan elyaf takviyeler
kompozit yapının temel mukavemet elemanlarıdır.
Düşük yoğunluklarının yanı sıra yüksek elastik modül
ve sertliğe sahip olan elyaflar kimyasal korozyona da
dirençlidirler.
Günümüzde
kompozitlerin
donatılmasında boyutsal ve şekilsel özellikleri çok
farklı lifler (elyaflar) kullanılmaktadır. Lif kelimesinin
çoğulu olan “elyaf” kelimesi daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Liflerin çapı ortalama 0,01mm
mertebesindedir. Lifler değişik kaynaklardan elde
edilmekte ve değişik özellikleriyle büyük çeşitlilik
göstermektedir [2].

Metal zırhlar arasında özellikle çelik, iyi mekanik
özellikleri nedeniyle çok geniş kullanım alanına
sahiptir ve halen kullanılmaktadır. Günümüzde
metallerin nispeten yüksek yoğunluklu olması
nedeniyle yerlerini çoğunlukla, metaller kadar
dayanıklı ancak daha hafif olan kompozit zırhlar
almıştır. Hali hazırda bulunan kompozit malzemelere
daha üstün özellikler kazandırmak amacıyla vakum
infuzyon gibi yeni üretim metodları geliştirilmekte ve
böylece istenilen mekanik özelliklerde ve daha hafif
zırhlar geliştirilebilmektedir.

Karbon fiberler, çekme mukavemeti, sertlik, düşük
yoğunluk, elektriksel iletkenlik ve kimyasal inertlik gibi
dikkate değer özelliklere sahiptir. Karbon fiberler,
spor arabalarda kullanımının yanı sıra olta takımları,

Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla materyalin
bir kombinasyonu olup, istenen belirli özellikler veya
geliştirilmiş özelliklere sahip heterojen malzemelerdir.
Bir kompozit malzemede, süreksiz bileşen takviye
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golf sopaları ve tenis raketleri gibi spor ekipmanları
üretmek için de kullanılırlar. Şu anda, taşıtların yakıt
ekonomisini arttırmak ve sera gazı emisyonlarını
azaltmak için taşıtların ağırlıklarının azaltılması
amacıyla büyük bir oranda kullanılmaktadırlar. Bu
nedenle, karbon fiberler artık basınçlı kaplar, yel
değirmenleri, inşaat ile ilgili kullanımlar, arabalar,
uçaklar
ve
endüstriyel
uygulamalarda
kullanılmaktadır [3-7].

Tablo 1. Tenax-E HTA 40 3k Karbon
özellikleri
Elyaf çapı [μm]
Yoğunluk [g/cm3]
Çekme dayanımı [MPa]
Elastisite modulu [GPa]
Kopmadaki birim boy değişimi [%]
Termal iletkenlik [W/mK]
Termal genleşme katsayısı [10-6/K]
Spesifik elektriksel direnç [W cm]

Kompozit endüstrisi için ticarileştirilen ilk hizalı
polimerik elyaf türü aramidlerdi. Bu lifler, uzun zincirli
poliamidlerden özel ıslak sarma teknikleri kullanılarak
üretilir. Güncel ticari üretimdeki en iyi bilinen aramid
elyaf, 1970'lerin başlarında Du Pont tarafından
kompozit pazarına sokulan Kevlar'dır. Aramid lifler,
ekstrüzyon ve sarma teknikleri ile üretilirler; bu, sert
polimer moleküllerinin fiber eksenine paralel olarak
düzgün hizalanmasını sağlar. Daha özel olarak,
bunların morfolojisi, birbirine bağlanmış hidrojen
molekülleri ile sert düzlemsel tabakalar içerir.
Levhalar eksenel olarak katlı lamellar sistem
formunda bir kristalli dizi üretmek için istiflenir.
Katların
her
bir
bileşeni
yaklaşık
500nm
uzunluğundadır ve kısa geçiş bantları ile ayrılırlar.
Bitişik bileşenler arasındaki açı yaklaşık 170°'dir
[8,9].

fiber kumaş
7
1,76
3950
238
1,7
17
-0,1
1,6 x 10-3

Tablo 2. Twaron CT709 WR kevlar kumaş özellikleri
Çekme modülü (GPa)
90
Çekme kuvveti (GPa)
3,6
Poisson oranı
0,3
Karbon fiber ve kevlar kumaş takviyeli kompozit
malzemeler vakum infüzyon yöntemi kullanılarak
üretilmiştir. Bu üretimler sırasında farklı varyasyonlar
kullanılarak 5 farklı tipte numune üretilmiştir. Bunlar
Tablo 3’te verilmiştir. Vakum infüzyon yönteminin
uygulanışı hakkında literatürde detaylı çalışmalar
yapılmaktadır [10-12]. Kompozitlerin üretiminde 8
tabaka kumaş kullanılarak 2 mm kalınlığında
kompozit levhalar üretilmiştir. Hibrid kompozitlerin
üretilmesinde 6 tabaka Kevlar 2 tabaka karbon fiber
kumaş kullanılmıştır. Bor karbür ise 6 tabaka kevlar 2
tabaka karbon fiber kumaş takviyeli kompozitlerin
önce kevlar tarafına daha sonrasında ise karbon
fiber tarafına eklenerek kompozit malzemeler
üretilmiştir.

Aramid lifleri, sertlik, yüksek mukavemet, yüksek
tokluk
ve
termal
dayanımın
eşsiz
bir
kombinasyonunu sunar. Düşük yoğunluk ile birlikte
bu mükemmel özellikler, onları uzay aracı, uçak,
otomobil, askeri ve spor ürünleri üretiminde
kullanılan yüksek performanslı kompozit yapıları için
tavsiye edilen takviye yapmaktadır. Bununla birlikte,
kullanımlarını kısıtlayan başlıca dezavantajları, çeşitli
yüzeylere kimyasal ve mekanik bağlanmayı
engelleyen düzgün yüzeyleri nedeniyle çoğu
polimerik matris ile zayıf yapışma göstermeleridir.
Aslında, fiber takviyeli kompozitlerin mekanik
özellikleri, fiber ve matris arasındaki etkileşimlere
büyük ölçüde bağlıdır, çünkü ara yüzlerin
kompozitlerde asıl görevi, yükü matristen liflere
aktarmaktır [9].
Bu çalışmada vakum infüzyon yöntemi kullanılarak
üretilen polimer matrsili karbon fiber/Kevlar kumaş ve
bor karbür parçacık takviyeli kompozit malzemeler
üretilmiştir. Üretilen kompozitlerde bor karbür
parçacıklarının elyaf takviyeli kompozitlerin basma
dayanımına etkisi araştırılmıştır.

2. Materyal Metot
2.1. Kullanılan Malzemeler
Bu çalışmada takviye malzemesi olarak Tenax-E
HTA 40 3k marka 200 g/m2 dokuma karbon elyaf
kumaş ve Twaron CT709 WR marka 200 g/m2 kevlar
balistik yelek kumaşı kullanılmıştır. Bu ürünlerin
özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtilmiştir. Matris
malzemesi olarak ise Hexion firması tarafından
üretilen MGS LR160 epoksi reçine ve kürlenme için
MGS LH160 sertleştirici kullanılmıştır.

Şekil 1. üretilen kompozit malzemelerin katman
gösterimleri.
Kevlar arasına bor karbür parçacık eklenen hibrid
kompozitlerin üretilmesinde ilk olarak 1 tabaka Kevlar
kalıp yüzeyine serilmiştir daha sonrasında ise bor
karbür parçacıklar kevlar yüzeyine el ile %1 oranında
serilmiştir. Daha sonra bir tabaka Kevlar bir tabaka
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bor karbür olacak şekilde tüm kevlarların arasına bor
karbür parçacıklar serilmiştir. Toplam 6 tabaka Kevlar
5 tabaka bor karbür parçacık ve 2 tabaka karbor fiber
serilerek hibrit kompozit üretilmiştir. Karbon fiber
arasına bor karbür eklenen kompozitte ise 6 tabaka
kevlar üzerine konulan karbon fiberin aralarına 2
tabaka bor karbür parçacık eklenmiştir.

Numuneler 250mm x 250mm boyutlarında plakalar
halinde üretilmiştir. Sonrasında numuneler su jeti ile
kesilerek basma testi için uygun boyutlara
getirilmiştir. Basma testinde kullanılan numuneler
ASTM
D3410
standardına
uygun
olarak
hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler INSTRON
3369 üniversal test cihazında basma testine tabi
tutulmuştur.

Karbon fiber

Kevlar

Bor karbür

Karbon fiber kumaş
takviyeli kompozit
Kevlar kumaş takviyeli
kompozit
Karbon fiber/kevlar
hybrid kompozit
Karbon fiber/kevlar
hybrid kompozit
(kevların arasına bor
karbür ilave edilmiş)
Karbon fiber/kevlar
hybrid kompozit
(karbon fiberin arasına
bor karbür ilave edilmiş)

8
kat

-

-

Malzeme no

Malzemeler

Tablo 3. Plaka Üretiminde Kullanılan Malzemeler

M1
M2
M3

M4

M5

2
kat

8
kat
6
kat

2
kat

6
kat

5
kat

2
kat

6
kat

2
kat

-

-

Şekil 2. ASTM D3410 standardındaki basma test
numunesinin şematik gösterimi (Srinivasa, 2010).

-

Sertleştirici (gr)

Reçine (gr)

Elyaf kevlar (gr)

Bor karbür (gr)

Karbon
fiber (8)
Kevlar (8)
Kevlar –
karbon
fiber (6/2)
Karbon
fiber &
bor
karbür –
kevlar
(6/2)
Kevlar &
bor
karbür karbon
fiber
(6/2)

Elyaf Karbon fiber (gr)

malzeme

Tablo 4. Plaka Üretiminde Kullanılan Malzeme
Miktarları

100

--

--

35

11

-25

100
75

---

38
38

12
12

25

75

1.5

30

10

25

75

3.2

31

10

Şekil 3. Basma testinin yapılması

3. Deneysel Bulgular ve Tartışma
Vakum infüzyon yöntemi ile kompozit malzemeler
üretilmiştir. En yüksek basma dayanımı karbon fiber
takviyeli kompozit malzemelerde gerçekleşirken (270
MPa) en düşük basma dayanımı Kevlar takviyeli
kompozit malzemelerde (46 MPa) gerçekleşmiştir.
Hibrit kompozit malzemelerin bor karbürlü ve bor
karbürsüz versiyonlarında basma dayanımları
birbirine eşit oranlarda ve kevlardan biraz daha
yüksek çıkmıştır (~57 MPa). Hibrit kompozit
malzemelerinbasma dayanımlarını birbirleri ile
kıyasladığımızda bor karbürün basma dayanımında
çok büyük bir etken olmadığı görülmüştür.
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Şekil 4. Kompozit levhaların basma dayanımları.

4. Sonuçlar
Yapılan çalışmada karbon fiber, kevlar, karbon
fiber/kevlar ve karbon fiber/kevlar/bor karbür
kompozit malzemeler vakum infüzyon yöntemi ile
üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin basma daynımları
birbirleri ile kıyaslanmıştır. Bor karbür parçacık
ilavesinin hibrid kompozitlerin basma daynımlarına
olan etkisi araştırılmıştır. En yüksek basma dayanımı
karbon fiber takviyeli kompozit malzemelerde
gerçekleşmiştir. En düşük basma dayanımı ise kevlar
takviyeli kompozit malzemelerde gerçekleşmiştir.
Hibrid kompozit malzemelerde ise bor karbür
parçacık oranının basma dayanıma çok büyük bir
etkisinin oluşmadığı gözlemlenmiştir.
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Abstract
Structural phase transformation of magnesium with the
application of high-pressure is explored using a
constant pressure ab initio approach. Experimentally
observed hcp-to-bcc phase modification is successfully
replicated in the simulation. The symmetry investigation
reveals that the hcp-to-bcc phase modification
progresses through an orthorhombic intermediate
structure having Cmcm symmetry. The hcp-to-bcc
phase
modification
is
further
probed
using
thermodynamic theorem. The transition parameters and
pressure estimated are found to be comparable with
the earlier experimental and theoretical data.
Keywords: Magnesium, pressure, phase transition

1. Introduction
The materials crystallizing in the hexagonal close
packed structure (hcp) at ambient conditions commonly
transform into a body centered cubic (bcc) phase at
high pressure or high temperature. The hcp-to-bcc
phase transformation is believed to follow the Burger
mechanism [1]. In this mechanism, the hcp structure
experiences instantaneous shear deformation with
alternating shuffle of the adjacent atomic planes.
The hcp-to-bcc phase transformation of magnesium
(Mg) and the properties of the hcp and bcc phases
have been studied extensively [2-9]. The molecular
dynamics (MD) simulation [4] suggests that the hcp-tobcc phase change proceeds via the Burger mechanism.
In that simulation, however, no intermediate phase has
been determined. In the present study we execute an
ab initio constant pressure approach to investigate
structural phase change of Mg, in particular to establish
intermediate phase(s) for the hcp-to-bcc phase
transition, and reveal that as in the previous MD
simulation [4], the transformation follows the Burger
mechanism. We propose, for the first time, that this
mechanism for Mg is based on an orthorhombic
intermediate structure having space group Cmcm.

simulations were executed using the SIESTA package
[11]. The Troullier-Martins pseudopotentials [12] was
used. We chosen the DZP basis set. Our supercell
had 36 atoms with periodic boundary conditions.
Automatically generated 4 x 4 x 4 k-point mesh [13]
was used for the Brillouin zone integration. The
supercell was initially optimized at ambient pressure,
and then the hydrostatic stress was progressively
elevated. At each applied stress, both atomic positions
and lattice parameters of the structure were relaxed
using a variable-cell shape conjugate-gradient
-1
approach. 0.5 GPa and 0.01 eVÅ criteria were set for
the stress and force tolerances, respectively. To
calculate the volume-dependence of energy and bulk
modulus of the phases and to estimate critical pressure
of the hcp-to-bcc phase transformation from the
thermodynamic theorem, we focused only on the unit
cell for Mg phases and used automatically generated
10 x 10 x 10 k-point mesh. The symmetry analysis was
performed using the KPLOT program [14] within some
tolerances of 0.2 Å for bond length, 4º for bond angles
and 0.7 Å for interplanar spacing.

3. Results and Discussion
3.1 Structural properties
Our first step is to validate the simulation’s parameters
(basis, pseudopotential etc.). Therefore, the lattice
parameters of both hcp and bcc phases of Mg were
carefully optimized. Our data along with available
results in the literature are provided in Table 1.
Generally one can see that our estimations are quite
parallel to what has been reported in the literature [2, 59,15-18].

In order to confirm that the ab initio code used in the
present work gives reasonable transition parameters
and critical pressure for the hcp-to-bcc phase change of
Mg, the total energy of both structures at different
volumes is estimated and the energy values are fit to
the third order Birch-Murnaghan equation of state
2. Method
(EOS). The energy-volume relation of both crystals is
illustrated in Figure 1. As seen from the figure, their
A first-principles pseudopotential technique within curves cross each other beyond a certain volume. Such
density functional theory and a generalized gradient an overlapping of the energy-curves can be interpreted
approximation [10] was used in the present work. The as a second order phase transformation between these
structures. The corresponding transition pressure is
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Table I. Lattice parameter, bulk modulus B, its pressure derivative B’ for the hcp and bcc phases of Mg and the
transition pressure Pt (GPa) for the hcp-to-bcc phase transformation. References 2, 15, 16 and 18 are the
experimental data.
Phase
hcp

a (Å)
3.22
3.18
3.129
3.196

c (Å)
5.26
5.16
5.096
5.196

B (GPa)
37.12
37
40.1
37.0
40.1
36.0

B’
3.58

Pt (GPa)
46
60

3.86
3.88
54

3.16

5.08

35
50±6
36.8±3
35.4

3.21
bcc

3.66
3.54

4.3±0.4

5.21
37.08
35

3.59

Reference
This study
5
6
6
7
7
9
15
2
16
17
18
This study
5

about 46 GPa, according with the experimental result
of 50±6 [2] and the previous simulations values of
54-60 [5,9]. The corresponding transition volume is
0.59, which is again parallel to the experimental
result of 0.59±0.2 [2] and the theoretical value of 0.57
[5].
From the EOS, we further estimate the bulk modulus
B (GPa) and its pressure derivative B’.
As
understood

Fig. 2. Variation of volume at the constant pressure
ab initio calculation.

3.2 hcp-to-bcc phase transition
Figure 2 demonstrates the pressure-volume curve of
the constant pressure simulation. The volume
smoothly changes without any discontinuity,
indicating a second order phase transition, similar to
the thermodynamic theorem. The symmetry analysis
discloses a phase transformation from hcp to bcc at
850 GPa. Subsequently we successfully reproduce
the hcp-to-bcc phase change of Mg though the
constant pressure calculation but the critical pressure
estimated in the simulation is substantially higher
than the critical transition pressure of about 50±6
GPa reported in the experimental study [2]. Due to
different conditions between experiments and
simulations, we do indeed anticipate such an
exaggeration in transition pressures. In real systems,
pressure-induced structural phase transitions
start/nucleate at defects and surfaces and gradually
grow. In the simulation, on the other hand, there are

Fig.1. The energies of hcp and bcc states of Mg at
different volumes
from the Table 1, our values are comparable with the
earlier estimations.
All these findings reveal that our simulation’s
parameters yield reasonable results and thus the ab
initio code can be used to investigate the highpressure behavior of Mg in the constant pressure
calculations.
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no surface influences as a result of the application of
periodic boundary conditions and the simulated
structures consist of no defects. Consequently the
nucleation and growth mechanisms do not take place
in simulations and instead global phase changes
occur in simulations. This advises that simulated
structures must overcome a substantial energy
barrier to change from one state to another one and
thus the systems simulated must be over-pressurized
to achieve a phase conversion [19,20]. Furthermore,
we use the variablecell optimization technique in
which thermal motion is not taken into account. The
lack of temperature, we believe that, also affects the
critical pressure and push it to a higher value. We
need to point out here that the thermodynamic
equation does not take into account a substantial
energy barrier between two phases and the thermal
motion. Consequently the critical pressure acquired
in constant pressure calculations disagrees from the
ones estimated by using the thermodynamic theorem
as well.
One of the main goals of the present investigation is
to determine the transformation pathway of the hcpto-bcc phase transition in Mg. A simple way to reveal
it is to probe the variation of simulation box’s vectors.
Figure 3 illustrates how the supercell’s lengths and
angles change at 850 GPa. The vectors, A, B, and
C, originally point to
[100], [010] and [001]
directions, correspondingly. Their magnitude is
provided in the figure. As understood from the figure,
the system is condensed along the all directions and
experiences a shear deformation, i.e., the hexagonal
angle slowly deviate from 120˚ to 100˚. The
evaluation of the phase change is illustrated in Fig.4.
This deformation corresponds to the Burger
mechanism and is analogous to one perceived in the
previous simulation [4].

Fig. 3. Variation of supercell’s lengths and angles
during the phase transformation at 850 GPa.

In order to see whether the hcp-to-bcc phase change
follows any intermediate state(s), we use the KPLOT
software to perform the symmetry analysis at each
minimization step. We identify an orthorhombic
phase with space group Cmcm before the bcc phase
is formed. The lattice constants of the Cmcm crystal
are a=3.14 Å, b= 2.05 Å and c=3.21 Å and its
fractional atomic positions are (0.25, 0.5, 0.812173).
The transformation pathway revealed in our
simulation corresponds to the Burger mechanism as
proposed in the earlier MD simulation [4]. The Cmcm
intermediate

Fig.4. The evaluation of the hcp-to-bcc phase
change of Mg at 850 GPa.
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phase however was not reported in that simulation
but such an intermediate state was suggested for Ti
[21].
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An ab initio constant pressure methodology is
executed to probe the stability of Mg at high pressure
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INVESTIGATION OF WELD ZONE PROPERTIES OF 5754 AL ALLOY
JOINED BY MIG WELDING
MIG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN 5754 AL ALAŞIMININ KAYNAK
BÖLGESİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Bekir Çevika
a
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taşıtların yakıt tanklarının üretiminde, kaynaklı
kimyasal ve nükleer yapılarda da bu alaşım
kullanılmaktadır [3-6].

Özet
Bu çalışmada, 3 mm kalınlığında 5754 Al alaşımı
levhalar robotik MIG kaynağı ile birleştirilmiştir.
Kaynak işlemleri 15 mm/s kaynak hızında üç farklı
kaynak akımı (90 A, 100 A ve 110 A) seçilerek
yapılmıştır. Elde edilen kaynaklı bağlantılardan
alınan numunelerin makro ve mikroyapıları ile sertlik
dağılım özellikleri incelenmiştir. Kaynak akımının
artması kaynak dikiş profiline etki etmiştir. Ayrıca
kaynak akımının artması kaynak bölgesi özelliklerini
de etkilemiştir.

Bu kadar yaygın kullanım alanına sahip olan
alüminyum ve alaşımlarının birleştirme gereksinimleri
ortaya çıkmaktadır [1]. Ancak alüminyum ve
alaşımlarının kaynak kabiliyeti kötüdür [1,4]. Son
yirmi yılda, bazı alüminyum alaşımlarının kaynağı için
önemli çözümler geliştirilmiş olmasına rağmen bazı
tür alüminyum alaşımlarının kaynağında gözeneklilik,
aşırı malzeme kaybı ve sıcak çatlak gibi en yaygın
problemlere henüz çözüm tam olarak çözülememiştir
[1,2,4-8]. Bazı alüminyum alaşımları metal inert gas
(MIG) kaynağı ile birleştirilebilmektedir [9]. MIG
kaynağı, endüstride çeliklerin ve demir dışı metallerin
kaynağında en çok kullanılan kaynak yöntemidir.
MIG kaynağında, kaynak için gereken ısı, eriyen ve
sürekli beslenen bir tel elektrotla iş parçası arasında
oluşan ark yoluyla ve elektrottan geçen kaynak
akımının elektrotta oluşturduğu direncin ısıtması
yoluyla üretilir. Kaynak teli ark bölgesine otomatik
olarak gönderilir, ergir ve kaynak metalini oluşturur
[10]. MIG kaynak yönteminde kaynak bölgesi bir inert
(soy)
gaz
tarafından
korunur.
Alüminyum
alaşımlarının MIG kaynak işlemi sırasında koruyucu
gaz olarak argon (Ar), helyum (He) gazları ve değişik
oranlarda Ar-He karışımı gazlar kullanılabilmektedir
[10,11].

Anahtar kelimeler: 5754 Al alaşımı, MIG kaynağı,
nüfuziyet, mikro yapı, sertlik

Abstract
In this study, 3 mm thick 5754 Al alloy plates were
joined with a robotic MIG welder. Welding operations
were performed by selecting a welding speed of 15
mm/s and three different welding currents (90, 100
and 110 A). Metallographic investigation and
hardness test were performed on the weld zone, and
the effect of the welding current on the
microstructural properties and hardness distribution
was determined. The increase of the welding current
influenced the welding seam profile. In addition, the
increase of the welding current also affected the
microstructural properties of the weld zone.

MIG kaynağı robotik sistemlere entegre edilebilen bir
kaynak tekniğidir. Tüm parametrelerin kontrol
edilebildiği robotik sistemlerle entegre edilen MIG
kaynağı ile alüminyum alaşımlarının kaynağının
yapılması operatörden ve malzeme özelliklerinden
kaynaklanan
kusurların
azaltılmasını
sağlayabilmektedir. Alüminyum alaşımlarının MIG
kaynağı ile birleştirilmesi üzerine çalışmalar yoğun bir
şekilde devam etmektedir [1,10,11]. Bu çalışmada,
geleneksel kaynak yöntemleri ile birleştirilmesi
sorunlu olan ve özellikle otomotiv, makine imalat,
gemi yapım ve savunma sanayi gibi alanlarda yaygın
olarak
kullanılan
5754
alüminyum
alaşımı
malzemeler, MIG kaynağı ile birleştirilmiştir. Elde
edilen bağlantıların ara kesitinden alınan numuneler
üzerinde makro ve mikroyapısal inceleme yapılmıştır.
Ayrıca kaynaklı numunelere sertlik ve çekme testi
uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen
bulgular literatür ışığında değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır.

Keywords: 5754 aluminium alloy, MIG welding,
microstructure, mechanical properties

1. Giriş
Alüminyum, çelik ile kıyaslandığında yaklaşık olarak
üç kat daha hafif bir metaldir. Alüminyumun
hafifliğinin yanında iyi mekanik özellikler, yüksek
korozyon direnci, mükemmel şekillendirme kabiliyeti,
yüksek ısı ve elektrik iletkenliği gibi birçok üstün
özelliğe sahiptir [1,2]. Özellikle düşük yoğunluğa ve
yüksek akma dayanımına sahip olması sebebiyle
hava, deniz ve kara araçlarında ağırlığı düşürmek
için yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak
sağlamaktadır [2-5].
5xxx serisi alüminyum alaşımları Al-Mg alaşımlarıdır.
5xxx alüminyum alaşımları hafif, yüksek korozyon
direnci ve polimer matrisli kompozitlerin aksine alev
almama (yanmama) özellikleri nedeniyle deniz
taşıtları üretiminde yaygın kullanım alanına sahiptir
[2]. Ayrıca mimari uygulamalar, basınçlı kap imalatı,
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2. Deneysel Çalışmalar

yapılan görsel muayene sonucunda herhangi bir
makro kaynak hatası (gözenek, makro çatlak,
sıçrantı, yanma oluğu v.b. ) tespit edilmemiştir.
Kaynaklı levhalarda enine veya boyuna doğrultuda
açısal distorsiyon oluşmamıştır. Tüm parametrelerin
kontrol
edilebildiği
robotik
kaynak
işlemleri
sonucunda düzgün görüntülü, pürüzsüz ve
nüfuziyetlerin levhaların alt yüzeylerine kadar
etkilediği kaynak dikişleri elde edilmiştir.

Bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki 5754 alüminyum
alaşımı malzemeler robotik MIG kaynağı ile alın alına
birleştirilmiştir. Kaynak öncesi numuneler hiç boşluk
olmayacak şekilde alın alına getirilerek sabitlenmiştir.
Birleştirme işlemleri 1,2 mm çapında ilave tel (Al
5356-AlMg5Cr) kullanılarak yapılmıştır. Esas metalin
ve kaynak telinin kimyasal bileşimi ve mekanik
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Kaynak işlemleri
ESAB (400 Amper) marka makinesinde Tablo 2’de
verilen parametreler seçilerek tek taraflı olarak
yapılmış ve kaynaklı numuneler oda sıcaklığında
soğumaya bırakılmıştır.
Tablo 1. Esas metal ve kaynak telinin kimyasal
özellikleri
Esas metal
Mg

Si

Ti

Mn

Fe

V

Cu

Zn

3,03

0,02

0,25

0,18

0,27

0,01

0,003

0,002

Şekil 1. Kaynaklı numunelerin üst ve alt yüzey
görüntüleri, a) 90 A, b)100 A, c) 110 A

Kaynak teli
Ti

Mn

Mg

Cr

0.06-0.15

0.05-0.2

4.5-5.5

0.05-0.2

Tablo 2. Kaynak parametreleri
Kaynak parametreleri

Birim

Kaynak Akımı

Amper

Voltaj

Volt

Tel sürme hızı

m/dak

Kaynak ilerleme hızı

mm/s

Koruyucu gaz

Değer
90

100

110

18.2

18.7

19.2

5

5.6

6.2

15
Argon

Koruyucu gaz debisi

lt/dak

15

Kaynak teli çapı

mm

1.2

Kaynak pozisyonu

Yatay

Kaynaklı numunelere makro ve mikroyapı incelemesi
ile sertlik testleri yapılmıştır. Bu amaçla, kaynak
yönüne dik kesitten alınan numuneleri 600, 800,
1000 ve 1200 nolu zımparalar ile zımparalanmış, 1
µm parlatma keçesinde 3 µm’lik elmas pasta ile
parlatılmış ve Keller Reaktifi (150 ml H2O, 3 ml
HNO3, 6 ml HF) ile numuneler yaklaşık 90 saniye
dağlanmıştır. Numunelerin makro yapı incelemeleri
Dino-Lite (Pro) Digital Mikroskop, mikro yapı
incelemeleri ise Metkon Inverted Tip Metal
Mikroskobu ile yapılmıştır. Mikro görüntüler kaynak
merkezi ile kaynağın geçiş gölgelerinden alınmıştır.
Sertlik deneyleri kaynak yönüne dik kesitten alınan
numuneler üzerinde yatay doğrultuda yapılmıştır.
Deneylerde Metkon Duroline-M marka mikro vickers
sertlik test cihazı ile 200 g yük 10 s süre ile
uygulanarak ölçümler yapılmıştır. Sertlik ölçümleri
kaynak merkezinden başlamak üzere 250 µm
aralıklarla toplam 9 noktadan alınmıştır.

Şekil 2. Kaynaklı numunelerin kaynak genişliği, kep
yüksekliği ve nüfuziyet diyagramı

3. Sonuçlar ve Tartışma

Şekil 2’de kaynaklı numunelerin nüfuziyet, kaynak
genişliği, kaynak kep yükseklik diyagramları
verilmiştir. Tüm kaynak dikişleri düzgün bir formda
oluşmuş olmasına rağmen kaynak akımına bağlı
olarak kaynak dikişlerinin geometrik özellikleri bir
miktar değişiklik göstermiştirler. Kaynak akımının

Şekil 1’de 15 mm/s kaynak hızı 90, 100 ve 110 A
kaynak akımı ve seçilerek yapılan kaynaklı
numunelerin üst ve alt yüzey makro görüntüleri
verilmiştir. Kaynaklı dikişlerinin üst ve alt yüzeylerine
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artması ile kaynak dikiş genişliği ve kaynak kep
yüksekliği artmıştır. Kaynak akımındaki (tel sürme
hızı) artış ısı girdisine, yığılan metal miktarına,
soğuma hızına etki eden bir faktördür [10-12].
Dolayısıyla kaynak bölgesine yığılan metal miktarı
kaynak akımının artışıyla birlikte artmıştır. Kaynak
bölgesine yığılan metal miktarındaki artma kaynak
dikişi genişliklerinde de artmasına neden olmuştur.
Bununla birlikte kaynak akımının artması ile yığılan
metalin daha yüksek kep oluşmasına neden
olmuştur. Tüm kaynak akımlarında tam nüfuziyet
elde edilebilmiştir. Akım şiddetindeki artışa rağmen
nüfuziyet oranlarında belirgin bir değişikliğin
oluşmadığı görülmüştür.

Dolayısıyla kaynak bölgesinin sertliğine
faktörün etki ettiği düşünülmektedir.

Kaynak dikişlerinin mikroyapıları Şekil 3’te verilmiştir.
Mikroyapı görüntüleri kaynak merkezi ve geçiş
bölgelerinden
alınmıştır.
Kaynak
metallerinin
mikroyapılarına bakıldığında homejen dağılımlı ince
tanelerden oluştuğu görülmektedir. Kaynak akımına
bağlı olarak kaynak merkezinin mikroyapıları değişim
göstermiştir. Kaynak akımının artışıyla birlikte kaynak
merkezinde daha iri taneli mikroyapıların oluştuğu
belirlenmiştir. Bu duruma kaynak akımının artışıyla
meydana gelen yüksek ısı girdisi neden olmuştur.
Yüksek ısı girdisi mikro tanelerin kabalaşmasına
neden olmuştur. Isıdan etkilenen bölgede iri tanelerin
oluştuğu görülmektedir. Yeni ve ark.[12], alüminyum
alaşımlarının MIG kaynağında ısı girdisinin ısı tesiri
altındaki bölge (ITAB)’de ve kaynak metalinde tane
irileşmesine neden olduğunu ifade etmiştir.

birçok

Şekil 4. Kaynak bölgesi sertlik dağılımı

4. Sonuçlar
5754 Al alaşımı levhalar MIG kaynak yöntemi ile
farklı kaynak akımları kullanılarak birleştirilmiş ve
kaynaklı bağlantıların makroyapı,
mikroyapı ve
sertlik dağılım özellikleri incelenmiş olup elde edilen
sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
•
•

•
•
•

MIG kaynak yöntemi ile 5754 Al alaşımı
levhalar farklı kaynak akımları kullanılarak
birleştirilebilmiştir.
Kaynak
akımının
MIG
kaynaklı
birleştirmelerin kaynak dikiş formuna,
nüfuziyete ve mikroyapısal özelliklerine etki
ettiği belirlenmiştir.
Kaynak akımının artması ısı girdisini
etkilemiştir. Bu durumda kaynak dikiş
büyüklüğünü arttırmıştır.
Kaynak akımının artması kaynak metalinin
daha iri mikro taneli olmasına neden
olmuştur.
Artan kaynak akımının kaynak bölgelerinin
sertlik dağılımına belirgin bir etki etmemiştir.
Ancak, tüm numunelerin kaynak metali
sertliğinin ITAB ve esas metalden yüksek
olduğu görülmüştür.
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TEST OF BALLİSTİC RESİSTANCE OF AL6061%20 B4C COMPOSİTE
MATERİALS AGAİNST OF 9 X 19 MM PROJECTİLE
AL6061%20 B4C KOMPOZİT MALZEMELERİN 9 X 19 MM MERMİLER
KARŞISINDA BALİSTİK DİRENÇ TESTİ
a

Halil Karakoça, Hanifi Çinicib and Ramazan Çıtakc
Hacettepe Üniversitesi, Makine Bölümü , Ankara, Türkiye, E-posta: halil.karakoc@hacettepe.edu.tr
Gazi Üniversitesi, Metalürji ve Malz. Müh. Bölümü, Ankara, Türkiye, E-posta: hcinici@gazi.edu.tr
c
Gazi Üniversitesi, Metalürji ve Malz. Müh. Bölümü, Ankara, Türkiye, E-posta: citak@gazi.edu.tr

b

Özet

1. Giriş

Bu çalışmada; toz metalurjisi yöntemi ile AA6061
matrisli ağırlıkça B4C parçacık takviyeli kompozit
malzemeler
üretilerek
balistik
performansı
incelenmiştir. Üretimde AA6061 matris tozu içerisine
ağırlıkça %20 B4C tozu ilave edilerek Turbula marka
üç boyutlu karıştırıcı ile 45 dakika karıştırılmıştır.
Karışım tozlar 300 MPa basınç altında tek yönlü ve
soğuk olarak preslenmiştir. Preslenen blok
numuneler 550 oC’de 1 saat süre ile sinterlenerek
yine aynı sıcaklıkta ekstrüzyon edilmiştir. Ekstrüze
edilen numuneler 200 oC’de haddeleme işlemine tabi
tutularak levhasal kompozit malzemeler üretilmiştir.
Üretilen kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini
iyileştirmek için T6 yaşlandırma ısıl işlemi
uygulanmıştır. Ağırlıkça farklı oranlarda üretilen
kompozit malzemelerin sertlik, çekme dayanımı,
çapraz kırılma dayanımı ve darbe çentik dayanımları
incelenmiştir. Ayrıca kompozit malzemelerin 9×19
mm ve 7,62×51 mm mermilerine karşı balistik
performansları araştırılmıştır.

Kompozit malzemeler içinde MMK’ler önemli bir yer
tutmaktadır. Alüminyum, MMK’ler içinde en çok
rağbet gören matris malzemesidir. Alüminyum
Matrisli Kompozitler (AMK) tedarik kolaylığı, düşük
yoğunlukları, yüksek mukavemetleri, üstün aşınma
dayanım özellikleri ile birçok mühendislik uygulama
alanı için potansiyel bir malzeme haline gelmektedir
[1]. Mekanik özellikleri kontrol altına alabilmek için
alüminyum içerisine çeşitli alaşım elementleri ilave
edilmektedir [2].
Kompozit malzemeler, başta otomotiv sanayi olmak
üzere uçak ve elektronik sanayinde, savunma
sanayinde, uzay endüstrisinde ve talaşlı imalat
sektöründe hafif, yüksek aşınma direnci ve sıcaklık
dayanımı istenen durumlarda tercih edilmektedir [34].
Kompozit malzemelerin birbirinden farklı üretim
yöntemleri mevcuttur. Üretim yöntemleri arasında toz
metalürjisi, mekanik alaşımlama, döküm, infiltrasyon,
vb. teknikler yer almaktadır [5-7]. Bu üretim
yöntemleri arasında döküm yöntemi diğer tekniklere
göre ucuz olmasına rağmen parçacık takviyelerin
matris yapı içerisinde homojen olarak dağıtılması çok
zordur. Bu durumu toz metalurjisi tekniği ile ortadan
kaldırmak mümkündür. Toz metalurjisi yöntemi
parçacıkların matris yapı içerisinde homojen olarak
dağıtılmasını sağlar. Aynı zamanda toz metalurjisi
tekniğinde mekanik alaşımla ile matris ile takviye
elemanı arasındaki arayüzey bağını artırarak
mekanik dayanımlar iyileştirilebilir [8,9].
Bor karbür, etkili bir takviye malzemesinden
beklenen, özellikle yüksek sertlik (elmas ve kübik bor
nitrürden sonra en sert üçüncü malzemedir) ve rijitlik
gibi mekanik ve fiziksel özelliklerin çoğunu
gösterdiğinden, alüminyum ve alaşımları için çekici
ve talep gören bir takviye malzemesidir [10].
Bor karbür (B4C) bileşeninin olağanüstü sertliğinden
dolayı kurşungeçirmez yeleklerde ve tank zırhlarında
kullanılmaktadır. Elmastan sonra bilinen en sert
malzemelerden biri olan B4C, Mohs sertlik
skalasında 9,5 derecesi vardır [11].
Yapılan bu çalışmada Alüminyum matrisli B4C
parçacık takviyeli kompozit malzemeler toz
metalürjisi yöntemi ile üretilerek 9x19 mm mermiler
karşısındaki balistik özellikleri incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Al6061,
malzeme, balistik performans

B4C,

kompozit

Abstract
In this study, ballistic performances of B4C particle
reinforced AA6061 matrix composites produced by
powder metallurgy were investigated. AA6061 matrix
particles were mixed in ratio 20% mass fraction of
B4C particle for 45 minute. These mixed powders
were cold pressed under 300 MPa. The pressed
compacts were sintered at 550 oC for one hour, and
then were extruded at the same temperature.
Extruded plate composite samples were produced by
rolling the extruded samples at 200 oC. The T6
precipitation processes were applied to the
composite samples for improving mechanical
properties. The mechanical properties of the
composites samples were characterized with
hardness, tensile strength, transverse rupture
strength and notch impact strength. Also, the ballistic
performance of composite samples against 9 ×19
mm and 7.62×51 mm shootings were studied.
Keywords: Al6061,
ballistic performance

B4C, composite materials,

2. Malzeme ve Metot
Kompozit malzemelerin üretilmesinde matris olarak
<150 μm parçacık boyutunda ve %99,0 saflıkta
AA6061 alaşım tozu kullanıldı. Takviye elemanı
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olarak ise <10 μm parçacık boyutunda ve %99,0
saflıkta B4C seramik tozu kullanıldı.
AA6061 tozu ile ağılıkça %20 oranında B4C tozu 0,1
mg hassasiyetindeki Precisa marka hassas terazi
kullanılarak tartıldı. Tartılan tozlar plastik bir kap
içerisine konulduktan sonra Turbola marka T2 F tipi
üç boyutlu karıştırıcıda 45 dakika boyunca
karıştırıldı..

Üretilen AA6061/B4C kompozit malzemelerin
yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibine göre 0,1 mg
hassasiyetindeki Sartorius marka terazi kullanılarak
yapıldı [12]. Numunelerin optik incelemeleri Leica
DM4000M optik mikroskopta yapıldı. TM yöntemi ile
üretilmiş ve T6 yaşlandırma işlemi uygulanan
kompozit malzemelerin sertliklerini belirlemek için
Brinell sertlik ölçme yöntemi kullanıldı. Sertlik
ölçümleri EMCO TEST Duravision 200 marka sertlik
ölçüm cihazında 2,5 mm bilye uç ve 31,25 kgf yük
uygulanarak gerçekleştirildi. Numunelerin sertlikleri 3
mm aralıklarla alınmıştır.
Balistik testlerin yapılmasında hedef ile atış silahının
namlusu arasındaki mesafe 10 metre olarak alındı.
Atış yapılmadan önce kompozit malzemeler hedef
düzeneğine mengene yardımı ile sabitlendi. 10 metre
mesafe uzaklıktaki koruyucu kabinde bulunan keskin
nişancı tarafından hedef numunelere atış yapıldı.
Atışlar numune yüzeylerine dik olarak (90o)
yapılmıştır. Balistik test atışlarında, MP5 tüfeği ile
9×11 mm çap ve tipinde standart normal uçlu mermi
çekirdeğine sahip MKE yapısı fişekler kullanıldı.

Karışım tozlar TM laboratuvarında bulunan 260 ton
presleme kapasitesine sahip hidrolik preste
gerçekleştirildi.
Büyük
ebatlarda
malzeme
üretebilmek için iç çapı 100 mm olan soğuk presleme
kalıbı kullanıldı. Karışım tozlar soğuk olarak 300 MPa
basınç altında tek yönlü preslendi. Sıcak Ekstrüzyon
o
işlemi öncesinde toz metal blok numunelere 550 C
sıcaklıkta 1 saat süre boyunca normal atmosferde
sinterleme işlemi yapıldı. Sinterlenen blok numuneler
o
C sıcaklıkta ekstrüze edildi. Ektrüzyon
550
işleminde yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel olarak
tasarlanmış 2344 serisi sıcak iş takım çeliği kalıbı
kullanıldı. Şekil 1’de ise büyük ebatlarda malzeme
üretmek için kullanılan kesitler verilmiştir.

3. Deneysel Bulgular Ve Tartışma
Sinterleme öncesi, sinterleme sonrası, ekstrüzyon
sonrası ve haddeleme sonrası olmak üzere üretimin
her safhasında yoğunluk ve gözenek ölçümleri
yapıldı. Matris ve takviye miktarına göre teorik
yoğunluklar hesaplandı. Ayrıca teorik yoğunluk ve
deneysel yoğunluk verilerinden faydalanılarak %
yoğunluk ve gözeneklilik oranları belirlendi. Yoğunluk
grafiğini incelediğimizde en düşük yoğunlukların
sinterleme öncesi ham yoğunluklu numunelerde
olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra sırası ile
sinterleme
sonrası,
ekstrüzyon
sonrası
ve
haddeleme sonrası olmak üzere yoğunluklarda artış
meydana
gelmiştir.
En
yüksek
yoğunluklar
ekstrüzyon sonrası ve haddeleme sonrası elde
edilmiştir. Al6061/%20 B4C kompozit malzemesinde
sinterleme öncesi bağıl yoğunluk %86,96 iken
sinterleme sonrası bağıl yoğunluk değeri yaklaşık
%89,96 lara çıkmıştır. Haddeleme işlemine tabii
tutulan numunelere ait yoğunluk değişimleri
incelendiğinde ekstrüzyon işlemine göre yoğunluk
değişimlerinde çok düşük oranlarda artış meydana
gelmiştir. Haddelenen numunelerde %98’in üzerinde
bağıl yoğunluk değerleri elde edilmiştir. Benzer bir
çalışmada, A. Alizadeh ve arkadaşları Al matrisli
nano B4C parçacık takviyeli kompozit malzemeler
karıştırma döküm ve karıştırma döküm sonrası
ekstrüzyon olmak üzere iki farklı metotla üretilmiştir.
Her iki teknikte de takviye miktarının artması ile
yoğunlukta düşüş yaşanırken aynı miktarda B4C
içeren kompozit malzemelerde ekstrüzyon yapılan
malzemelerin yoğunluğu karıştırma döküm tekniğine
göre daha yüksek çıkmıştır. Döküm esnasında yapı
içerisinde meydana gelen gaz boşlukları yoğunluğun
düşmesine neden olurken bu durum ekstrüzyonda
tam tersidir [13].

Şekil 1. Ekstrüzyon öncesi ve sonrası numune
kesitleri
Ekstrüzyon ürününün yüzey kalitesi çok iyi
olmadığından
haddeleme
işlemi
sırasında
oluşabilecek soğuk yapışma veya katlanma gibi
hataların oluşumunu engellemek için numuneler
ferzeleme
işlemine
tabi
tutuldu.
Kompozit
malzemelerin yüzeyi frezede işlenerek kalınlıkları 24
mm’den 20 mm’ye düşürüldü.
Frezeleme işlemi ile yüzey pürüzlülüğü iyileştirilen
ekstrüzyon ürünü numunelere haddeleme yapıldı.
o
Numunelere haddeleme öncesi 500 C sıcaklıkta 1
saat ön ısıtma uygulandı. Daha sonra 3 basamakta
numuneler 12,7 mm kalınlığa düşürüldü. Her
basamak arası numuneler 30 dakika 500 oC
sıcaklıkta bekletildi.
Haddelenen kompozit levhaların dayanımlarını
artırabilmek için AA6061 alaşımlarına en çok
uygulanan ısıl işlemlerden biri olan T6 yaşlandırma
ısıl işlemi uygulandı. Elde edilen Al6061/%20 B4C
yaşlandırılabilir numuneler fırın içerisinde 10
°C/dakika ısıtma hızı kullanılarak 530 °C sıcaklığa
çıkartılarak 1 saat süreyle çözündürme ve hemen
ardından su verilerek hızlı soğutma yapıldı. Su
verilerek soğutulan numuneler 10 °C/dakika ısıtma
hızı ile 175 oC sıcaklığa getirilerek 8 saat suni
yaşlandırma işlemine tabi tutuldu.

Şekil 2’de kompozit malzemelerin sinterleme,
ekstrüzyon ve haddeleme sonrası mikro yapı
resimleri verilmiştir. Şekilde siyah olarak gösterilen
bölgeler gözeneği oluştururken, koyu gri bölgeler ise
takviye elemanı olan B4C’yi temsil etmektedir.
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Şekil 2-b’de kompozit malzemelerin ektrüzyon
sonrası mikroyapı fotoğrafları verilmiştir. Sinterleme
sonrası elde edilen numunelere kıyasla ekstrüze
edilen numunelerde gözeneklerin nispeten azaldığı
görülmektedir.
Ekstrüzyon
işleminden
sonra
meydana gelen yoğunluktaki bu artış gözeneklilik
oranının düşmesine sebep olmuştur. Genel olarak
bakıldığında B4C parçacıklarının matris fazı
içerisinde homojen olarak dağıldığı görülmektedir.
Haddeleme işlemi yassı mamul üretimi için oldukça
önemlidir. Özellikle nihai ürün için son işlem olarak
kullanılabilmektedir.
Şekil
2-c’de
kompozit
malzemelerin haddeleme sonrası mikroyapı resimleri
gösterilmektedir. Ekstrüzyon sonrası elde edilen
numunelere kıyasla haddelenmiş numunelerde
gözeneklerin azaldığı görülmektedir. Yapı içerisinde
bulunan gözeneklerin deformasyonla birlikte azaldığı
görülmektedir. Chen ve arkadaşları, farklı oranlarda
(%10, %20, %30 and %40) B4C takviyeli AA6061
matrisli kompozit malzemeler sıcak presleme
sonrasında sıcak haddeleme ile üretmişlerdir.
Haddeleme işlemi ile parçacık dağılımının daha
homojen dağıldığını, topaklanmanın azaldığını ve
matris ile takviye elemanı arasındaki ıslatabilirliğin
iyileştiğini tespit etmişlerdir [14].

Üretilen
kompozit
malzemelerin
sinterleme,
ekstrüzyon ve haddeleme sonrası olmak üzere
üretimin her safhasında 530 oC’de çözündürme
hemen ardından suda soğutma ve 175 oC’de 8 saat
yaşlandırma ısıl işlemi uygulandı. Al6061/%20B4C
kompozit malzemesinde ortalama sertlik değeri
sinterleme sonrası 66,3 HB, ekstrüzyon sonrası 68,1
HB ve haddeleme sonrası 70,1 HB olarak
bulunmuştur. B4C parçacıklarının matris yapı
içerisinde gerilimler oluşturarak kompozitin sertliğinin
artırmasında
önemli
bir
etken
olduğu
düşünülmektedir.
Haddeleme sonrası kalınlığı 12,7 mm’ye düşürülen
kompozit levhalara T6 ısıl işlemi uygulandı ve balistik
atışlara uygun hale getirildi. Ağırlıkça % 20 oranında
B4C içeren haddelenmiş levhalara MP5 tüfeği ile
9×19 mm’lik mermi atışı yapıldı.
Al6061/%20B4C kompozit malzemesi incelediğinde
atış sonrası mermi ceketinin malzemeye saplanıp
kaldığı görülmüştür. Merminin giriş yaptığı kısımlarda
kulak oluşumu gözükmezken deliğin etrafında
metalin aşındığı ve koptuğu görülmüştür. Bu durum
artan takviye miktarı ile malzemede meydana gelen
gevreklikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Sertliğin
artması ve dolayısı ile gevrekliğin artmasına bağlı
olarak malzemenin arka kısmında çatlak oluşumu
meydana gelmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Haddeleme sonrası MP5 tüfeği ile 9×19
mm’lik mermi atışı yapılan Al6061/%20 B4C
numunesinin makro resmi
Şekil 4’de merminin isabet ettiği yerden arakesit
görüntüsü ve arakesitten alınan SEM görüntüleri
verilmiştir. Ara kesiti incelediğimizde merminin
oluşturduğu darbe etkisinden dolayı malzemenin iç
kısmında meydana gelen gerilim yığılmaları çatlak
oluşumlarına sebebiyet vermiştir. Benzer çatlak
oluşumları malzemenin dışında da oluşmuştur.
mermi ceketi ile malzeme arasında görülen ara
yüzeye baktığımızda B4C parçacıklarının yığıldığı
görülmüştür. Ayrıca mermi ceketi ile malzeme ara
yüzeyinde olan B4C parçacıklarının mermi ceketine
saplandığı görülmüştür. Penetrasyon derinliğinin
artan takviye miktarına bağlı olarak düşmesinin
sebeplerinden bir tanesi B4C parçacıklarının kurşun
ceketine karşı bir sürtünme kuvveti oluşturmasından
ayrıca
malzemenin
sertliğini
artırmasından
kaynaklanmaktadır.

Şekil 2. (a) Sinterleme sonrası,(b) Ekstrüzyon
sonrası
(c)
Haddeleme
sonrası
kompozit
malzemelerin optik resimleri (50×)
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[2]

[3]

[4]

[5]

Şekil 4. Haddeleme sonrası MP5 tüfeği ile 9×19
mm’lik mermi atışı yapılan Al6061/%20 B4C
numunesinin farklı büyütmelerde SEM resimleri

[6]

4. Sonuçlar
TM yöntemi ile üretilen %20 B4C takviyeli Al6061
matrisli kompozit malzemelerin 9x19 mm mermiler ile
balistik performansının incelenmesi üzerine yapılan
çalışmalarda
elde
edilen
sonuçlar
aşağıda
özetlenmiştir:
• En yüksek yoğunluklar ekstrüzyon sonrası ve
haddeleme sonrası elde edilmiştir.
• Al6061/%20 B4C kompozit malzemesinde
sinterleme öncesi bağıl yoğunluk %86,96 iken
sinterleme sonrası bağıl yoğunluk değeri yaklaşık
%89,96 lara çıkmıştır.
• Haddeleme işlemine tabii tutulan numunelere ait
yoğunluk değişimleri incelendiğinde ekstrüzyon
işlemine göre yoğunluk değişimlerinde çok düşük
oranlarda artış meydana gelmiştir.
• Haddelenen numunelerde %98’in üzerinde bağıl
yoğunluk değerleri elde edilmiştir.
• Sinterleme sonrası elde edilen numunelere
kıyasla
ekstrüze
edilen
numunelerde
gözeneklerin nispeten azaldığı görülmektedir.
• Ekstrüzyon işleminden sonra meydana gelen
yoğunluktaki bu artış gözeneklilik oranının
düşmesine sebep olmuştur.
• Genel olarak bakıldığında B4C parçacıklarının
matris fazı içerisinde homojen olarak dağıldığı
görülmektedir.
• Ortalama sertlik değeri sinterleme sonrası 66,3
HB, ekstrüzyon sonrası 68,1 HB ve haddeleme
sonrası 70,1 HB olarak bulunmuştur.
• Al6061/%20B4C
kompozit
malzemesi
incelediğinde atış sonrası mermi ceketinin
malzemeye
saplanıp
kaldığı
görülmüştür.
Merminin giriş yaptığı kısımlarda kulak oluşumu
gözükmezken deliğin etrafında metalin aşındığı
ve koptuğu görülmüştür.
• Ara kesiti incelediğimizde merminin oluşturduğu
darbe etkisinden dolayı malzemenin iç kısmında
meydana gelen gerilim yığılmaları çatlak
oluşumlarına sebebiyet vermiştir.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
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türbinlerini yüksek sıcaklık koşullarında yapısal
bileşenlerini korumak için tercih edilmektedir [1–4].
Yüksek sıcaklık çalışma şartları nedeniyle, TBC'ler
yapısal malzemeleri çeşitli ortamlardan korumak için
kullanılan yaygın olarak bulunan kaplamalar
arasında en karmaşık yapılardan birine sahiptir.
TBC'ler, ısı yalıtımı için seramik bir üst katmandan,
termal büyüyen oksit (TGO) tabakasından,
oksidasyon ve sıcak korozyon direnci sağlayan bir
metalik bağ katından ve yük taşıyıcı bileşen olan bir
süper alaşım altlık malzemeden oluşan çok katmanlı
sistemlerdir [2, 5, 6]. TBC 'lerin seramik üst katmanı,
tipik olarak, düşük ısı iletkenliği ve yüksek termal
genleşme katsayısı için kısmen yttria ile stabilize
edilmiş zirkonya'dan (YSZ) tercih edilir. TBC’ lerin
başlıca işlevi, seramik esaslı üst kaplama ile süper
alaşım altlık malzemeyi yanma ortamındaki yüksek
sıcaklıklarda meydana gelen oksidasyondan, sıcak
korozyondan ve çevresel etkilerin oluşturduğu
termomekanik hasarlardan korumaktır [2, 3, 6, 7]. İyi
bir
TBC
malzemesinin
korozyon
direnci,
termokimyasal
kararlılığı
yüksek,
oksijen
geçirgenliğinin ve termal genleşme katsayısının ise
düşük olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda,
birçok araştırmacı TBC malzemelerinin bu özellikleri
üzerine odaklanmıştır [2, 3, 6, 8]. Son zamanlarda
ise, oksidasyondan sonra sıcak korozyon ve CMAS’
ın da TBC’ ler üzerine büyük etkisi olduğunun da
bulunması nedeniyle, Na2SO4, V2O5’ in neden olduğu
ve
kalsiyum-magnezyumsıcak
korozyon
alüminasilikat’ın neden olduğu CMAS korozyonu da
ilgi çekmeye başlamıştır. Sıcak korozyon düşük
kaliteli
yakıtlardan
gelen
empürütelerden
kaynaklanırken CMAS ise, emiş havası ile gaz
türbinine giren ve TBC yüzeyinde biriken silisli
minerallerden (toz, kum, volkanik kül) oluşur [9–11].
CMAS’ ın oluşturduğu camsı eriyik, silikat TBC
malzemeleriyle reaksiyona girerek TBC’ lerin
bozulmasına yol açar. Uçaklar, çöl veya volkanik kül
içeren ortamlardan uçtuğunda, uçak motorlarında
sorun ciddi hale gelir [12, 13]. Bu çalışma
kapsamında, TBC malzemelerinde meydana gelen
sıcak korozyon ve CMAS gibi kimyasal hasar
mekanizmaları üzerinde literatür araştırmaları
yapılarak, TBC üzerindeki etkilerinin neler olduğu
belirtilmiştir.

Özet
Termal bariyer kaplamalar (TBC), gaz türbinlerinde
süper alaşım altlık malzemeyi yüksek sıcaklık
kullanım koşullarında korozyona ve erozyona karşı
korumak için kullanılır. Özellikle silisyum içeren
mineraller yüksek sıcaklıklarda camsı bir eriyik
oluşturarak TBC’ lerin bozulmasına neden olur. Çöl
ortamlarından, volkanik dağlardaki küllerden ve bazı
düşük kaliteli yakıtlardan gelen Na2SO4, V2O5 ve
kalsiyum, magnezyum, alüminyum, silisyumun oksitli
bileşikleri TBC’ lerde sıcak korozyon ve CMAS adı
verilen hasar mekanizmasını oluşturmaktadır.
Çevresel faktörlerden kaynaklı bu oksitli bileşikler
1000-1200ᵒC gibi yüksek sıcaklıklarda üst kapların
içerisine nüfuz ederek TBC de kimyasal hasarların
oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, TBC’
lerde meydana gelen sıcak korozyon ve CMAS
kimyasal hasarının oluşturduğu etkiler incelenerek
literatüre katkılar sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar
(TBC), Sıcak korozyon, Na2SO4, V2O5, CMAS
Abstract
Thermal barrier coatings (TBC) are used to protect
superalloy substrates in gas turbines against
corrosion and erosion under high temperature use
conditions. In particular, silicon containing minerals
form a glassy solution at high temperatures, causing
degradation of the TBCs. Oxides of Na2SO4, V2O5
and calcium, magnesium, aluminun, silicon, from
desert environments, volcanic mountains and some
low-grade fuels constitute hot corrosion and CMAS in
TBCs. These oxidized compounds originating from
environmental factors cause the chemical damage to
occur in the TBC by penetrating into the top coatings
at high temperatures such as 1000-1200ᵒ C. In this
study, the effects of hot corrosion and CMAS
chemical damage in the TBCs were investigated and
contributions were made to the literature.
Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBC), Hot
corrosion, Na2SO4, V2O5, CMAS
1. Giriş
Termal bariyer kaplamalar (TBCs) son yıllarda
havacılık ve uzay endüstrisinde uçakların gaz
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2. Termal Bariyer Kaplamalarda Hasar Oluşum
Mekanizmaları

tabakadaki mikro çatlaklar ve porozitelerden sızması
sonucu gerçekleşir Servis koşullarında sodyum,
vanadyum, kurşun gibi elementlerin YSZ üst
kaplama tabakasının yapısını değiştirmesi ile oluşur
[6].
Yakıt kirliliğinden kaynaklanan sodyum, sülfür, fosfor,
vanadyum gibi elementler yapıda var olduğunda üst
kaplama içerisindeki Y2O3 fazı ile reaksiyona girer ve
bu fazın tükenmesine sebebiyet verir. Y2O3 fazının
fazının
yokluğunda
ise,
tetragonal
ZrO2
stabilizasyonu mümkün olmadığı için tetragonalmonoklinik faz dönüşümü gerçekleşir. Bu dönüşüm
hacim değişikliğine sebep olarak üst tabakanın
bütünlüğünü bozabilir [6].
İkinci durumda ise fosfor ve sodyumun yakıt
kirliliğinden dolayı ortamda bulunması ve zirkonyayla
reaksiyona girmesi sonucunda gerçekleşir. Kalitesiz
yakıt
kullanımı
veya
servis
koşullarından
kaynaklanan durumlar nedeniyle yukarıda verilen
korozyon mekanizmalarının gerçekleşmesi, üst
tabakanın bütünlüğünü bozarak hasara neden
olmaktadır [15]. Şekil 2’de yakıt kirliliklerinin
meydana
getirdiği
sıcak
korozyon
hasar
mekanizmasının şematik bir görüntüsü verilmiştir.

Termal bariyer kaplamaların gaz türbin motorlarında
yaygın olarak kullanım alanı buldukları uygulamaları,
türbin kanatçıkları, yanma odaları, yakıt tankları ve
nozullar gibi kritik bölgeler oluşturmaktadır [6, 8].
TBC’ler servis koşulları altında hasar oluşumuna
sebebiyet veren birçok çevresel etkiye maruz
kalmaktadır. Hasar oluşumları, bu etkilerin bir veya
birkaçının
kombinasyonları
sonucu
meydana
gelmektedir. Kullanım sırasında oluşan çevresel
etkilerin başlıcalarını; oksidasyon, sıcak korozyon,
termo-mekanik gerilmeler, erozyon hasarları ve
CMAS (CaO-MgO-Al2O3-SiO2) etkisi gibi ana
unsurlar oluşturmaktadır [1, 8, 14]. Belirtilen hasar
unsurları sonucu ortaya çıkan TBC’ler de ki en etkin
hasar mekanizmasını, TGO yapısının bütünlüğünün
bozulması ve TGO büyümesi gibi TGO odaklı
hasarlar oluşturmaktadır. Şekil 1’ de TBC sistemine
ait SEM görüntü ve temsili türbin kanatçığı verilmiştir.
Şekil 1’ den de görüldüğü gibi TBC sistemleri türbin
bıçaklarında ve yanma odalarında yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.

Şekil 2. TBC’ ler de meydana gelen sıcak korozyon
davranışının şematik olarak gösterimi [15]
Şekil 2 ‘de gösterildiği gibi yüksek sıcaklıklarda
meydana gelen sıcak korozyon olayı gaz
türbinlerindeki türbin bıçakları ve vanalarının çalışma
koşulları altında farklı türlerde sıcak korozyonlara
uğramasına neden olur [2, 11, 16]. Sıcak korozyonun
oluşması metal yüzeyinde yüksek sıcaklıkta ergimiş
olan tuzların birikmesiyle başlar. Çoğunlukla, SO3 ve
NaCl reaksiyonunun ardından kaplama yüzeyinde
Na2SO4 tuzu birikmesi ile sıcak korozyon olayı
meydana gelmektedir [2, 11, 17, 18]. (1) ve (2)
denklemlerine göre reaksiyonlar yüksek sıcaklılarda
ilerlemektedir.

Şekil 1. Termal bariyer kaplamaların kullanıldığı bir
uçak tübinin yanma odası ve türbin kanatçığının
enine kesit alınmış SEM görüntüsü [6].
2.1. Sıcak Korozyon Hasar Mekanizması
Havacılık, uzay ve gemicilik endüstrisinde türbin
kanatçıklarının ve motorlarının yüksek sıcaklığa
dayanımı ve verimini arttırmak için TBC’ler yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
Kullanılan
bu
TBC
kaplamalar genellikle yitriya ile stabilize edilmiş
zirkonyadır (YSZ). Uçak jet motorlarında kullanılan
yakıt içerisindeki empüriteler veya deniz ortamındaki
bazı safsızlıklar kaplama üzerinde istenmeyen
kirlilikler oluşturabilmektedir. İstenmeyen kirlilikler
yüksek sıcaklıklarda kaplama ile reaksiyona girerek
yapının bozulmasına, çatlaması veya dökülmelere
sebep olmaktadır. TBC’ ler de ki seramik üst
kaplamada meydana gelen bu hasar oluşum
mekanizması
ise
sıcak
korozyon
olarak
isimlendirilmektedir. Bu tip hasar erimiş tuzların üst

2NaCl+SO3+H2O→Na2SO4+2HCl(g)
(1)
4NaCl+2SO2+2H2O+O2→2Na2SO4+4HCl
(2)
Denklemlerde sodyum klorür tuzu ile kükürt oksitlerin
reaksiyona
girmesi
sonucu
sodyum
sülfat
oluşumunun ardından kaplanan malzeme yüzeyine
birikmesine neden olur. Sodyum sülfatın ergime
sıcaklığı ise yaklaşık 884ᵒC’dir [15]. Yani sıcaklığın
artmaya devam etmesiyle birlikte sodyum sülfatında
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1000ᵒC gibi yüksek sıcaklıkta gerçekleşmiş olan bu
sıcak korozyon yüksek sıcaklık sıcak korozyonu
olarak bilinmektedir. Uçak gaz türbin ve bıçaklarında
genel olarak görülen yüksek sıcaklık sıcak
korozyonun aksine gemilerin çalışma ortamında
meydana
gelen
daha
düşük
sıcaklıklarda
gerçekleşen sıcak korozyon ise düşük sıcaklık sıcak
korozyonu olarak adlandırılmaktadır.
2.1.1. Sıcak korozyon çeşitleri

ergiyerek kaplama yüzeyindeki porozitelerden iç
kısımlara inmesine neden olur. Sıvı haldeki tuzların
iyonik ergiyik olmasından dolayı iç kısımlara inen
ergiyikler ile metal arasında elektrokimyasal
reaksiyonlar meydana gelmektedir. Nikel içerikli altlık
metalin oksidasyonu anodik olduğu için ve yaklaşık
700ᵒC’lerde meydana geldiğinden altlık ve bağ
kaplama açısından ciddi hasarlar oluşabilmektedir
[19]. Şekil 3’ te sıcak korozyona uğramadan önce üst
yüzey görüntü alınmış olan TBC numunesinin
görüntüsü verilmiştir.

Sıcak korozyon Na2SO4, NaCl ve V2O5 tuzlarının
varlığından kaynaklanan korozyon türü olarak da
tanımlanabilir. Bu tuzların ayrı ayrı varlığı veya
kompozisyon olarak ortamda bulunması da yüksek
sıcaklıklarda korozyona sebep olabilir. Sıcak
korozyon hasar mekanizması oluşma sıcaklığına ve
türüne göre 2’ye ayrılır. Tip I yüksek sıcaklıkta olan
sıcak korozyon, Tip II düşük sıcaklıkta olan sıcak
korozyondur. Bu iki tip sıcak korozyonun gelişimini
alaşım kompozisyonu ve termomekaniksel durum,
kirletici kompozisyonu, akı hızı, sıcaklık ve sıcaklık
çevrimi, gaz kompozisyonu ve hızı ve erozyon gibi
çeşitli parametreler etkileyebilir [20].
2.1.1.1. Tip I Sıcak Korozyon (Yüksek Sıcaklık
Sıcak Korozyonu)
Tip I yüksek sıcaklık sıcak korozyonu esasen 850950 ºC arası veya daha yüksek sıcaklıklarda görülen
bir korozyon türüdür. Yüksek sıcaklık sıcak
korozyonu parçaların üst yüzeyinde alkali metallerin
ergimesiyle başlar. Bir dizi kimyasal reaksiyonlar
meydana gelir, ilk olarak reaksiyonlar koruyucu oksit
film tabakası olan altlık malzeme elementlerinden
kromda meydana gelir. Kromun tükenmesiyle birlikte
esas malzemenin oksidasyonu başlar ve poroziteli
skala şekil almaya başlar. Yüksek sıcaklık
korozyonunda baskın tuz yüksek termodinamik
stabilitesinden dolayı Na2SO4’tür. Sodyumun en
önemli kaynağı deniz atmosferidir (deniz tuzları
Na2SO4, NaCl içerir), fakat sodyum endüstriyel
atmosferik kirlilikte ve volkanik dış atımlarda da tıpkı
yakıtlarda bulunabileceği gibi bulunur. Yanma
esnasında, sodyum sülfat sodyum ve sülfürün
reaksiyonu sonucu oluşur daha sonra ise yakıta
karışır. Yakıta karışan atıklar kaplama yüzeyine
yapışırlar. Havadaki veya yakıtlardaki diğer
emprüteler vanadyum, fosfor, kurşun ve kloridler
sodyum sülfatla birleşerek daha düşük sıcaklıklarda
ergiyen tuz karışımlarını oluştururlar. Yani Na2SO4
gibi yüksek sıcaklıkta ergiyen tuz NaCl’ye dönüşürse
ergime sıcaklığı 620 ºC’ye kadar düşer. Dahası
yanma odasında NaCl sülfür dioksitle ve oksijenle
kendiliğinden reaksiyona girer. Sodyum kloridin
varlığının uzaklaştırılması tipik bir sıcak korozyonun
kuluçkaya devresidir. Potasyum sülfat (K2SO4)
sodyum sülfata benzer bir şekilde davranabilir. Bu
sebepten dolayı sıcak korozyon hasarını tahin
edebilmek için ya da belirleyebilmek için yakıtlardaki
sodyum ve potasyum içeriğinin tamamının bilinmesi
gerekmektedir [20]. Bazı sıvı yakıtlarda ise
vanadyum kaçınılamaz bir şekilde mevcuttur.
Vanadyum katkılı yakıtlar kullanıldığında parçaların
üzeri vanadyumla temas edeceğinden parça
yüzeyleri vanadyumla kaplanırlar ve yüksek sıcaklığa
maruz kalındığında ise sıcak korozyon olayı
meydana gelir. Aşırı derecede agresif vanadyum sıvı

Şekil 3. Sıcak korozyon hasarına uğramadan önceki
TBC numunesine ait üst yüzey SEM görüntüsü
Atmosferik plazma sprey yöntemiyle üretilmiş olan
TBC numunesinden elde edilmiş olan görüntüden de
görüldüğü gibi kaplama yüzeyinde bölgesel
çatlakların
dışında
herhangi
bir
hasar
gözükmemektedir. Şekil 4’ te ise, 1000ᵒC’ de %50
Na2SO4 ve %50 oranında V2O5 tuzlarının karışımının
oluşturduğu hasarlı TBC örneğinden alınmış üst
yüzey görüntüsü verilmiştir.

Şekil 4. 1000ᵒC’ de sıcak korozyona maruz kalmış
TBC numunesine ait üst yüzey SEM görüntüsü
Şekil 4’ ten görüldüğü gibi sıcak korozyon öncesinde
yapıda uzun çubuksu yapılar gözükmezken ve
kaplama tamamen stabil iken sıcak korozyon
hasarından sonra üst yüzeyde farklı fazların oluştuğu
SEM görüntülerinden bile rahatça görülmektedir.
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fazları hemen hemen yaklaşık 535 ºC’de içerisindeki
sodyum ve vanadyum oranına bağlı olarak meydana
gelebilir. Vanadyumun göreceli olarak düşük ergime
sıcaklığına sahip olması karışım içerisindeki sodyum
sülfat miktarına da bağlıdır [20].

camsı soda-silikat fazı oluşur ve açık boşluklardan
TBC' nin içine sızar. TBC’ lerde ki CMAS etkisi
biriktirme yöntemleriyle yakından alakalıdır. EB-PVD
kaplamalar kolonsal mikro yapılarından dolayı CMAS
atağına karşı daha savunmasızdırlar [21, 23]. Termal
çevrimler sırasında bu faz ile YSZ arasında ısıl
genleşme farkı sonucu ve uzama toleransının
azalmasıyla çatlaklar oluşarak hasar gerçekleşir.
CMAS ergir ve TBC malzemesi üzerinin ıslatarak
açık boşlukların tamamının içine kapiler etki ile sızar.
Soğuma sonrası, CMAS katılaştığında penetre
olduğu tabaka yüksek module erişir [21]. CMAS’ ın
penetre
olduğu
bu
bölgelerdeki
boşluklar
dolduğundan uzama toleransını düşerken, termal
iletkenlik artmaktadır. Türbin kanatlarında ve gaz
türbin motorlarının sıcak bölümlerinde termal bariyer
kaplamaların
kullanılması,
seramik
kaplama
uygulanmış malzemelerin kullanım sıcaklıklarını
1200° C kadar çıkarmaktadır. Bu yüksek sıcaklıklara
çıkılması yanma odalarında sıcaklık artışına sebep
olacağından
motorların
kullanım
esnasında
veriminde artışlar meydana gelecektir. Ancak bu
sıcaklıklarda, kullanım şartları altında, TBC’ ler, silisli
mineral kalıntılarının (toz, kül, kum) motor tarafından
yutulması sonucu erimiş CMAS’ ların (CaO- MgOAl2O3-SiO2) korozyonuna uğramaya elverişli hale
gelmektedir. CMAS endüstriyel türbin motorları ve
uçakların
hava
girişlerine
silisyum
esaslı
malzemelerden kum, toz, sement, volkanik kül ve
uçak yolunda bulunan atıkların girmesi ile
oluşmaktadır [21–24]. Fakat ilerleyen yıllarda
volkanik kül içeren uçuşan tüm partiküller için
önlemler alınmaya başlanmıştır ve bu bölgeler
hassasiyetle temizlenmektedir. Özellikle tozlu hava
koşullarında uçuş yapan uçak motorlarında CMAS
hasarı ile karşılaşma ihtimali çok yüksektir. 1980’
lerden bu yana TBC’ ler de düşük sıcaklıklarda curuf
ya da flakslar problem teşkil etmektedir. Başlangıçta
bunun sebebinin düşük fiyatlı yakıtların içerdiği V, S
ve P gibi zirkonya esaslı TBC’ leri hasara uğratan ve
TGO
ile
reaksiyon
veren
empirütelerden
kaynaklandığı düşünülmüştür. TBC malzemeleri
düşük ergime sıcaklıklı vanadat ve sülfat tuzlarının
içeriye sızması ile ciddi hasarlara uğramıştır. Benzer
şekilde sızarak ilerleyen CMAS mekanizmanın etkisi
de aynı olmaktadır [25, 26]. CMAS/TBC etkileşimleri
çoğunlukla yüksek basınçlı türbin kanadının en sıcak
bölgelerinde görülür. TBC gözenekli mikro yapısında
(iç sütunsal boşluklar, gözenekler, çatlaklar) termal
olarak büyüyen oksit (TGO) ara yüzey tabakasına
kadar CMAS sızar. Tetragonal YSZ'den monoklinik
Y-tükenmiş zirkonya'ya dönüşümü ve CMAS ile TBC
arasındaki arayüzde bir Zr taşıyan faz oluşumu
gözlenir. CMAS, sadece ağırlıklı olarak CaO, MgO,
Al2O3 ve SiO2'den oluşmaz, ayrıca büyük miktarda
demir oksit Fe2O3 içerir. Daha önce yayınlanmış
verilerle karşılaştırıldığında CMAS' ın kompozisyonu,
uçuş (yani hava, atmosfer) koşullarına büyük ölçüde
bağlı olduğunu gösterir. TBC’ ler erimiş CMAS’ ın
kum birikintilerinde özellikle uçak motorlarınca,
çevredeki silisli tanelerin yapışmasıyla ilgili bildirilen
yaygın sıkıntı sonucu daha dikkat çekici hale
gelmiştir [12, 22, 23, 27]. Şekil 5’ te CMAS hasarına
uğramamış şekil 6’ da ise CMAS hasarına uğramış
bir TBC numunesinin üst yüzey SEM görüntüleri
verilmiştir. Görüntü üzerindeki partiküllerin seramik

2.1.1.2. Tip II Sıcak Korozyon (Düşük Sıcaklık
Sıcak Korozyonu)
Sıcak korozyonun bu şekli çoğunlukla 650 ºC ile 800
ºC arasında gözlemlenir. Düşük sıcaklık sıcak
korozyonu Na2SO4 ve CoSO4 karışımının ötektik
ergime
sıcaklığı
olan
540ºC’nin
üzerindeki
sıcaklıklarda tipik bir karıncalanma (pitting)
korozyonu şeklinde meydana gelir. CoSO4 ise,
kendiliğinden kobalt bazlı alaşımlardan yapılmış olan
kanatçıkların yüzeyi yanma gazlarından gelen SO3
arasında oluşmuş olan reaksiyonun korozyon
ürünüdür. Benzer bir şekilde Na2SO4-NiSO4
ötektiklerinin dönüşümü nikel bazlı süper alaşımlarda
meydana gelir. Bu yüzden gaz fazı içerisindeki
SO3’ün kısmi gaz basıncı, meydana gelecek olan
düşük sıcaklık sıcak korozyonu ile yüksek sıcaklık
sıcak korozyonunu kıyaslamak için dikkate
alınmalıdır. Lokalleştirilmiş atakların doğası, lokal
klorid atağı, termal çevrim veya erozyonların bir
sonucu olarak lokalleşmiş skalaların hasarları ile
ilişkilendirilir. Örneğin, tuz lokal bir şekilde oyuk
içerisinde hapsolarak lokal bir çatlak oluşturabilir.
Bazı kaplamalarda tuz kompozisyonunda lokal
değişimler söz konusudur. Tip I sıcak korozyonunun
aksine Tip II sıcak korozyonunda ne kuluçkaya
evresinde nede mikroskobik sülfidasyonun ve
kromun tükenmesi genellikle görülmez [20].
3. CMAS (CaO, MgO, Al2O3, SiO2) Hasar
Mekanizması
Gaz türbinlerinin yüksek basınç kademelerinde
termal bariyer kaplamalar olarak kullanılan plazma
püskürtme seramik kaplamaları, sert çalışma
koşullarından
dolayı
yüksek
termo-mekanik
yüklemeye maruz kalmaktadır. Belirli koşullar altında,
silisli
minerallerin
emme
havasıyla
birlikte
alınmasından kaynaklanan kalsiyum-magnezyumalüminyum silikat (CMAS) birikintileriyle de atağa
(saldırıya) karşı direnmeleri gerekir. CMAS
tortularının (katmanlarının, birikimlerinin) erime
sıcaklığı aşıldığında ve kaplamanın mikro-yapısal
özelliklerine (çatlaklar ve gözenekler) nüfuz
edebildiğinde, bu tür bir atağa (saldırıya) karşı
direnç, daha yüksek sıcaklıklarda daha da önem
kazanmaktadır [21–23]. Soğutma sırasında CMAS
katılaşır ve kaplama hasara yol açabilen gerilme
(gerinim) toleransını kaybeder. Hasarın temel ilkeleri
anlaşılmış görünse de, özellikle de yeterli test yatağı
(deneme imkanı) bulunmadığından, katmanlara
ayrılmasının
(delaminasyonun)
önlenmesindeki
mekanizmalar ve olasılıkların detaylı bir analizi hala
eksiktir. CMAS; toz, kaya vb. içerikli partiküllerin bir
çevresel birikme formu olup, bu tür partiküller
türbinlerin sıcak bölge parçaları gibi uygulamalarda,
servis esnasında sıklıkla TBC’ lerde hasara
sebebiyet vermektedir. TBC’ ler de yüksek
sıcaklıklarda Ca, Mg, Al, Si gibi katyonların yüzeyde
ergiyerek birikmesi sonucunda CMAS etkisi
gerçekleşmektedir. CMAS ve YSZ' nin etkileşimiyle
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üst kaplama yüzeyine yapıştığı açık bir şekilde
görülmektedir.

oksitli bileşikler yüzünde üst kaplama ile reaksiyona
girerek sıcak korozyon hasar mekanizmasını
oluşturmaktadır. CaO-MgO-Al2O3-SiO2 gibi çöl
ortamındaki volkanik küllerdeki oksitli bileşikler ise
yüksek sıcaklığın etkisi ile kaplama yüzeyinde camsı
bir yapı oluşturmaktadır. Oluşan bu camsı yapı TBC’
lerin soğuması esnasında TBC yüzeyindeki üst
kaplamalarda termomekanik hasarlar oluşturmaktır.
Sıcak korozyon ve CMAS gibi yüksek sıcaklıklarda
meydana gelen TBC hasarlarını azaltmak için
geleneksel TBC malzemesi olan YSZ yerine yeni
nesil üst kaplama malzemeleri olan Gd2Zr2O7,
La2Zr2O7 tekli kaplamalar ile YSZ/Gd2Zr2O7,
YSZ/La2Zr2O7 çiftli kaplamalar üst kaplama
malzemesi olarak TBC sistemlerinde kullanılmalıdır.
5. Kaynaklar

Şekil 5. CMAS hasarına uğramamış bir TBC
numunesine ait üst yüzey SEM görüntüsü
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bağlı olarak sıcak korozyon ve CMAS hasarlarından
koruma sağlamak için uygulanır. Kaplamalar, yüksek
sıcaklıklarda yakıtlardan gelen Na2SO4 ve V2O5 gibi
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Abstract
The environment, economic and social areas covered
by the concept of "sustainability" which has started to
gain importance in every area of life since the end of
the 20th century, are the topics that architects have
come closer to. Numerous factors such as population
growth, changing people's consumption habits and
increasing needs have brought about environmental
problems. Along with the 20th century, when the
damage to the environment was rapidly increasing,
problems related to the environment and related
policies started to be developed. The concept of
sustainable development has emerged with this
consciousness and has begun to affect the building
industry as well.
Reducing the environmental impacts of buildings is
achieved through the development of economic,
environmental and social sustainability. A significant
part of the adverse effects of buildings on the natural
environment are the building materials that are effective
in the formation of the built environment. of materials;
the wastes generated during the period from the
extraction to the final processing; air, water and soil
pollution, the environment is affecting negatively. That
is why; it is important to evaluate the building materials
in terms of environmental impacts and to carry out and
carry out studies on the reduction of these effects.
Building materials, one of the basic components of
environmentally sensitive structures, contributes to the
development of sustainability through both the
relationship with the environment and the role of energy
saving as well as the physical relationship established
by the environment throughout the lifecycle, beginning
with the raw material's acquisition from its source and
its life span. In the scope of this study, the literature
headings that have been considered in the selection of
materials in ecological and sustainable structures have
been examined as a result of the literature reviews. In
this research, the contribution to the country, the
environment, and the economy has been revealed in
the light of studies on sustainable building materials.

Building materials, one of the basic components of
environmentally sensitive structures, contributes to the
development of sustainability through both the
relationship with the environment and the role of energy
saving as well as the physical relationship established
by the environment throughout the lifecycle, beginning
with the raw material's acquisition from its source and
its life span.

The construction processes of structures designed and
constructed to enable human beings to carry out
various activities include elements that affect the
natural environment and the ecosystem, both before
and after the construction process. Prior to
construction, use of materials derived from renewable
sources, use of materials removed without ecological
damage, use of industrial wastes and recycled
materials, use of materials requiring long life and low
maintenance; the use of materials that will contribute to
the building's heat performance during construction,
long-lived, technical specifications and relevant
legislation, and finally, construction and recycling of
materials with reuse of components. For example, in
the world, cement production, which is known as the
most consumed material after water, is the main raw
material of concrete. In order to reduce this gas
generation, cement production is of great importance in
terms of sustainable building materials because of the
evaluation of industrial wastes, as well as its economic
and technical advantages, as well as being
environmentally friendly. Sustainability in buildings It is
also clear that the "Construction Sector" is one of the
key sectors for achieving sustainable development, with
its environmental, economic and social impacts at an
undeniable rate. The construction sector directly or
indirectly contributes to environmental problems.
Buildings use very large resources and generate waste,
as well as processes to produce building components
and materials, contributing to pollution and waste [2].
According to the World Watch Institute, buildings in
America use 17% of clean water flow and 25% of cut
wood; It accounts for 50% of CFC (chlorofluorocarbon)
Keywords: Sustainable building materials, recycling, production and 40% of total energy flow. They produce
ecology.
33% of CO2 (carbon dioxide) emissions and 40% of the
materials in the garbage as construction waste..

1. Introduction
2. Sustainability
Numerous factors such as population growth, changing
people's consumption habits and increasing needs
have brought about environmental problems. Along
with the 20th century, when the damage to the
environment was rapidly increasing, problems related
to the environment and related policies started to be
developed. The concept of sustainable development
has emerged with this consciousness and has begun to
affect the building industry [1].

Sustainability is an area of research that many
disciplines focus on today. For the first time in 1972
Stockholm was published in the declaration "Human
and Environment". This is the present definition of the
sustainability of the "Conventional Future" report
(Brundtland report) published by the 1976 Barcelona
Convention and the 1987 World Commission on
Environment
and
Development.
Sustainable
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development is a development that meets today's
needs while also ensuring that future generations are
not jeopardizing their ability to meet their own needs.
Sustainability; It consists of these three main areas that
interact with each other in terms of environment, social
and economic.

In building material selection; functions, performance,
aesthetics and cost are effective, while the effects on
the environment are ignored. The building materials are
in interaction with the environment throughout their
lifetimes. In this context; it is important to produce
materials that are in harmony with the environment and
to use these materials in the building sector. Starting
Objectives of the Concept of Sustainability;
from the production process of the building material, as
•Economic; classical financial performance as well as
far as the end of life is concerned, the resource
factors that contribute to the regional economy that the participation in all phases must be considered [5]. The
business is founded on,
increase of con- struction leads to the depletion of
•Social; protection of social and legal rights (business natural resources. Materials used in construction
conditions, salary rates etc.) of business employees,
sector; the annual percentage of consumption in the
•Environment; the environmental impact of the operator total share is shown in figure 1.
and the monitoring of the resulting products in terms of
resource consumption, waste quantities and harmful
emissions.
Sustainable construction, with the most general
definition; means the application of sustainable
development principles to the large-scale construction
cycle, from the extraction and evaluation of raw
materials through the planning, design and construction
of buildings and infrastructures, to the dismantling of
buildings and infrastructures and the management of
wastes from wastes. Sustainable construction is a
holistic process that aims to restore and maintain the
harmony between the natural and constructed
environment while ensuring that human dignity and
economic justice encourage settlements [3].
Figure 1: Annual consumption percentages of building
materials [5]
Sustainable development is defined as the
development of today's needs without constraining the When we classify sustainable materials according to
ability of future generations to meet their own needs their vital qualities; It has been found that materials that
and influences many disciplines as a key concept.
provide interior acoustics, temperature regulation,
moisture impermeability and low carbon emissions
3. Sustaınable Buıldıng Materıals
have been used at certain rates in the environmentally
sensitive structures studied [6]. Table 1 shows the
Building materials can have different environmental recovery operations and usage areas of building
impacts and effects on human health throughout their materials and components.
lifecycle. In order to reduce these effects, sustainability For sustainable structures there are evaluation
criteria should be taken as an important criterion when methods and criteria in world age like; BREEAM:
Building Research Environmental Assesment Method,
selecting building materials.
Building
Environmental
Performance
The acceptance of the concepts of "sustainability in BEPAC:
construction / sustainable architecture", which emerged Assesment Criteria, HK-BEAM: Hong Kong Building
as a reflection of sustainability in architecture discipline, Environmental Assesment Method, LEED: Leadership
by many countries required careful consideration of the in Energy and Environmental Design [3].
measures to be taken in this direction and the works to By examining some building materials in terms of
be done. Environmental sensitive buildings that have sustainability;
started to stand out at this point have started to take Wooden; the structural elements are used as window
place in the policies of the countries with the features elements, flooring, roof elements and exterior cladding.
such as efficient use of alternative and renewable Among the building materials, wood is among the
energy resources, compatibility with the environment, preferred materials in every period because of its
contribution to the reduction of environmental pollution advantages. It does not cause adverse environmental
and sustainable quality of materials used. Reducing the effects during the life cycle. For this reason, the
environmental impacts of buildings is achieved through wooden hammock produced from environmentally
the development of economic, environmental and social friendly wooden materials is the preferred building
sustainability. A significant part of the adverse effects of material in building production.
buildings on the natural environment are the building Straw bale; the use of straw bales as building materials
materials that are effective in the formation of the built is based on the fact that the packing machine has been
environment [4]. of materials; the wastes generated found in 1890 in Nebraska, where white immigrants
during the period from the extraction to the final temporarily build masonry straw briquettes, which they
processing; air, water and soil pollution, the build temporarily. Nowadays it provides heat and sound
environment is affecting negatively. That is why; it is insulation very well and because it is a cheap material,
important to evaluate building materials in terms of
environmental impacts and to carry out and carry out
studies on the reduction of these effects.
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Table 1: Recovery operations and usage areas of building materials / components [7]
Building material

Recycling Process

Recycled Product
Recycled aggregate
Filling material

Concrete

Aggregate in low strength concrete

Crushing, comminution

Infrastructure for road construction
Paving stones, plaster and landscaping elements
Recycled brick

Mortar waste cleaning
Brick / tile

Crushing, comminution Conversion to fly ash
by burning

Filling material
Raw material in brick / tile production
Recycled aggregate

Natural stone

Crushing, comminution
Filling material
Aggregate in concrete and asphalt applications
Crushing

Filling material

Marble
Dusting

Asphalt, cement-concrete mortar and filler additive
material for soil improvement

Direct use

Recycled metal

Melting

New metal production

Cleaning

Recycled paper

Metals

Paper / Cardboard

Panel, recycled plastic
Washing, drying, melting
Recycled aggregate
Cropping, cutting
Field drainage, asphalt, synthetic soil
Crushing, comminution Dusting
PVC based glass

Recycled glass
Direct use
Glass fiber insulation material
Second quality glass production
Ceramic, road floor block
Grinding, crushing, melting
Roadside reflective paint production
Recycled together with glass to produce countertops

Ceramic

Crushing, comminution
As an additive in concrete and brick production

Wood

Direct use

Recycled wood

Cleaning / cutting / resizing

Furniture and kitchen equipment

Shaping under high water vapor

Power supply

Rendering into fiber, sawdust and chips

Wooden materials

Incineration

Lightweight insulation and filling material

Washing, drying, grinding, crushing

Insulation material to be rebuilt

Incineration

Use in asphalt construction

Insulating materials

its usage spreads rapidly and it is able to provide the
comfort that the customer can meet their needs.

Straw can provide 3 times better insulation than
other insulating materials. Heating and cooling costs
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can be saved by 75%. It is also a very good sound
insulation material. It is a sustainable material that
can be obtained every year by solar energy.
Steel; sustainable designs can be made with steel,
which has a wide range of architectural possibilities
and is open to creativity. While providing the best
living conditions for those who live with simple
design, functionality, aesthetics, spacious, spacious,
unobstructed, bright living environments; The
durability, durability, usage flexibility and adaptive
adaptation extend the investment life and reduce the
additional load to the environment by extending the
life of the structure. Steel is a very durable
construction material, very lightweight, it has a very
small earthquake load according to its mass, it easily
dampens earthquake loads with its design. Steel
structures can easily adapt to long life and use
flexural changes, their structure can change, they
can expand horizontally or vertically, the structure
can be used for other purposes again. Their
technological life span allows easy renewal,
integration with installation, easy maintenance,
repair, exchange opportunities while meeting user
demands. Steel structures are economical and
economical in welding. Floor heights are low,
providing adequate space for the installation to
provide optimum cross-sections. Steel building
materials are easily recoverable, reusable or
recycled, never buried in fill areas. Iron and steel are
not toxic as building materials, they do not emit
harmful volatile materials, they are not allergic, they
do not have biological damages, they do not have
magnetic emission effects.
Sandstone; it is a building material that is compatible
with the nature of man and has a history of
thousands of years. Buildings built of sandstone
centuries ago still stand today. It is possible to reuse
previously used stone material for a different
purpose. This feature contributes to the protection of
natural resources. There are sandstone sources in
different colors and features in our country.
Widespread use of sand stones as supporting
material on walls and columns, as coating material
on the inner and outer surfaces and as flooring
material on the ground will contribute to creating a
healthy living environment and preserving the natural
environment [8].
Plaster; it does not show any change in size after
casting and after curing. Thus, when it receives
moisture such as concrete cracks and wood, it does
not undergo dimensional and shape changes. The
acquisition and application of plaster and gypsum are
easy and cheap. The structure enters as complete,
no additional labor or expense. Because the gypsum
element contains very small gaps, it reflects the
incoming sound waves by reducing them. It controls
volume transitions well in volumes where acoustic is
important. Due to its construction and gluing feature,
plaster can be added as a hydraulic binder as well as
as a contribution to a different material. Provides
ease of handling and repair in practice, can be
achieved with minimal energy use, low thermal
conductivity value. For this reason, plaster-produced
building elements provide energy savings in heating,
provide the comfort and aesthetic conditions
envisaged in the design, are obtained from natural
raw material sources, these materials are sufficient in

the country scale and can be exported outside the
country to contribute to the country's economy [9].
Ytong; the major raw materials are sand, lime and
suds. These are entirely natural raw materials, form a
large part of the earth's crust, and have a nearly
inexhaustible source. It is produced in a closed loop
requiring less energy than similar construction
materials. For example, 85% of the water vapor used
in production is used more than once. The energy
that can not be used in this process is used for
heating purposes. There is only 279kWh of energy
needed to produce 1m³ ytong wall block. The
ecological building material is undoubtedly the best
example, because it is intelligently and ecologically
designed from the very beginning. Almost
inexhaustible amount of natural raw material
obtained without harming the environment. Energysaving production without harmful substances is
possible. Easy recycling and re-evaluation are
available. Low energy requirements reduce CO2
emissions. One third of the artificial CO2 emissions
are due to the heating of fossil fuels. It is no longer
possible to deny the negative impact of this on global
climate change. Permanent, long life structure and
quality of life. Thermal insulation values are high. It is
the stagnant air that is trapped in your millions of
tanks around it. Stagnant air is one of the best heat
insulators because of its low thermal conductivity.
Reduces energy consumption and heating costs at
the buildings where they are used, and at the same
time protects the environment. Mineral based and
naturally diffusional open construction material. The
water vapor and the nem is transmitted from the
natural path to the external environment, and these
problems are never experienced [10].
Natural stones; The properties are a natural product
that varies according to the binding of cecedin and its
minerals. Natural stone is different from all
construction materials with these properties. Natural
stone is not a uniform industrial product and carries
traces of the formation process. Natural stone is
almost ready in nature for use as a building material.
Only energy is needed to extract and process stones
from the stones, which is much less than is required
for other construction materials. Natural stones are
usually cut out from the quarry without making big
blows. Unused wastes are mixed again in nature.
Natural stone does not contain any substance
harmful to health. Food is used safely in prepared
places. It is not flammable and does not release any
substances that are harmful to health during the fire.
It does not deteriorate over time, and maintain its
beauty and its characteristic. It is seen that natural
stone is not expensive than artificial materials when
the life of a building material is calculated on the
basis that it can be used for 30 years or forever. The
initial cost is cheaper than other materials when
compared to useful life. The cost to clean and protect
is also low. The heat absorbs well. It blocks the
cooling of the building from unwanted warming when
it is covered outside of the buildings. Surveys show
that the energy required for heating and cooling of
multi-storey buildings covered with natural stone is
2
100-150kWs / m and that this ratio is 300-700kWs /
2
m for buildings with glass facades.

554

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

renewable materials and fossil energy consumption,
and the disposal phase, ie the end of life of the
product, due to reuse or recycling problems. The
introduction of the concept of "sustainability" in the
signing process has encouraged research into the
development of thermal and acoustic insulation
materials using natural or recycled materials. Even
though some parts like kenaf or wood fiber are
already commercialized, their diffusions can be
further improved because their performances are
similar to synthetic ones. Others are still under
investigation and their development is only at an
early stage. The goal is to declare the art of building
insulation materials, made from non-commercial or
non-recyclable materials, which are virtually noncommercial. The comparative analyzes were made in
terms of thermal conductivity, specific heat and
density, especially considering thermal properties.
Data on the acoustic performance of the materials
have also been reported. The latest Life Cycle
Assessment data has been collected to prove the
environmental benefits of these materials. Particular
attention has been paid to research that focuses on
exploiting local materials and even industrial
byproducts, since these approaches limit the effects
of transport and disposal, respectively [16].
In Setyowati et al.’s work in 2016, they conducted
research on noise control. Although a correlation
model of the airport residential orientation has
emerged, it would be better to equip the residences
with noise-absorbing materials. This study will
continue with the renewal of the residential master
plan design near the airport and the control of noise
inconvenience. The method used is a descriptive
analysis of the sustainability of material for low-cost
housing. The results of the surveys show that the
wood chips and coconut fiber panel have very good
acoustical performances and can be used as a wall
layer in noisy urban houses [17].

4. Use Of Sustaınable Buıldıng Materıals
The fact that nearly half of the energy consumed in
the world is being used by the buildings indicates
that every measure to be taken for energy efficiency
in the building sector is important for the
development of sustainability [11]. In this framework,
the feasibility of renewable energy systems is
increasingly increasing. The energy performances of
the buildings can be determined and optimized in the
design phase with approved building energy
simulation programs such as HAP E20, Energy Plus,
Equest, Transys. Some of these programs are
offered in our country and the number of users is
increasing steadily [12].
Life of reinforced concrete buildings in Turkey is
made up of 50-75 years. This can be viewed as an
opportunity for new buildings to be transformed into
green buildings. If, by the State, there are other
approaches to reduce or incentivate extra taxation
for those who will demolish old buildings in the
context of urban transformation and build them as
green buildings, then most of our arrangements will
be green buildings after 50-75 years. Tax incentives,
mortgage exemptions and similar approaches can be
used to encourage investors to build green buildings
in urban transformation projects. Diyarbakir EU
Project, Municipality pioneer in the Dicle University
and conducted in collaboration with various civil
society organizations "Diyarbakır Solar House
Education and Application Park" is the first building
constructed
according
to
Turkey's
energy
architecture principles.
In the work Ikiz made in 2014, it was aimed to create
a healthy and long-lasting shell by using stainless
steel building shell, a construction material that does
not require a protective layer and can serve for many
years [13].
Ipekci and his colleagues in 2017 have come to the
conclusion that the use of building materials is reused or recycled to provide environmental and
economic benefits, but that designers and users are
skeptical about the quality and performance of
second hand materials. The study is in line with the
results of a similar study in the United States [14].
Demirel et al.'s study in 2015 investigated the
possibilities of using Betonda as a recycling
aggregate of coarse and fine agglomerates obtained
from concrete wastes of class C30 and 7 days of
age. Crushed aggregate was used as two groups in
dimensions 0-4 and 4-22.4. Crushed aggregate
groups were also reduced by 0, 10, 20, 30, 40, 50
and 100% by weight and recycling aggregate was
substituted. 28 and 90 days compressive strength
and 28 day elasticity modulus of concrete specimens
were determined. According to the results of the
experiment; recycling aggregate can be used in the
production of concrete and will be able to light
sustainable concrete production [15].
In Asdrubali et al.'s work in 2015, building insulation
is achieved by using materials obtained from
petrochemicals (mainly polystyrene) or from natural
sources (glass and rocks) processed with high
energy consumption. These materials cause
significant harmful effects on the environment, mainly
due to the production stage, ie the use of non-

5. Conclusion
Materials with low carbon emissions are the primary
material preference of the building industry to
prevent global environmental problems. All of the
materials detected in the environmentally sensitive
structures examined are of this nature. With this
feature, global warming which is an environmental
problem is prevented and air quality is increased
[18]. Thus, environmental sustainability is contributed
to sustainable development. Temperature regulating
materials are the most efficient way to provide
energy efficiency in heating and cooling. The most
effective use of the materials used in the
environmentally sensitive structures examined is the
preference of this particular material. Temperatureregulated materials minimize greenhouse gas
emissions and consequent global climate change
effects by reducing energy consumption. In this case
it contributes to the environmental dimension of
sustainable development. It also helps to improve the
economic dimension of sustainable development by
reducing energy consumption. Moisture-regulating
materials prevent buildings from being exposed to
undesirable water, resulting in an increase in the
comfort of life and a threat to the building's human
health. These materials, which have an effective
share among the materials used in the examined
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samples,
it
contributes
economically
and
environmentally to sustainable development due to
the reduction of maintenance costs and the
prolongation of the building's life as it prevents some
parts of the building or damage to the area covered
by it. It is ensured that the highest levels of acustic
materials, noise and human health are determined,
the noise conditions are determined by measuring
and estimating methods, and the noise control is
provided according to these, thus homogenizing the
sound in the space [19]. The ones that are able to
provide acoustics from the materials used in the
environment-sensitive
structures
examined
contribute to the development of sustainable
development because they are local and recyclable.
As a result of the studies made in this study; it has
been observed that the sustainable nature of the built
environment and the minimal consumption of
resources have a significant impact on the ecological
environment. Environment-friendly buildings, design
features and materials used in construction keep
energy usage to a minimum. The fact that nearly half
of the energy consumed in the world is being used
by buildings indicates that every measure to be taken
for energy efficiency in the building sector is
important in terms of the development of
sustainability. Studies have been shown increasingly
to identify, assess and reduce the environmental
impacts of building materials
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Abstract
The disposal of slag is becoming more expensive each
year due to large land areas needed for its disposal.
The best way to solve the disposal problem of waste
materials is to decrease the quantity for disposal with
utilization of waste materials in the industry. The copper
slag generated from the copper industry is a by-product
from the copper smelting industry. It generally contains
significant amount of Cu together with trace elements of
other toxic metals such as Zn, Co and Pb. Landfill
disposal of copper slag is not feasible since a few
hundred tons are produced per year per factory;
leaching of heavy metals in the ground water is of
concern. Zinc is one of the most important metals for
various applications in metallurgical, chemical and
textile industries. The main application for zinc is
galvanizing which accounts for about 49% worldwide
zinc use. It is known that hydrometallurgical and
pyrometallurgical wastes of zinc production industry
poses major environmental problems and considered
hazardous and toxic due to the presence of heavy
metals
like
Zn,
Pb,
Cd,
Mn
and
Co.
Stabilization/solidification (S/S) and thermal treatment
technologies are widely applied for immobilization of
hazardous wastes such as sludges, slags and ashes
containing heavy metals. Main purposes in the S/S
processes are to reduce the hazard of a waste by
converting the contaminants into less soluble, mobile or
toxic forms by using some stabilization addditives and
binding materials such as cement, clay, zeolite, red
mud, fly ash.
The present study includes the safe disposal and
leaching behavior of copper and zinc slags using
natural and waste materials. Also, this study aims at
investigating the sorption behaviour of heavy metals on
natural and waste materials.
Keywords: Copper and zinc slags, leachability,
immobilisation, natural and waste materials.

1. Introduction
Main purposes in the S/S processes are to reduce the
hazard of a waste by converting the contaminants into
less soluble, mobile or toxic forms by using some
stabilization addditives and binding materials such as
cement, clay, zeolite, red mud, fly ash. The disposal of
slag is becoming more expensive each year due to
large land areas needed for its disposal. The best way
to solve the disposal problem of waste materials is to
decrease the quantity for disposal with utilization of
waste materials in the industry. Copper is one of the

oldest metals used and has been one of the important
materials in the development of civilization. Copper is
mined in open pits and below ground. The ore usually
contains less than 1% copper and is often associated
with sulfide minerals. One of the two processing
methods is used to refine concentrated copper.
Prometallurgy, or smelting, is used on ore with copper
sulfide and iron sulfide minerals. The slag, which refers
to the remaining impurities, floats on top of the matte.
The copper flotation waste (slag) generated from the
copper industry is a by-product from copper smelting
industry. Landfill disposal of copper industry waste is
not feasible since a few hundred tonnes are produced
per year per factory; leaching of heavy metals in the
ground water is of concern [1]. For every tonne of metal
production about 2.2 ton of copper flotation waste is
generated. In this regard, landfill disposal of copper
flotation waste is not feasible since a few hundred
tonnes are produced year per factory; leaching of
heavy metals into ground water is of concern. However,
a variety of techniques can be used for
decontaminating and remediating copper flotation
waste. This can be accomplished by means of
immobilisation techniques, using suitable additives for
minimising the release of contaminants into
environment [2]. More recently, various industrial
residues have been considered for their potential as
amendments for the remediation of contamined fields.
Their use also achieves reduction of waste disposal
through revalorization of industrial wastes into industrial
co-products. In this regard, several studies have been
conducted using additives for heavy metal removal the
untreated or variously stabilized red mud residues from
metallurgical treatment of bauxite ores, marble sludge
waste, clays, aluminum slag, blast furnace slag, zeolite,
fly ash produced by coal-fired power stations and
bagasse fly ash generated by sugar industry [3].
Turkey has numerous marble deposits. Turkey has
even more, 40% of total marble reserves in the world.
Seven million tons of marble are produced in Turkey
annually. In processing marble such as cutting to size
and polishing etc. for decorative purposes, marble dust
and aggregate are created as byproducts [4]. The byproduct generated from marble processing is a
powdered dust and may represent an environmental
problem. At this moment, most of the marble waste is
landfilled and alternative solutions are being explored in
many countries with the aim to turn marble waste into a
sustainable material [5].
Blast furnace slag is a by-product obtained in the
manufacture of pig iron in the blast furnace. Iron ore,
limestone and coal are charged into the blast furnace
o
where they will reach the temperature of about 1500 C.
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The raw materials are converted to molten iron and
blast furnace slag. Blast furnace slag has been widely
used as a successful replacement material for Portland
cement, improving some properties and bringing
environmental and economic benefits. Also, its feature
of high strength along with low permeability is of
importance in terms of obtaining concrete with high
durability.
The present study includes the safe disposal and
leaching behavior of the copper flotation waste using
waste materials. Also, this study aims at investigating
the sorption behaviour of copper metals on marble
sludge waste and blast furnace slag.

SiO2
24.87
Fe2O3
67.68
Al2O3
0.92
CaO
0.69
K2O
0.48
MgO
0.36
Na2O
MnO
01.2
P2O5
TiO2
0.08
SO3
2.18
CuO
0.98
ZnO
2.78
*
LOI
*Loss on ignition

13.40
1.80
3.30
43.40
0.70
1.20
0.20
0.10
0.20
35.70

19.02
2.61
5.08
49.01
1.02
0.11
2.99
-

2. Materials and Methods
2.1.4. Metal leaching test on copper flotation waste
with or without immobilizing agent
Metal leaching tests were performed in leaching test
conditions using samples of as received copper
flotation waste and the same samples were mixed with
marble sludge waste and blast furnace slag at different
ratios (%5, 10, 20 and 50, respectively) as immobilising
agents. These mixtures are shown in Table 2. These
mixtures were subjected to TCLP and ASTM leaching
tests. The leachate derived from the tests was filtered
and acidified with concentrated nitric acid to pH<2. The
metal concentration in the filtrate was determined using
AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry).

2.1. Materials
2.1.1. Copper flotation waste

The Black Sea Copper Works are situated in the
metropolitan city center of Samsun, Turkey. In the
Black Sea Copper Works, established in 1973, has
annual capacity of 37 800 tons of blister copper which
is obtained by treating 170 000 tons of concentrates
with 22% Cu grade. The obtained slag is treated by
milling-flotation process, which can year generates
about 150 000 tons of flotation copper waste. Up to
now this waste is disposed without controlling to open
land; about 1.5-2 million tons of slags and copper Table 2. Composition of immobilization mixtures
CFW
100 % Copper flotation waste
flotation waste are collected just in the Black Sea
Copper Works, Samsun Copper Factory in Turkey.
M1
95%CFW+5%MD
Copper flotation waste has a black color and glassy
appearance. The specific gravity of copper flotation
3
M2
90%CFW+10%MD
waste is 3100 kg/m . The chemical and mineralogical
compositons of copper flotation waste are given Table
M3
80%CFW+20%MD
1.
M4

2.1.2. Marble sludge waste (MSW)

50%CFW+50%MD

B1
95%CFW + 5%BFS
The marble sludge dust sample used in this study was
obtained in wet form as an industrial by product in
B2
%90CFW+10%BFS
İstanbul region. The wet marble sludge dust was dried
up prior to the preparation of the samples. The marble
B3
%80CFW+20%BFS
sludge dust contains the chemical compounds SiO2,
Al2O3, and CaO with minor contents of MgO, Fe2O3,
B4
%50CFW+50%BFS
K2O and Na2O according to XRD analysis. The
chemical constituents of marble waste is given in Table
Copper Flotation waste (CFW); Marble sludge waste
1.
(MSW); Blast furnace slag (BFS)
2.1.3. Blast furnace slag (BFS)
Blast furnace salg is an industrial by-product that is
generated in the production of iron at steel plants.
Similarly to other parts of the world, the major use of
steel slag aggregates in Turkey is for construction of
roads, glass production and buildings. The chemical
composition of the blast furnace slag produced in
Kardemir is given Table 1.
Table 1. Chemical of composition (wt. %) copper
flotation waste, marble sludge waste, blast furnace slag
Copper flotation
Marble
Blast furnace
waste
sludge
slag (BFS)
waste
(MSW)
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Table 4. Composition of concrete mixtures

Materials
Symbol

Cement mixes

Cement (kg/m3)

Coarse
aggregate

Sand
(kg/m3)

3

(kg/m )
R

Reference mix

M1

5% (95%CFW+5%MSW) + 95%PC

M2

Copper
Flotation
waste
(CFW)

Marble sludge
waste (MSW)

Blast furnace slag
(BFS)

(kg/m3)

(kg/m3)

W/C

450

1350

225

0

0

0

0.58

427.5

1350

225

21.375

1.125

0

0.58

10%(90%CFW+10%MSW) + 90%PC

405

1350

225

20.25

2.25

0

0.58

M3

20%(80%CFW+20%MSW) + 80%PC

360

1350

225

18.0

4.5

0

0.58

M4

50%(50%CFW+50%MSW) + 50%PC

225

1350

225

11.25

11.256

0

0.58

B1

5% (95%CFW + 5%BFS) + 95%PC

427.5

1350

225

21.375

0

1.125

0.58

B2

10%(%90CFW+10%BFS) + 90%PC

405

1350

225

20.25

0

2.25

0.58

B3

20%(%80CFW+20%BFS) + 80%PC

360

1350

225

18.0

0

4.5

0.58

B4

50%(%50CFW+50%BFS) + 50%PC

225

1350

225

11.25

4.5

11.256

0.58
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o

2.1.5. Cement

obtained after 24 h of curing at 20 C and 95%
water saturated air. The test specimens were cured
for during 7 and 28 days for compressive strength
test.

The cement used in this study was commercial
grade ASTM Type I ordinary Portland cement
(OPC), which produced as CEM I cement in Turkey.
The chemical and physical properties of the cement
are presented in Table 3.

2.1.8. Leaching experiments
Several leaching procedures have been developed
to simulate the leaching processes of hazardous
wastes in landfills or natural environments in order
to evaluate the possibility of human health hazard
threats of tested wastes. The TCLP test was
performed as specified in the EPA method. Prior to
extraction, the solid material was passed through a
9.5 mm standard sieve. Then it was extracted for 18
h with an amount of extraction liquid equal to 20
times the weight of the solid phase. At the end of
the extraction, the leachates were filtered with
Whatman glass fiber filter paper. The pH of the
filtrate was measured. The leachates were
maintained highly acidic by adding nitric acid (pH<2)
to avoid any change in copper concentration and
stored at 4oC for metal analysis [6]. In the ASTM
leaching procedure the liquid:solid ratio (4:1) and
the pH of the solution was the same as with distilled
water. The ASTM extractions were performed with
25g of waste sample placed in 100ml of distilled
water for 48 h [7].

Table 3. Physical and chemical composition of
cement
Physical properties
Initial setting time (min)
Final setting time (min)
2
Specific surface (cm /g)
3
Specific gravity (g/cm )
Fineness
> 32 µm, %
> 90 µm, %

165
225
3230
3.08

Chemical properties

% wt.

SiO2
*
Fe2O3
Al2O3
CaO
SO3
K2O
MgO
Na2O
P2O5
MnO
TiO2
LOI*
Others

18.42
3.34
5.28
62.75
2.98
0.87
1.01
0.46
0.06
0.10
0.22
4.11
0.40

Main compounds

% wt.

C3S
C2S
C3A
C4AF
* Loss on ignition

67.37
6.68
8.58
9.73

14.8
0.10

3. Results and discussion
3.1. Comparison of leaching tests on copper
flotation waste with or without immobilising
agents
Table 5 shows the release of copper from copper
flotation waste with or without marble sludge waste
and blast furnace slag by ASTM and TCLP
2+
releases from un-treated
extraction tests. Cu
copper flotation waste without marble sludge waste
and blast furnace slag in the ASTM and TCLP tests
were found to be 66.5 and 135.7 mg/L, respectively.
2+
The result of test TCLP for Cu release was higher
than ASTM test. These values exceed the limts of
2+
Turkish standarts (3 mg/L for Cu ). Therefore,
copper flotation waste was mixed with marble
sludge waste and blast furnace slag in order to
obtain the limits of Turkish standards.
2+
Cu releases from copper flotation waste with the
addition of 5%, 10%, 20% and 50% marble sludge
waste in the ASTM and TCLP tests were obtained
as 1.05, 0.4, 0.21 and 0.17 mg/L for ASTM and
31.8, 21.36, 6.06 and 0.57 mg/L, respectively.
Similar results were also obtained for blast furnace
slag. When amounts of marble sludge waste and
2+
blast furnace, Cu releases from mixed wastes in
the ASTM and TCLP decreased. The result showed
that the minimal metal release was acquired with
the addition of marble sludge waste. However,
some metal releases were still higher than allowed
by leachability standards. These values exceed the
+2
limits of Turkish standards. The limit for Cu is 3
mg/L for Turkish standard.

2.1.6. Mixture proportioning
R series mixtures were prepared as control
specimens. Four mixtures were selected in order to
investigate the effects of Marble sludge waste
(MSW) and blast furnace slag (BFS) in addition as a
cement replacement on the properties of concrete.
These mixtures are presented in Table 4,
corresponding to the 5%, 10%, 20% and 50%
additions on waste material as cement replacement.
2.1.7. Preparation of
compressive strength

test

mixtures

and

3

Each mixture consisted of 1350 kg/m sand, 450
3
kg/m cement, 225 ml of water and water to binder
ratio (W/B) of 0.5 was used in the mixture [8]. The
cement-water mixtures were stirred at low speed for
30s and then sand was added. The mixture was
stirred again at high speed for a total of 3 min.
Specimens were prepared for compressive strength
test. We used steel moulds which have a size of 40
mm 40 mm 160 mm. The cement prism specimens

2+

Table 5. Changes of Cu concentrations (mg/L) in
the TCLP and ASTM leaching solutions
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Mixed wastes

ASTM

TCLP

Copper flotation waste

66.5

135.7

95%CFW+5%MSW

1.05

31.8

90%CFW+10%MSW

0.40

21.36

80%CFW+20%MSW

0.21

6.06

50CFW+50%MSW

0.17

0.57

95%CFW + 5%BFS

15.43

112.6

90%CFW + 10%BFS

8.23

106.3

80%CFW + 20%BFS

3.38

87.2

50%CFW + 50%BFS

0.45

58.3

nature of the hydration products and C-S-H gel [10].
However, the addition of a small quantity of copper
flotation waste and marble sludge waste (i.e., 5%)
has a negligible adverse effect on concrete strength.
Compressive strength of B1, B2, B3 and B4
concretes at 28 days were 27.0, 27.1, 22.4 and 14.5
MPa, respectively. At higher replacement ratio
(20%), the strength of concrete decreased since the
amount of cement was greatly reduced. These
results show that the incorporation of 5% of waste
materials did not adversely affect the strength of
concrete. An increase in the replacement ratios to
15% of binder, however, decreased the strength of
concrete. In addition, the strengths of copper
flotation waste and blast furnace slag concretes
were slightly higher than the strengths of copper
flotation waste and marble sludge waste concretes.
The use of slag cement has demonstrated long-term
performance enhancements allowing designers to
reduce the environmental footprint of concrete while
ensuring improved performance and increased
durability.

3.2. Compressive strength
The results of the compressive strength tests for the
copper flotation waste materials concrete mixtures
are shown in Table 6.

3.3. Leaching characteristics of concrete
mixtures with addition waste materials
2+

Cu released from copper flotation waste before
concrete mixtures in the TCLP test was found to be
135.7 mg/L. For this purpose, copper flotation waste
can be immobilized with the use of marble sludge
waste, blast furnace slag and cement. Table 7
2+
metal ions
shows the concentrations of Cu
investigated in the leachates of the ASTM and
TCLP tests conducted on the various concretes
mixtures. In the concrete products, under the
condition of ASTM and TCLP tests for 7 and 28
days of curing, the concentrations of leached out
2+
Cu were effectively decreased in the concrete
2+
products. The amounts of Cu released were well
below the limits of Turkish standards and most of
them even lower than the detection limits. These
results show that the binder was effective in
2+
2+
reducing Cu ions from solution. Cu ions are
almost completely included in the solid phases. The
immobilization mechanism in a cementation matrix
include precipitation, physical and chemical
inclusion, and sorption [9]. According to these
results, stabilized/solidified copper flotation waste
cannot be classified as hazardous waste under the
principles of Resource Conservation and Recovery
Act (RCRA).

Table 6. Compressive strength of concrete mixtures
(MPa)
Symbo
l
R

Cement mixes

7day
s
28.2

28day
s
32.4

M1

5%(95%CFW+5%MSW)
+ 95%PC

20.5

26.2

M2

10%(90%CFW+10%MS
W+ 90%PC

18.6

23.5

M3

20%(80%CFW+20%MS)
+ 80%PC

14.0

19.6

M4

50%(50%CFW+50%MS)
+ 50%PC

10.6

14.1

B1

5% (95%CFW + 5%BFS)
+ 95%PC

21.3

27.0

B2

10%(%90CFW+10%BFS
) + 90%PC

21.8

27.1

B3

20%(%80CFW+20%BFS
) + 80%PC

22.0

22.4

Table 7. ASTM and TCLP test results of Cu
concentration for concrete mixtures, mg/L

B4

50%(%50CFW+50%BFS
) + 50%PC

9.8

14.5

Concrete
mixtures

Reference mix

It was found that at 28 days, the M1, M2, M3 and
M4 concretes had compressive strength of 26.2,
23.5, 19.6 and 14.1 MPa, respectively, while that of
R (reference) concrete was 32.4 MPa. The results
showed that the higher the replacement of copper
flotation waste and marble sludge waste, the lower
the compressive strength of concrete at each curing
age. This can be a direct result of the change in the
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ASTM

2+

TCLP

7 days

28 days

7 days

28 days

M1

0.05

0.02

0.05

0.03

M2

0.03

0.03

0.08

0.02

M3

0.03

0.03

0.08

0.01

M3

0.02

0.01

0.09

0.01
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B1

0.04

0.01

0.11

0.04

B2

0.04

<0.01

0.11

0.03

B3

0.02

0.01

0.08

0.01

B4

0.02

0.01

0.09

>0.01

Waste: Physical/Chemical Methods (SW-846)
(1992) 35.
[5] Musson S., Jang Y., Townsend T., Chung H.,
2000. Characterization of Lead Leachability from
Cathode
Ray
Tubes
Using
the
Toxicity
Characteristic Leaching Procedure. Environ. Sci.
Technol., 34 (20), pp 4376–4381.
[6]U.S.
Environmental
Protection
Agency,
Stabilization/Solidification of CERCLA and RCRA
Wastes, EPA/625/6-89/022, May 1989.
[7] Chrysochoou M., Dermatas D., 2008. Application
of the Rietveld method to assess chromium (VI)
speciation in chromite ore processing residue.
Journal of Hazardous Materials 141, 370-377.
[8] Valls S. & Vazquez E., 2002. Leaching
properties
of
stabilised/solidified
cementadmixtures-sewage sludges systems, Waste
Management 22, 37-45.
[9] Duchesne J. & Laforest G., 2004.Evaluation of
the degree of Cr ions immobilization by different
binders. Cement and Concrete Research 24, 11731177.
[10] Çoruh, S., 2008. Immobilization of copper
flotation waste using red mud and clinoptilolite.
Waste Management & Research, 26 (5), 409-418.

4. Conclusions
In this study, the potential use of marble sludge
waste and blast furnace slag for immobilization of
copper flotation waste was investigated. Two
leaching procedures, including the TCLP and The
leaching properties under different conditions and
pollution potentially by TCLP and ASTM of the
2+
copper flotation waste. Cu releases from copper
flotation waste with the addition of 5%, 10%, 20%
and 50% marble sludge waste in the ASTM and
TCLP tests were obtained as 1.05, 0.4, 0.21 and
0.17 mg/L for ASTM and 31.8, 21.36, 6.06 and 0.57
mg/L, respectively.
The experiments were aimed to provide an
indication of relative advantages and disadvantages
of the usage of a number of construction wastes,
such as copper flotation waste, marble sludge waste
and blast furnace slag. The mixtures were prepared
with different proportions of with Portland cement
gave compressive strength performance similar to
that of the reference mixture. The compressive
strength values of all waste concrete mixtures are
tend to decrease below the values for the reference
concrete mixtures with increasing the waste ratio at
all curing ages.
In the concrete products, under the condition of
ASTM and TCLP tests for 7 and 28 days of curing,
2+
were
the concentrations of leached out Cu
effectively decreased in the concrete products. The
2+
amounts of Cu released were well below the limits
of Turkish standards and most of them even lower
than the detection limits. The leaching tests that
were carried out confirmed that the process makes it
possible to obtain materials without major risks for
the environment. This study shows that using waste
materials in concrete to cost-effective help solve
some of the issues with solid waste problems.
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(B4C) gibi sert takviye elemanları kullanılmaktadır.
Borkarbür, daha düşük yoğunluk, yüksek sertlik,
yüksek ergime sıcaklığı, yüksek elastik modülüs,
yüksek korozyon direnci gibi üstün özelliklere sahip
olup takviye elemanı olarak tercih edilmektedir [810].

Özet

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi ile üretilen
borkarbür (B4C) takviyeli alüminyum matrisli
kompozit malzemenin asidik ortamdaki korozyon
davranışı incelenmiştir. Farklı sürelerde mekanik
alaşımlama işlemi uygulanan tozlar, presleme ve
sinterleme işlemine tabi tutularak toz metalürjisi
yöntemi ile kompozit malzemeler elde edilmiştir.
Korozyon çalışmaları sülfürik asit içeren ortamda
elektrokimyasal yöntem kullanılarak yapılmıştır.
Farklı mekanik alaşımlama süreleri uygulanan
numunelerin elektrokimyasal korozyon davranışının
incelenmesi sonucunda, mekanik alaşımlama
süresinin artması ile malzemenin korozyon
dayanımının azaldığı belirlenmiştir.
Anahtar
Kelimeler:
Kompozit,
Aluminyum, Borkarbür, Toz Metalurjisi

Toz metalürjisi yöntemi ile kompozit malzeme
üretiminde takviye elemanlarının yapıya homojen
olarak dağılımının sağlanması karıştırma veya
mekanik alaşımlama işlemi ile yapılmaktadır. Bu
işlemlerde yüksek enerjili değirmenlerde tozların ve
parçacıkların homojen olarak karışması, birbirine
kaynaması, tekrar kırılması gerçekleşmektedir.
Mekanik alaşımlama işleminde uygulanan süre, toz
parçacıklarının kararlı hal dengesine ulaşmasında en
önemli parametrelerden biridir. Mekanik alaşımlama
süresi, toz parçacıkları arasındaki kırılma ve soğuk
kaynaklanma işlemi kararlı hale gelecek şekilde
seçilmelidir, optimum olarak belirlenen sürenin
üzerine çıkılmamalıdır [11].

Korozyon,

Abstract

Aluminyum
matrisli
kompozitlerin
korozyon
dayanımları takviye içermeyen alüminyuma göre
daha zayıftır. Aluminyum yüzeyinde oluşan pasif film
korozyona karşı dayanım sağlarken takviye içeren
aluminyum esaslı kompozit malzemelerde korozyon
nedeniyle yüzeyde çukur oluşumu daha fazla
olmaktadır [3].

In the study, corrosion behavior of powder metal
aluminum
composites
with
boron
carbide
reinforcement was investigated in acidic media.
Composite materials were produced mechanical
alloying with different times, pressing and sintering
treatment. Corrosion tests were applied in sulfuric
acid solution and used electrochemical methods.
According to corrosion test results, corrosion
resistance was decreased with increasing of
mechanical alloying duration.
Keywords: Composite, Corrosion, Aluminum, Boron
Carbide, Powder Metallurgy

Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemi ile üretilen,
üretim esnasında farklı mekanik alaşımlama süreleri
kullanılan, borkarbür takviyeli alüminyum esaslı
kompozit malzemelerin asidik ortamdaki korozyon
davranışları araştırılmıştır.

1.GİRİŞ

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Malzeme ve Metod

Aluminyum ve alaşımları hafiflik, yüksek iletkenlik gibi
avantajlı özelliklere sahip iken, dayanım, aşınma
dayanımı gibi mekanik özellikler nispeten düşük
olabilmektedir [1]. Alüminyum alaşımlarının dayanım
ve aşınma dayanımlarını artırmak için aluminyum
matrise ilave edilen sert takviye malzemeleri ile
alüminyum esaslı kompozitler elde edilmektedir.
Aluminyum esaslı kompozitler havacılık, otomotiv
endüstrisi gibi alanlarda spesifik dayanım gibi
avantajlı özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir [27].

Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemiyle üretilen
borkarbür takviyeli alüminyum esaslı kompozit
malzemelerin asidik ortamda korozyon davranışları
incelenmiştir. Numuneler hazırlanırken alüminyum
tozları ve %10 oranında borkarbür tozları 1 saat
karıştırma, 2, 4, 6, 8 ve 10 saat mekanik alaşımlama
işlemlerine tabi tutulmuş, sonrasında 700 MPa
gerilme altında presleme ve argon atmosferinde 600
o
C sıcaklıkta sinterleme işlemi yapılmış ve blok
numuneler elde edilmiştir. Toz metalürjisi üretim
parametreleri Çizelge 1’de verilmektedir.

Alüminyum esaslı kompozit üretiminde genellikle
silisyum karbür (SiC), alumina (Al2O3) ve bor karbür
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Çizelge 1. Toz metalürjisi üretim parametreleri
Malzeme KarıştırmaPresleme Sinterleme
Bileşimi
Alaşımlama Basıncı
Sıcaklığı
Süreleri
ve Ortamı
o
Al+%10
1, 2, 4, 6, 8, 700 MPa
600 C
B4C
10 saat
Argon
Korozyon testlerinde blok numuneler olduğu gibi
kullanılmamış, numunelerin incelenecek yüzeyi
açıkta kalacak şekilde epoksi reçine ile soğuk
kalıplama yapılmıştır. Hazırlanan çalışma elektrodu
Şekil 1’de görülmektedir.

(b)

Şekil 1. Korozyon testleri yapılan çalışma elektrotu
Üç elektrotlu korozyon hücresinin kullandığı
elektrokimyasal korozyon testlerinde,
numuneler
anot iken, karşı elektrod (katot) olarak platin,
referans elektrot olarak standart kalomel elektrot
kullanılmıştır. Asidik korozyon ortamı olarak 0.1 M
çözeltisi
kullanılmıştır.
Ivium
marka
H2SO4
potansiyostat/galvanostat
cihazının
kullanıldığı
çalışmada, önce -1500 mV ile 500 mV arasında
polarizasyon eğrileri ile genel korozyon davranışı
izlenmiş, sonrasında Tafel eğrileri için -1000 mV ile 0
mV arasında ikinci tarama yapılmıştır. Tafel
eğrilerinden numunelerin korozyon potansiyelleri,
korozyon akımları ve korozyon hızları belirlenmiştir.

(c)

2.2. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
Numunelere uygulanan -1500 mV ile 500 mV
potansiyel sonucu akımda meydana gelen değişimler
Şekil 2’de polarizasyon eğrilerinde verilmektedir.

(d)

(a)
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polarizasyon eğrilerine göre daha iyi korozyon
dayanımı sergilemektedir.
Numunelerin korozyon testlerinde elde edilen Tafel
eğrileri Şekil 3’de verilmektedir.

(e)

Şekil 3. Karıştırma ve farklı sürelerde mekanik
alaşımlama (MA) yapılan Al-%10 B4C kompozit
malzemenin asidik (0.1 M H2SO4) ortamda Tafel
eğrileri
Numunelerin Tafel eğrilerinden elde edilen korozyon
potansiyeli, korozyon akımı, korozyon hızı değerleri
Çizelge 2’de görülmektedir.
Çizelge 2. Karıştırma ve farklı sürelerde mekanik
alaşımlama (MA) yapılan Al-%10 B4C kompozit
malzemenin asidik (0.1 M H2SO4) ortamda korozyon
test sonuçları

(f)
Şekil 2. (a)1 saat karıştırma, (b)2 saat MA, (c)4 saat
MA, (d)6 saat MA, (e)8 saat MA, (f)10 saat MA
yapılan TM kompozit numunelerin asidik ortamda
potansiyel-akım
değişimleri
(TM:Toz
Metal,
MA:Mekanik Alaşımlama)

Mekanik
Alaşımlama
Süresi
1 saat KR
2 saat MA
4 saat MA
6 saat MA
8 saat MA
10 saat MA

Numunelerin polarizasyon eğrilerinde alttaki eğri
gidiş, üstteki eğri dönüş yönüdür. Yani tüm
numunelerde yüzeyde bir pasifleşme değil farklı
şiddetlerde korozyon olmaktadır. Presleme öncesi 1
saat karıştırma yapılan numune ve 2 saat mekanik
alaşımlama yapılan numunede akımın artmaya
başladığı potansiyel değeri yaklaşık 0 mV iken, daha
fazla sürelerde mekanik alaşımlama yapılan
numunelerde akımın artışa geçtiği potansiyel değeri 500 mV gibi daha negatif değerlerdir. Dolayısıyla
polarizasyon eğrilerine göre 1 saat karıştırma ve 2
saat mekanik alaşımlama yapılan kompozit
numuneler daha pozitif potansiyel değerlerine kadar
düşük akımda kalmakta yani korozyona karşı direnç
göstermektedir. Yine 1 saat karıştırma yapılan
numune ve 2 saat mekanik alaşımlama yapılan
numunede en yüksek potansiyel değerinde akımın
maksimum olduğu değer yaklaşık 4 mA seviyelerinde
iken daha fazla süre mekanik alaşımlama yapılan
numunelerde bu değer 10-15 mA aralığındadır.
Malzemenin daha pozitif potansiyel değerlerine
kadar düşük akım artışı göstermesi korozyona karşı
daha dirençli olduğunun bir göstergesidir. Buna göre
1 saat karıştırma ve 2 saat mekanik alaşımlama
yapılan Al-%10 B4C kompozitler, Şekil 2’de verilen

Korozyon
Potansiyeli
(V)

Korozyon
Akımı
(A)

-716
-566
-535
-545
-517
-519

1,70.10
-4
1,14.10
-4
1,15.10
-4
1,95.10
-4
2,11.10
-4
3.39.10

-5

Korozyon
Hızı
(mm/y)
0,18
1,24
1,25
2,13
2,30
3,70

Tafel eğrilerinde malzemenin korozyon akımı ne
kadar küçük olursa malzemenin korozyon hızı düşük
olmakta yani malzemenin korozyon dayanımı daha
yüksek olmaktadır. Tafel eğrilerine göre elde edilen
Çizelge 2’de verilen korozyon akımı ve korozyon hızı
değerleri incelendiğinde en düşük korozyon akımı ve
hızı, tozların 1 saat karıştırılması ile üretilen toz metal
kompozit numunede elde edilmiştir. Bu numunenin
Tafel eğrisi en altta bulunmaktadır, yani korozyon
akımı en düşük olan numunedir. Mekanik
alaşımlama süresinin artması ile birlikte kompozit
numunelerin korozyon akımları ve korozyon hızları
da artmaktadır. 1 saat karıştırma yapılan kompozit
numunede korozyon hızı 0.18 mm/yıl iken, 6 saat
mekanik alaşımlanmış numunede 2.13 mm/yıl, 10
saat mekanik alaşımlama yapılan numunede
korozyon hızı 3.70 mm/yıl seviyelerine çıkmaktadır.
Sonuç olarak, toz metalürjisi yöntemi ile kompozit
malzeme üretiminde yapılan mekanik alaşımla
işleminde sürenin fazla olması korozyon dayanımını
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olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanılacak kompozit
malzemenin çalışma şartları dikkate alınarak,
istenilen mekanik özelliklerin, korozyon dayanımı gibi
fizikokimyasal özelliklerin elde edilebileceği optimum
mekanik alaşımlama süresi belirlenmelidir.
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CONTAINING Si3N4 CERAMICS
BAŞLANGIÇ TOZ TANE BOYUTUNUN Y2O3 İÇEREN Sİ3N4
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Özet
flash method. The microstructures were investigated
by using SEM. When finer grained starting powder is
used in the sintering, higher density is obtained at
the same sintering temperatures, less porosity is
observed in the microstructure and accordingly
higher thermal diffusivity and thermal conductivity are
obtained.

Si3N4

seramikler,
yüksek
termal
iletkenlik
uygulamaları için umut veren malzemelerdir. Si3N4
seramikleri, düşük yoğunlukları, yüksek mekanik
özellikleri ve yüksek termal iletkenlikleri nedeniyle
LED'lerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektronik
cihazlardaki arızaların önemli bir nedeni sıcaklıktır.
LED'lerin kullanım ömrü, malzemelerin termal
özelliklerine bağlıdır. Si3N4'ün oda sıcaklığında
termal iletkenliği 10 ila 180 W/m.K arasında
değişmekte
olup,
uygun
sinterleme
katkı
maddelerinin eklenmesi ve başlangıç tozlarının
özelliklerinin iyileştirilmesiyle k geliştirilebilir.
Bu çalışmanın amacı, yüksek termal iletkenlik
uygulamaları için Si3N4 malzemelerinin üretilmesi ve
karakterize edilmesidir. Başlangıç toz partikül
büyüklüğünün termal özellikler ve mikroyapıya etkisi
araştırılmıştır. Numunelerin termal difüziviteleri lazer
flaş yöntemi ile ölçülmüşür. Mikro yapılar SEM
kullanılarak incelenmiştir. Sinterlemede daha ince
taneli başlangıç tozu kullanıldığında, aynı sinterleme
sıcaklıklarında daha yüksek yoğunluk elde edilmiştir,
mikro yapıda daha az gözeneklilik görülmü ve buna
bağlı olarak daha yüksek termal yayılma ve termal
iletkenlik elde edilmiştir.

Keywords: Thermal conductivity, silicon nitride

1. Giriş
Isıl
iletkenliğin
önemli
olduğu
endüstriyel
uygulamalarda
en
çok
kullanılan
seramik
malzemelerden biri, Si3N4 esaslı seramiklerdir [1].
Si3N4 seramiklerin ısıl iletkenliğini etkileyen
parametrelerinin kontrolü ile endüstriyel uygulamalar
için uygun özellikte malzeme geliştirilebilir [2-8].
Si3N4 seramikler, yüksek mekanik özellikleri, düşük
yoğunluğu ve potansiyel olarak yüksek ısıl iletkenliği
nedeniyle birçok uygulama alanında potansiyel
malzeme [9-11] olmalarına rağmen, başlangıç
tozlarının pahalı olmasından dolayı kullanım alanları
sınırlıdır. Belirtilen sebeplerden ötürü, Si3N4
seramiklerin üretiminde yaygın kullanılan UBE Si3N4
tozuna alternatif olan Silzot Si3N4 tozu kullanılarak,
pahalı olan başlangıç Si3N4 tozu yerine, ekonomik
başlangıç tozu ile yüksek yoğunluklu ve yüksek ısıl
iletkenliğe sahip yapı oluşumuna katkıda bulunacak,
oksit ilaveler kullanılarak hazırlanmış numunelere,
sabit sıcaklık, basınç ve sürede sinterleme yapılarak
deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üretilen
numunelere ayrıntılı içyapı analizleri yapılarak
Si3N4’ün ısıl difüzivitesine, başlangıç hammaddesi
tane boyutunun etkisi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Termal iletkenlik, silisyum nitrür

Abstract
Si3N4 ceramics are promising materials for high
thermal conductivity applications. Si3N4 ceramics are
widely used in LED’s, due to their low density, high
mechanical properties and high thermal conductivity.
An important reason of malfunction in electronic
devices is temperature. The service life of the LED’s
depends on thermal properties of the materials.
Thermal conductivity of the Si3N4 at room
temperature changes between 10 to 180 W/m.K. It
has been enhanced as a result of addition of
effective sintering additives, starting powders
properties.
The aim of this study is to produce and
characterization of Si3N4 materials for high thermal
conductivity applications. The effect of starting
powder particle size on thermal properties and
microstructure was investigated. The thermal
diffusivities of specimens were measured by laser

2. Malzeme ve Metod
Çalışmada,
başlangıç
toz
tane
boyutunun
sinterleme, mikroyapı ve ısıl difüzivite üzerine
etkisini araştırmak amacıyla kaba tozlar öğütülerek
tane boyutları azaltılmıştır. Başlangıç tozlarının
kodlama işleminde, kullanılan tozların adları ve
öğütme süreleri esas alınmıştır. Çalışmada Silzot
tozu S ile kodlanmıştır (Çizelge 1). Çalışmada
sinterleme ilavesi olarak MgO, Y2O3 ve SiO2 tozları
kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Çalışmada kullanılan Si3N4 tozlar

Tane
boyutu
(µm)

S

2.55

S6

1.11

S3.5

1.16

Üretici

Üretim

Firma

Metodu

Silzot

SKW-Trostberg,
AG, Direkt
Al S tozunun 6 saat öğütülmesi
it id ile elde
edilmiştir
S tozunun 3.5 saat öğütülmesi ile elde
edilmiştir

Relatif Şiddet

Kod

Çizelge 2’de verilmiştir.

α

α

Üretim Çalışmaları
Kullanılan başlangıç tozlarını istenen tane boyutuna
getirebilmek ve homojen karışım sağlamak için
eksenel değirmende (Fritsch-Pulverisette 5) öğütme
işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan çamur, döner
kurutucuda (Heidolph 4001) kurutulmuştur. Döner
kurutucuda kurutularak toz haline getirilen karışımlar
elekten geçirilmiş ve hazırlanan bu tozlar önce tek
eksenli el presiyle (Alfa marka) şekillendirilmiş, daha
sonra, soğuk izostatik presle (CIP-Stansted Fluid
Power marka FPG2568/2569) numunelere 300 MPa
basınç uygulanmıştır. Sinterleme işlemi, 1775 °C
sıcaklıkta, 2 saat ve 5 bar azot gaz basıncı altında,
gaz basınçlı sinterleme (GPS) ile grafit ısıtıcılı fırında
(KCE-FPW 100/150-2200-25) yapılmıştır [12].

20

α
β
22

24

α
α

α β

αβ
26

α

28

30

32

34

β
36

αα
38

40

β
42

α
α αα
44

46

48

50

2θ (°)

Şekil 1. Çalışmada kullanılan Si3N4 tozunun XRD
paterni

Karakterizasyon Çalışmaları
Başlangıç Si3N4 tozlarının tane boyutu ve tane boyut
dağılımı, lazer tane boyut analiz cihazı (Malvern
Mastersizer 2000 marka) ile tespit edilmiştir. Tozların
ve sinterlenmiş numunelerin içerdikleri fazlar X-ışını
difraksiyon (XRD) tekniği [13]. Kullanılarak Rigaku
Rint 2000 X-ışınları cihazı ile CuKα ışıması
kullanılarak yapılmıştır. Sinterlenmiş numunelerin
yığınsal yoğunluk ölçümü Arşimet su ile yer
değiştirme prensibine göre yapılmıştır ( ASTM
C373). Başlangıç Si3N4 tozlarının tane şekli ve
tane boyutu incelemeleri SEM (Zeiss Supra 50 VP)
ikincil elektron görüntü modunda (SE) yapılmıştır.
Sinterlenmiş
numunelerin
mikroyapılarının
incelemeleri SEM (Zeiss-Supra 50 VP) ile yapılmıştır.
Görüntüler, atom ağırlığına bağlı olarak faz zıtlığı
sağlayan geri yansıyan elektron (BSE) dedektörü
kullanılarak alınmıştır [14]. Isıl difüzivite ölçümleri
lazer-flaş cihazı (Netzsch LFA-457) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir [15]. Ölçümler oda sıcaklığı ile
1000°C aralığında yapılmıştır. Numunelerin her iki
yüzeyi de ölçüm öncesinde karbon ile kaplanmıştır.
Ölçümler 100 mbar/sn akış hızında azot gazı
geçirilerek yapılmıştır.

Şekil 2. (a) Öğütülmemiş, (b) 3,5 saat ve (c) 6 saat
öğütülmüş Silzot Si3N4 tozlarının tane boyut dağılım
grafikleri
Çizelge 2. Öğütülmemiş ve farklı sürelerde öğütülmüş
Silzot Si3N4 tozlarının tane boyut dağılımları
Başlangıç

3. Sonuçlar ve Tartışma

Toz

Başlangıç Tozlarının Karakterizasyonu
Başlangıç Si3N4 tozlarının faz analiz sonuçlarI Şekil
1’de verilmiştir. Silzot tozunda β fazı %10 olarak
belirlenmiştir. Öğütülmemiş, 3,5 saat ve 6 saat
öğütülmüş Silzot Si3N4 tozlarının tane boyutu dağılım
grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’nin sonuçları
değerlendirilerek, önemli olan d10, d50 ve d90 değerleri

Silzot

Öğütme
Süresi
(Saat)

d50

d10

d90

(µm)

(µm)

(µm)

-

2.55

1.00

5.72

3,5

1.16

0.54

2.41

6

1.11

0.51

11.92

Si3N4
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Şekil 2’de görüldüğü gibi, öğütülmemiş Silzot
tozunun ortalama tane boyutu 2,55 µm olup, dar tane
boyut dağılımı göstermektedir. Ham Silzot tozunun 6
saat, 300 dev/dak hızla öğütülmesi sonucu elde
edilen Si3N4 tozunun ortalama tane boyutu ise 1.11
µm olup, geniş tane boyut dağılımı göstermektedir.
Öğütme işlemi ile tozun tane boyutu hemen hemen
yarı yarıya indirilmiştir. Si3N4 tozların morfolojisi
hakkında bilgi sahibi olabilmek için elektron
mikroskobundan faydalanılmıştır. Si3N4 tozlarının
ikincil elektron SEM görüntüleri, Şekil 3’ de
verilmiştir. Silzot tozunun köşeli tanelerden oluştuğu
görülmektedir (Şekil 3). 6 saat eksenel değirmende
öğütülen Silzot tozunun SEM görüntüsünden, tozun
tane
boyutunun
öğütme
sonucu
inceldiği
görülmektedir.

Çizelge 3. Sinterlenmiş numunelerin yoğunluk ve faz
analizi sonuçları
Numune

Ort.
Tane
Kodu * Boyutu
S-3,5

1,16

S-6

1,11

Sinterleme

Yoğunl %A.P. %A.K. XRD
uk

Koşulu

3
(gr/cm
3,23 0,50

1775°C-5b-2s

3,24

0,58

3,38 M (az)
3,20

P,M

* S-3,5 ve S-6 kodları, sırasıyla, 3,5 ve 6 saat
öğütülmüş Silzot tozları kullanılarak sinterlenmiş
numuneleri belirtmektedir.

Yoğunluk ve faz karakterizasyonu sonuçları

1775°C-5b

β

β

Farklı tane
boyutlarındaki
başlangıç tozları
kullanılarak hazırlanan numunelerin yoğunluk v e faz
analizi sonuçları Çizelge 3’de, XRD paternleri Şekil
4’de verilmiştir. XRD sonuçları incelendiğinde, 6 saat
öğütülmüş silzot tozları kullanılarak hazırlanmış
numunede, daha fazla kristalin faz oluşumu
görülmektedir [16].

Relatif Şiddet

β

β

3,5 SAAT

P

(a)

25

P

M

30

6 SAAT
35

40

2θ (°)

Şekil 4. Sinterlenmiş numunelerin XRD paternleri (P:
Piroksen (MgYSi2O5N), M:Melilit (Y2Si3O3N4))
Mikroyapısal karakterizasyon sonuçları
Sinterlenmiş numunelerin mikroyapı görüntüleri Şekil
5’de verilmiştir. Numunelerin mikroyapı görüntüleri
incelendiğinde, 6 saat öğütülmüş başlangıç Silzot
tozlarıyla hazırlanarak, 1775°C’de 2 saat süre ile 5
bar azot gaz basıncı altında sinterlenmiş
numunelerin tane boyutunun, 3,5 saat öğütülmüş
başlangıç Silzot tozlarıyla hazırlanarak, aynı
koşullarda
sinterlenmiş
numunelerin
tane
boyutundan biraz daha büyük olduğu ve biraz daha
az gözenek içerdiği görülmektedir. Hem 6 hem de
3,5 saat öğütülmüş başlangıç Silzot tozlarıyla
hazırlanarak sinterlenmiş. numunelerin bu sıcaklıkta
tam yoğunlaşmadığı da görülmektedir.

(b)

Isıl difüzivite sonuçları
3,5 ve 6 saat öğütülmüş Silzot tozuyla hazırlanarak,
sinterlenmiş
numunelerin
ısıl
difüzivitelerinin
sıcaklıkla değişim grafikleri Şekil 6’da verilmiş olup,
ısıl difüzivite sonuçları Çizelge 4’de özetlenmiştir.
Farklı sürelerde öğütme sonucu elde edilen toz tane
boyutuyla ısıl difüzivite ve yoğunluğun değişim grafiği
ise Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 3. a) Silzot tozunun ikincil elektron SEM
görüntüsü 10 KX, b) 6 saat öğütülmüş Silzot tozunun
(S6), ikincil elektron SEM görüntüsü 50 KX büyütme
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18,0

(a)

 Yoğunluk
 Isıl difüzivite

17,8

3,238

17,4
3,236

17,2
17,0

3,234
16,8
16,6

3,232

16,4
3,230

16,2
1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

1,16

1,17

Başlangıç Si3N4 tozu tane boyutu (µm)

Şekil 9. Başlangıç Si3N4 tozu tane boyutuna bağlı
olarak, yoğunluk ve ısıl difüzivitenin değişim grafikleri

(b)

Deney sonuçlarından, 6 saat öğütülmüş Silzot
tozuyla hazırlanarak, sinterlenmiş numunelerin
yoğunluk ve ısıl difüzivite değerlerinin 3,5 saat
öğütülmüş tozla hazırlanarak, aynı koşullarda
sinterlenmiş numunelerden daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlardan 3,5 saat öğütmenin
yüksek yoğunluk ve yüksek ısıl difüziviteye sahip
malzeme elde edilmesi açısından yetersiz bir süre
olduğu sonucuna varılabilir. Başlangıç tozunun tane
boyutunun, yoğunluğu ve oluşan fazların miktarını
etkilediği açıkça görülmektedir. Ayrıca mikroyapılarda
da farklıklık gözlenmiş olup, ısıl difüziviteyi etkileyen
bu
parametrelerdeki
değişim,
ısıl
difüzivite
sonuçlarını da etkilemiştir. Deneysel çalışmalarda,
her iki sıcaklıkta da sinterleme sonucu elde edilen
değerlerden, 6 saat öğütülmüş başlangıç tozu
kullanılmasının yani daha ince taneli (1.11 µm) toz
kullanılmasının daha iyi sonuçlar elde edilmesine
neden olduğu görülmüştür.

Şekil 5. (a) 3,5 ve (b) 6 saat öğütülmüş tozlar
kullanılarak sinterlenmiş numunelerin mikroyapı
görüntüleri
20
18



6s



3,5 s

Isıl Difüzivite (mm2/ sn)

16

Başlangıç tozların tane boyutu sinterlemeyi etkileyen
önemli bir parametredir. Başlangıç tozların özellikleri,
malzeme bileşimi ve proses şartları mikroyapıyı
etkiler. Yüksek yüzey alanına sahip olan tozların
reaktivitesi yüksektir ve daha kolay yoğunlaşırlar. Bu
nedenle ince taneli toz kullanmak sinterlemeyi
kolaylaştırıcı etki yapar. Bundan dolayı eğer tozlar
kaba ise tozların öğütülmesi önemlidir. Rhee ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada [17], 1 μm
boyutlu kaba α-Si3N4 toz kullanılarak, % 97.5 teorik
yoğunluğa ve ince toz (0.5 μm) kullanılarak ise %
98.7 teorik yoğunluğa erişildiği bildirilmiştir. Lee ve
arkadaşları [18], başlangıç Si 3N4 toz tane
boyutunun mikroyapı ve mekanik özellikler
üzerine etkisini incelemişler. 0.66 μm toz
kullanıldığında eşeksenli, 0.44 ve 0.26 μm toz
kullanıldığında ise ince matris içinde iğnemsi
tanelerden oluşmuş mikroyapı gözlenmiştir.
Ayrıca, başlangıç tane boyutunun azalmasıyla
abartılı tane büyümesinin hızlandığı görülmüştür.
İnce taneli toz kullanımın sinterleme üzerindeki etkisi
literatürde açıklanmıştır. Bu olay Laplace denklemi ile
açıklanmıştır.

14
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Şekil 7. Sinterlenmiş numunelerin ısıl difüzivitesıcaklık eğrileri
Çizelge 4. Farklı süreler öğütülüp sinterlenmiş
numunelerin ısıl difüziviteleri (A.P: Açık porozite, A.K:
Ağırlık kaybı)
Numune Ort. Tane
Boyutu
Kodu *
(µm)
S-3,5
1,16

Sinterleme

Yoğunluk

Koşulu

(gr/cm3)

Isıl
Difüzivite
(mm2/sn)

3,23

16,23

3,24

17,79

(Laplace Denklemi)
S-6

1,11

1775°C-5b-2s

570

Yoğunluk (g /cm3)

Isıl difüzivite (mm2/sn)

17,6

3,240
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Burada, ΔP; taneler arasındaki sıvının oluşturduğu
kapilar basınç, γ; yüzey enerjisi, r; eğimlilik yarıçapı,
cosθ ise ıslatma açısıdır.
Sıvı
faz
sinterlenmenin
çözünme
çökelme
kademesinde basınç farkından dolayı itici güç
meydana gelir. Sinterlemede tane büyümesi için itici
güç, tanelerin sıvı faz içindeki çözünürlük farklarıdır.
Si3N4 seramiklerde sıvı fazdaki çözünürlüğü
etkileyen parametreler başlangıç tozunun tane
boyutu, türü ve ara yüzey enerjisidir. Tane boyutu
azaldıkça çözünme çökelme kademesindeki basınç
farkından dolayı itici güç oluşur. Tane boyutu ne
kadar küçükse eğimlilik yarıçapı o kadar küçük olur
ve
bunun
sonucunda
sinterleme
hızlanır.
Çözünürlük farkı belli değeri aştığında (ΔCkritik)
abartılı tane büyümesine neden olur. Yüksek
çözünürlüğü olan taneler hızlı çözünür ve aşırı
doygun sıvı faz oluşur. Çözünürlük dengeye
ulaşıncaya
kadar
malzeme
taşınımı
gerçekleşmesiyle tane büyümesi gözlenir [19].
GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada, Si3N4 seramiklerin üretiminde yaygın
bir şekilde kullanılan UBE Si3N4 tozuna alternatif
Silzot tozu kullanılarak ve bu toz farklı sürelerde
öğütülerek, Si3N4 tozu tane boyutu, tane boyut
dağılımı gibi başlangıç toz parametrelerin, Si3N4
seramiklerinin mikroyapı gelişimi ve ısıl difüzivitesi
üzerine etkisi araştırılmıştır ve aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir:
6 saat öğütülmüş Silzot tozuyla hazırlanan 1775°C5b-2s sinterlenmiş numunelerin yoğunluk ve ısıl
difüzivite değerleri, 3.5 saat öğütülmüş Silzot tozuyla
hazırlanan 1775°C-5b-2s sinterlenmiş numunelerin
yoğunluk ve ısıl difüzivite değerlerinden daha
yüksektir.
ince tane boyutuna sahip Si3N4 tozu ile daha yüksek
ısıl iletkenlik, kaba tane yapılı toz ile ise daha düşük
ısıl iletkenlik elde edilmiştir. 3.5 saat öğütmenin
yüksek yoğunluk ve yüksek ısıl difüziviteye sahip
malzeme elde edilmesi açısından yetersiz bir süre
olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapılan deneysel çalışmalar ve literatür bilgileri bir
arada
tartışıldığında,
çalışma
sonucunda,
sinterlemede kullanılan başlangıç tozu türü ve tane
boyutunun, ısıl difüziviteyi etkileyen yoğunluk, tane
boyutu, oluşan fazların miktarı gibi ısıl iletkenliği
etkileyen parametreleri değiştirdiği ve bunun
sonucunda ısıl difüzivite sonuçlarının da değiştiği
ortaya konmuştur.
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Abstract
2. Experimental Procedure
Sn-8.8Zn-0.3Ag (wt.%) alloy was produced by using
vacuum melting furnace and casting furnace. The
samples were directionally solidified upwards with a
o
constant furnace temperature (500 C) at different
pulling rates (8.3-790.0 µm/s) in a Bridgman type
directional solidification furnace. The effect of pulling
rate on the microhardness was investigated. The
dependency of the microhardness on the pulling rate
was determined by the linear regression analysis.
The microhardness was measured from both
longitudinal and transverse sections of the sample. It
is found that the increases of the pulling rate
increases the microhardness. The HVL increased
2
from 17.8 to 23.8 kg/mm and HVT increased from
2
19.0 to 24.6 kg/mm by increasing the pulling rate
from 8.3 to 790 µm/s. EDX (energy dispersive XRay) analysis were performed for composition
analysis. The variation of resistivity with the
temperature was performed by the standard fourpoint probe method. The thermal conductivity was
calculated from the Widemann-Franz law. The
enthalpy and the specific heat were determined by
the DSC (differantial scanning calorimeter) analysis.

2.1 Directional Solidification
Sn-8.8Zn-0.3Ag casting alloy has been prepared by
using vacuum melting and casting furnace. The
directional solidification of the produced casting
alloys were performed in a Bridgman-type directional
solidification
furnace.
For
the
directional
solidification, the sample was put into the hot region
of the furnace. After the furnace reached the desired
temperature and thermal stabilization, the sample
was withdrawn from the hot region to the cold region
of the furnace with the help of different synchronizer
motors. After the sample solidified 10-11 cm, it was
quenched in water. Details of the furnace equipment,
alloy preparation, and directional solidification are
given in ref. [12]. The samples were ground and
polished. The alloys were then etched with 92 ml
CH3OH, 5 ml HNO3, 3 ml HCI.
2.2 Measurement of Microhardness
Microhardness measurements were performed with a
Future Tech FM-700 model digital microhardness
test device. In this work 10 gr load was applied to the
sample for 7 minutes. The measurements were taken
from the solid parts nearest to the solid-liquid
interface. An Average of 40 measurements were
taken from longitudinal and transverse sections of
the directionally solidified samples. When the
indenter of the test device applied to the sample for
certain times, the trace in the shape of square
occurs. By dividing the applied force by the trace
area the Vickers microhardness is determined as
follows,

Keywords: Directional solidification, Microhardness,
Resistivity, Specific heat, Enthalpy.

1. Introduction
Solidification is of such importance simply because
one of its major practical applications, namely
casting is a very economic method of forming a
component if the melting point of the material is not
too high [1]. One of the most important solidification
methods used for material processing is the
directional solidification [2]. The mechanical
properties of the alloys can be improved with the
directional solidification method [3-6].

HV =

Unlike lead based alloys, tin based alloys are not
harmful for health. Since welding with these alloys
needs low temperature, is cost effective and easy to
use, it is a perfect alternative to hard welding. The
addition of Ag into Sn-Zn eutectic alloy is effective for
improvement in the oxidation resistance [7]. The
solderability of Sn-9Zn solder is significantly
improved when the quantity of Ag added in the
solder is 0.3 wt.% [8]. Also, the addition of Ag into
the Sn-Zn eutectic alloy improves the mechanical
properties of the alloy up to a certain amount [8, 911].

2 P sin(θ / 2)
d2

(1)

where P is the applied load (kg), d is the diagonal
length of trace, θ is the angle between the opposite
surfaces of the diagonal trace.
2.3 Measurement of Electrical Resistivity
A four point probe measurement [13] is performed by
making four electrical contacts to the sample surface.
The outer contacts are used to supply current, the
inner contacts are used to measure the voltage. The
electrical resistivity of the sample is given as
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V 

I

ρ = 2π s 

Region :
Rod Phase
Elmt
Elmt
(at.%)
Sn
96.36
Zn
3.07
Ag
0.57
Total 100

(2)

Where 2πs is the resistivity correction factor, V is the
potential difference between the inner probes, I is the
current through the probes.

Elmt
(wt.%)
97.76
1.72
0.52
100

A Keithley 2400 sourcemeter was used to provide
constant current in the sample. The potential drop
that occured in the sample was measured with a
Keithley 2700 multimeter connnected to a computer.

2.4 Calculation of Thermal Conductivity
The relationship between the thermal conductivity
and the electrical conductivity is established by the
Wiedemann−Franz equation [14] as follows

Κ
= LT
σ

(3)

Where K is the thermal conductivity, σ is the
electrical conductivity, L is the Lorenz number. The
−8
2
theorical value of L is 2.45 × 10 WΩ/K [15]. The
variation of thermal conductivity with temperature
was determined by using the σ and L values.
2.5 Measurement of Enthalpy and Specific Heat

Region :
Grey Phase
Elmt
Elmt
(at.%)
Sn
97.72
Zn
2.28
Total 100

The differential scanning calorimeter (DSC) device is
used for the thermophysical characterization of the
materials. The enthalpy (∆H) and specific heat (Cp)
are calculated from the obtained curves. The
enthalpy is calculated as follows,
∆H= Area (mJ) / mass (mg)

(4)

The area is restricted by the forming peak so the
specific heat is calculated as follows,

Cp =

dQ 1
dH ∆H
=
=
dt m β o dT T peak

Elmt
(wt.%)
98.73
1.27
100

Figure 1. EDX analysis of the Sn-8.8Zn-0.3Ag alloy

3.2 Effect of Pulling Rate on Microhardness
(5)
HVL-V

Where β = dT =10 K/min (heating rate), dQ/dt=heat
o

3. Results and Discussion
3.1 EDX Analysis
The EDX analysis of the Sn-8.8Zn-0.3Ag alloy were
made for rod and interrod regions. According to the
EDX analysis results shown in Figure 1, the
composition of the rod phase is found Sn-1.72Zn0.52Ag (wt.%) and the grey phase is found Sn1.27Zn (wt.%).

Micr ohar dness, HV (kg/mm 2)

dt

flow (J/s or watt),

HVT-V

25
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Pulling r ate, V (µm/s)

Figure 2. Effect of pulling rate on microhardness
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The dependence of microhardness on the pulling
rate is given in Figure 2. At a constant furnace
o
temperature (500 C) the microhardness increases
with increasing pulling rate. The HVL increased from
2
17.8 to 23.8 kg/mm and HVT increased from 19.0 to
2
24.6 kg/mm by increasing the puling rate from 8.3 to
790 µm/s.

Ther mal Conductivity, K (W/mK)

80

3.3 Electrical Resistivity Measurement
The variation of electrical resistivity of the Sn-8.8Zn0.3Ag alloy with temperature is given in Figure 3. As
can be seen from Figure 3 the resistivity linearly
increases with increasing temperature. In the range
of 290.0-468.0 K, the resistivity of the alloy is
-8
-7
measured in the range of 9.36x10 -3.28x10 Ωm.
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Figure 4. The variation of thermal conductivity of the
with temperature
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Figure 3. The variation of electrical resistivity with
temperature
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Figure 5. The variation of heat flow with temperature

The variation of thermal conductivity of the Sn-8.8Zn0.3Ag alloy with temperature was determined by
σ and L values from the Wiedemann-Franz [14]
equation.
The
σ values
were
measured
−8
experimentally. The Lorenz value of tin (2.44 x10
2
WΩ/K [15]) was used for the determination of
thermal conductivity because tin-based alloy
investigated in present work. As can be seen from
Figure 4, the thermal conductivity decreases with
increasing temperature.

References
[1]Kurz, W. and Fisher D.J., Fundamentals of
Solidification. Trans Tech Publications, 1989.
[2]Mehmet Gündüz and Emin Çadırlı, Directional
solidification of aluminium-copper alloys, Materials
Science and Engineering, Vol A327, p. 167-185,
2002..
[3]Peng Peng, Xinzhong Li, Yanqing Su, Jiangong Li,
Jingjie Guo and Hengzhi Fu, Dependence of
microhardness
on
solidification
processing
parameters and dendritic spacing in directionally
solidified Sn-Ni peritectic alloys, Journal of Alloys and
Compounds, Vol 618, p. 49-55, 2015..
[4]Shulin Dong, Ruirun Chen, Jingjie Guo,
Hongsheng Ding, Yanqing Su and Hengzhi Fu,
Microstructure control and mechanical properties of
Ti44Al6Nb1.0Cr2.0V alloy by cold crucible directional
solidification, Materials Science and Engineering, Vol
A 614, p. 67-74, 2014..

3.5 Enthalpy and Specific Heat measurement
The thermal properties of the Sn-8.8Zn-0.3Ag alloy
were investigated with a heating rate of 10K/min. The
variation of heat flow with temperature is given in
Figure 5. A sharp peak occured during melting. The
o
melting temperature was detected 198.96 C and the
melting enthalpy (∆H) and the specific heat (CP) were
o
calculated 50.08 J/g and 0.25 J/g C, respectively.

574

300

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

[5]Xiaowu Hu, Ke Li and Zhixian Min, Microstructure
evolution and mechanical properties of Sn0.7Cu0.7Bi
lead-free
solders
produced
by
directional
solidification, Journal of Alloys and Compounds, Vol
566, p. 239-245, 2013..
[6]Yuncheng Yan, Hongsheng Ding, Yongwang
Kang, and Jinxia Song, Microstructure evolution and
mechanical properties of Nb-Si based alloy
processed by electromagnetic cold crucible
directional solidification Materials and Design, Vol
55, p. 450-455, 2014..
[7]Jae-Ean Lee, Keun-Soo Kim, Masahiro Inoue,
Junkiang Jiang, Katsuaki Suganuma. Effects of Ag
and Cu addition on microstructural properties and
oxidation resistance of Sn-Zn eutectic alloy, Journal
of Alloys and Compounds, Vol 454, p. 310-320,
2008..
[8]Chen Wenxue, Xue Songbai, Wang Hui, Hu
Yuhua, Effects of Ag on properties of Sn-9Zn lead
free solder. Rare Metal Materials and Engineering,
Vol 39, p. 1702-1706, 2010..
[9] El-Daly A.A., Hammad A.E., Effects of small
addition of Ag and/or Cu on the microstructure and
properties of Sn-9Zn lead-free solders. Materials
Science and Engineering, Vol A 527, p. 5212-5219,
2010..
[10] Mansur Ahmed, Tama Fouzder, Sharif A, Asit
Gain, Chan Y.C., Influence of Ag micro-particle
additions on the microstructure, hardness and tensile
properties of Sn-9Zn binary eutectic solder alloy.
Microelectronics Reliability, Vol 50, p. 1134-1141,
2010..
[11]El-Daly A.A., Hammad A.E., Elastic properties
and thermal behavior of Sn-Zn based lead-free
solder alloys. Journal of Alloys and Compounds. Vol
505, p.793-800, 2010..
[12]Mevlüt Şahin, The directional solidification of
binary and ternary metallic alloys and investigation
the physical properties of them, PhD Thesis,
University of Ömer Halisdemir, Nigde, 2012.
[13]Smiths F.M., Measurement of sheet resistivities
with the four-point probe. Bell Syst. Technol J., Vol
37, p. 711, 1958..
[14] Kittel C., Introduction to Solid State Physics,
New York,1965.
[15]Kumar G.S., Prasad G, Pohl R.O., Review
experimental determinations of the Lorenz number,
Journal of Materials Science, Vol 28, p. 4261-4272,
1993.

575

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF
THERMALLY SPRAYED EVA COATINGS
a

Ekrem Altuncua, Barış Önenb
Sakarya University, Tech. Fac. Dept. Metallurgy and Materials Eng. Sakarya, Turkey, altuncu@sakarya.edu.tr
b
Kocaeli University, Avia.and Sci. Fac. Dept. Airframe and Powerplant Maintenance. Kocaeli, Turkey,
barisonen@hotmail.com

Abstract
not need to cross-link. They provide long-term
corrosion and abrasion protection on large metallic
surfaces. The flame spray polymer coatings can be
applied in several industrial fields. These polymeric
coatings are very resilient coatings, soft enough to
absorb shocks and impact with no chipping [1-9].
However there have been limited scientific studies on
flame sprayed EVA coatings in the literature. In this
experimental study, solid particle erosive wear
behaviors and wear rates of EVA coatings will be
examined and compared with stainless steel
substrate.

Ethylene-vinyl acetate (EVA), which has high
chemical resistance, high adhesion and mechanical
flexibility, is among the candidate materials that can
be used as polymeric coating material in aerospace,
automotive, chemical and manufacturing industries
to protect metal surfaces. Thermal spraying is one of
the most advantageous methods in the production of
such polymeric coatings. The additional processing
requirement is the lowest level after and before the
coating process. With the use of polymeric coatings,
problems arise from abrasion, erosion and scratches
on surfaces that come into contact with solid
particles. Many researchers have investigated the
wear behaviors of different polymer and composite
based thermoset and thermoplastic based materials
and coatings. However, there is limited work on EVAbased polymeric coatings. In this study, solid particle
wear behaviors of EVA coatings on steel substrate
produced by flame spraying in different test
parameters (impact angle, test duration) were
investigated and the wear rates were compared
comparatively. The main erosion mechanism in the
coatings is associated with micro-deformation, microcratering and micro-crack formation.

2. Experimental: Materials and Methods
In experimental study, it was used as 316 quality
stainless steel base material in the form of
100X100x4mm plate. Pre-heating was done after
surface cleaning and sand blasting before spraying.
The surface condition and the wetting characteristics
of the substrate play an important role in the
morphology of polymeric splats. Higher surface
quality induces higher adherence of the substrate.
Eva coating powders are globular form and in the
range of 45-125µm. Table 1. shows the optimum
spraying parameters.

Keywords: Thermal Spray, Polymer Coating, EVA,
Wear rate, Solid Particle Erosion

Table 1: Flame spray unit and optimized spray
process parameters

1. Introduction
Ethylene vinyl acetate or EVA is an ethylene and
vinyl acetate copolymer. It is a highly elastic and rigid
thermoplastic materials with high solid particle impact
resistance. Besides; EVA is high chemical resistant,
low cost material and adhere well to metal surface.
In order to answer many industrial requirements
(economic, environmetal), polymeric coatings have
become more and more attractive for improving
properties of metallic parts. For these reasons, EVA
can be used as a candidate coating material on
metallic surfaces exposed to particle erosive wear.
Thermal spray technology can successfully apply
polymer coatings to a wide range of different
substrate materials at various thicknesses. Flame
spraying is a basic and cost effective member of the
thermal spray coating family that produces high
quality surface coatings using heat, from the
combustion of a fuel gas with oxygen, to melt a spray
coating material which is propelled onto a substrate.
The deposition of semi-molten polymer particles onto
heated metallic surface whereby process heat
causes the particles to flow and coalesce into a
complete cohesive polymer coating. Thermoplastic
based coating powders can be applied by flame
spraying because they only need to melt and they do

EVA
coating

Parameters

Value

Substrate temp.

180 C

Spray dist.

150mm

Fuel/ O2 ratio
Powder feed rate
Surface
Ra

roughness,

o

1/2
10 g/min.
2µm

The solid particle erosion testing was performed in
accordance with the ASTM G76-95 standard. The
abrasive particles used were sharp-edge alumina
with a particle size of 120 mesh (90-125 µm). The
tests were performed between 15° and 90°
impingement angle with a blast air pressure of 1.5
bar in a specially designed vacuum assisted test rig.
The EVA coating samples were located a distance of
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20 mm from the nozzle exit. Abrasive solid particle
exposure time for each sample were 10-20 seconds.
Three repetitions were achieved for every test and
average of mass loss was calculated. Before and
after solid particle erosion tests, samples were
cleaned with air blasting and mass loss was
measured by using an electronic balance with an
accuracy of ±0,1 mg. After the wear test, the erosion
tracks and surface roughness were examined with a
laser profilometer.

particle erosion behavior with the use on the
stainless steel surface as a coating has been
investigated under different test conditions.
In Figure 3, the increase in solid particle impact
angle on both the coating surface and the substrate
metal surface causes the wear rate to decrease. The
maximum wear rate is observed at low impact
angles. The wear rate of the EVA coating is lower
than that of the stainless steel surface. The most
o
o
obvious difference being observed at 30 and 45 .

The erosion test rig used in this study is illustrated in
Figure 2. Solid particle erosion test parameters are
given in Table 2.

Figure 3. Effect of impact angle on EVA coating and
stainless steel substrate material erosion rate
change.

Figure 2. Schematic solid particle erosion test rig
Table 2: Solid particle erosion test parameters
Erodent type

Alumina

Erodent size

120 mesh (90-125 µm)

Particle
impingement angle

15°, 30°, 45°, 90°

Acceleration/blast
gun pressure
Test temperature

1.5 bar

Test Duration

10 sec., 20 sec.

Stand-off Distance

20mm

In Figure 4, a graph of mass loss change in EVA
coating and stainless steel at various impact angles
at 10 and 20 seconds is plotted. Both surface show
that mass loss is reduced by increasing the impact
angle. In stainless steel, however, the mass loss was
observed to be high when we increased the angle of
impact to 15° to 30°. The wear rate at the start of the
short test period is a more significant difference at
the beginning and this difference is decreasing at the
o
end of the increasing test period. At 90 the wear rate
and mass losses did not make a significant
difference for both surface.

25 °C ± 2 °C

3. Results and Discussions
The most important consequence of solid particle
erosion is mass loss in the target material. Mass loss
in the target material; depending on many
parameters such as abrasive particle size, abrasive
particle velocity, impact angle, abrasive particle feed
rate, target material chemical composition and
hardness. The fact that the target materials are in
brittle and ductile structures causes the resulting
maximum wear amounts to appear at different impact
angles. Erosive wear behavior of polymeric materials
differs according to metal and ceramic materials. The
polymeric surface can reduce impact energy after
contact with the solid hard particle or cause the
particle to be embeded on the surface. It is thought
that micro-cutting and deformation occur on the
polymer surface due to abrasive particle type and
geometry. The bulk properties of the EVA polymer
used in this study are of great interest and the solid

Figure 4. Change of mass loss for different impact
angle and duration of test.
In Figure 5, the erosion rates of EVA coating at the
different impact angle are compared according to the
test time. By the higher impact angle decreases the
erosion rate. The wear rate in polymeric coatings at
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low angles is quite high. At higher impact angles the
erosive wear rate is relatively lower.

back the solid particles.
observed on the surface.
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Figure 5. Time-dependent erosion rate of EVA
coating at different impact angles
0

Solid particles in contact with the surface change the
surface morphology. After the wear tests on the EVA
target coating, surface roughness and topography
analysis were performed with contactless laser
profilometer and comparative results were given.
Figure 6 shows the change of surface roughness
after the wear test. Optical roughness scans on the
surface after erosive test were taken from the exact
midpoint of the erosion crater and the penetration
and damage depth of the crater were investigated.
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Figure 7. the wear track profile images

4.General Conclusions
EVA polymeric powders were successfully deposited
onto stainless steel substrates by flame spraying
gun. The obtained polymeric coatings have formed a
dense and smooth deposit with good adhesion and
no significant defects. In the polymeric EVA coating,
the eorisve wear is most likely to occur at low angles,
and the wear mechanism is controlled by burying
and embeded solid particles on the surface. As
micro-craters and embedded particles are formed on
the coating surface due to the effect of hard solid
particle impacts, the wear rate accelerates at the
beginning and then slows down. It is thought that the
coating acts as a shield by reducing the impact
energy of the solid particles. It is understood that the
EVA coating has a remarkably superior erosive wear
resistance than the bare stainless steel surface. The
results obtained in this study give strong evidence
that the use of flame sprayed EVA polymer powders
would be a low cost and good performance
alternative for erosive wear and corrosion
applications.

Figure 6. Change in average roughness values over
time on EVA coating.
Figure 7. shows the wear track profile images and
profiles obtained with the laser profilometer. The
short-time, the low-angle test results shows a
somewhat deeper crater in the track of erosive wear.
Agglomeration is observed in a zone of the coating
with an increase in test time. It is understood that the
coating surface at the high impact angles springs
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Lazer kaynak teknolojisi, yüksek ekipman maliyeti,
lazer ışını ayarlaması ve numunelerin hizalanmasıyla
ilgili sıkı gereksinimler gibi diğer geleneksel kaynak
yöntemlerine kıyasla bazı dezavantajlara sahiptir.
Bununla birlikte, düşük ısı girdisi, yüksek
lokalizasyon kabiliyeti, yüksek kaynak hızı, yüksek
esneklik, yüksek kaynak kalitesi ve yüksek üretim
oranı gibi lazer kaynağı, diğer tekniklerle
karşılaştırıldığında önemli avantajları göstermektedir.
Lazer kaynağı düşük ısı girdisi nedeniyle
distorsiyonu en aza indirdiği için tercih edilen bir
kaynak yöntemidir Özellikle çeliklerin kaynağında
lazer kaynağı uygulamaları başarılı sonuçlar
vermektedir [4-8].

Özet
Bu çalışmada, 3 mm kalınlığında AlMg3 alaşımı
levhalar lazer kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir.
Kaynak işlemleri üç farklı kaynak hızı seçilerek
yapılmıştır. Elde edilen kaynaklı bağlantılardan
alınan numunelerin kaynak bölgesi makro ve
mikroyapıları ile sertlik dağılımları incelenmiştir.
Kaynak metali mikroyapılarında mikro porozite ve
mikro boşluk kusurlarının oluştuğu görülmüştür.
Kaynak hızının artmasıyla bu kusurların miktarı ve
büyüklüğü artmıştır. Ayrıca kaynak hızının artması
kaynak merkezinin sertliğini de yükseltmiştir.
Anahtar kelimeler: AlMg3 alüminyum alaşımı, lazer
kaynağı, mikroyapı, porozite

AlMg3 alaşımları hafifliği ve atmosferik ortamdaki
üstün korozyon direnci nedeniyle deniz taşıtları
üretiminde yaygın kullanım alanına sahiptir. Mimari
uygulamalar, basınçlı kap imalatı, taşıtların yakıt
tanklarının üretiminde, kaynaklı kimyasal ve nükleer
yapılarda da bu alaşım kullanılmaktadır. Endüstride
çevresel etkileri ve enerji tüketimini azaltma yönünde
ağırlık ve fiyat indirimi sağlamak için teknolojik
uygulamalar ve gelişmeler üzerine sürekli olarak
araştırmalar yapılmaktadır [9-11]. Bu yüzden Al ve
alaşımlarının birleştirme gereksinimleri ortaya
çıkmaktadır [14,15].

Abstract
In this study, AlMg3 alloy sheets having a thickness
of 3 mm were joined by the laser welding method.
The welding process was carried out selecting three
different welding speeds (3, 4.8 and 6 m/min). The
macrostructure, microstructure,
and hardness
properties of the samples taken from the welded
joints produced were examined. It was seen that
micro-porosity and micro void defects formed in the
microstructure of the weld metal. The rate and size of
these defects increased as the welding speed
increased. In addition, increased welding speed has
also increased the rigidity of the welding center.

Al ve alaşımları TIG, MIG gibi geleneksel kaynak
yöntemleri ile birleştirilebilir. Ancak Al ve
alaşımlarının
kaynak
kabiliyeti
çeliklerle
kıyaslandığında daha kötüdür [14,15]. Bu nedenle Al
alaşımlarının geleneksel kaynağı yapılırken kendine
has bazı özellikleri dikkate alınmalıdır. Al
malzemeler, çeliklere göre daha yüksek ısıl
iletkenliğe sahiptir. Bu özellik alüminyumun
ergimesini zorlaştırdığı için kaynak kabiliyetini
olumsuz
etkiler.
Sonuç
olarak,
alüminyum
malzemeler geç ergiyip hızlı katılaştığı için kaynak
dikişinde yetersiz ergime ve gözenekler oluşabilir
[14-16].

Keywords: AlMg3 aluminum alloy, laser welding,
microstructure, porosity

1. Giriş
Lazer, tek renkli, düz, yoğun ve aynı fazlı paralel
dalgalar halinde genliği yüksek suni radyasyon
tetiklemesiyle oluşturulan bir ışık demetidir. Lazer
kaynağı temassız yüksek enerjili bir ışın kaynağıdır.
Kaynak, çok küçük bir alana odaklanan şiddetli lazer
ışınının mili-saniyelerle hesaplanan seviyelerde
metalleri hızlı bir şekilde ısıtmasıyla yapılmaktadır.
Lazer ışını metal tarafından absorbe edilir ve daha
sonra ısı enerjisine çevrilebilir. Lazerin enerji
yoğunluğu ışık dalgalarının konsantrasyonuyla
sağlanır [1-3].

Bu çalışmada, geleneksel kaynak yöntemleri ile
birleştirilmesi sorunlu olan ve özellikle otomotiv,
makine imalat, gemi yapım ve savunma sanayi gibi
alanlarda yaygın olarak kullanılan 5754 alüminyum
alaşımı malzemeler, lazer kaynağı ile birleştirilmiştir.
Elde edilen bağlantıların ara kesitinden alınan
numuneler üzerinde makro ve mikroyapısal inceleme
yapılmıştır. Ayrıca kaynaklı numunelere sertlik testi
uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda elde edilen
bulgular literatür ışığında değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır.

Lazer kaynağı, farklı malzemelerin bir araya
getirilmesi ve onarılması ihtimalinden dolayı birçok
endüstriyel sektör için vaat eden bir teknolojidir.
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distorsiyon oluşmadığı görülmüştür. Kaynak hızının
artması ile kaynak dikiş genişliği ve yüksekliği bir
miktar azalmıştır. Bu duruma kaynak hızının artması
ile kaynak bölgesine yığılan metal miktarındaki
azalma neden olmuştur.

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, 150×50×3 mm boyutlarındaki 5754
alüminyum alaşımı malzemeler lazer kaynağı ile alın
alına birleştirilmiştir. Kaynak öncesi numuneler hiç
boşluk olmayacak şekilde alın alına getirilerek
sabitlenmiştir. Birleştirme işlemleri 0,5 mm çapında
ilave tel kullanılarak yapılmıştır. Esas metalin ve
kaynak telinin kimyasal bileşimi ise Tablo 1’de
verilmiştir.
Kaynak işlemleri Fiber Vision Laser
Welding
makinesinde
Tablo
2’de
verilen
parametreler seçilerek çift taraflı olarak yapılmıştır.
Kaynak
işleminden
sonra
numuneler
oda
sıcaklığında soğumaya bırakılmıştır.

Şekil 1. Kaynaklı numunelerin makro görüntüsü, a)
LK3, b) LK4.8, c) LK6

Tablo 1. Esas metal ve kaynak telinin kimyasal
kompozisyonu

Mg
3,03

Si
0,02

Ti
0,25

Mn
0,18

Ana metal
Fe
0,27

V
0,01

Cu
0,003

Zn
0,002

Si
10,5

Zn
0,25

Mn
0,7

Kaynak teli
Mg
Fe
0,25
0,2

Cu
0,55

Cr
0,1

Ag
0,35

Tablo 2. Kaynak parametreleri
Lazer kaynak
konfigürasyonları
Emisyon modu
Lazer ışığı dalga boyu
Lazer gücü
Odak çapı
Odaklama pozisyonu
Çalışma mesafesi
Kaynak dikiş uzunluğu
Proses gazı (Argon)
Kaynak hızı
Örnek kodu

Birim

Değer

nm
W
mm
mm
mm
lt/min
m/min
-

Sürekli dalga
1064
300
1
Numune yüzeyinde
160
150
8
3
4.8
EM
LK3
LK4.8

6
LK6

Lazer kaynağı ile birleştirilen numunelere makro ve
mikroyapı incelemesi ile sertlik testleri yapılmıştır. Bu
amaçla kaynak yönüne dik kesitten alınan
numuneleri 600, 800, 1000 ve 1200 nolu zımparalar
ile zımparalanmıştır. Daha sonra numuneler 1 µm
parlatma keçesinde 3 µm’lik elmas pasta ile
parlatılmıştır. Keller Reaktifi (150 ml H2O, 3 ml
HNO3, 6 ml HF) ile numuneler yaklaşık 90 saniye
dağlanmıştır. Mikro yapı incelemeleri, Metkon
Inverted Tip Metal Mikroskobu ile yapılmıştır. Mikro
görüntüler kaynak merkezi ile kaynağın geçiş
gölgelerinden alınmıştır. Sertlik deneyleri kaynak
yönüne dik kesitten alınan numuneler üzerinde yatay
doğrultuda yapılmıştır. Deneylerde Metkon DurolineM marka mikro vickers sertlik test cihazı ile 200 g yük
10 s süre ile uygulanarak ölçümler yapılmıştır. Sertlik
ölçümleri kaynak merkezinden başlamak üzere 250
µm aralıklarla toplam 9 noktadan alınmıştır.

Şekil 2. Kaynak metali ve geçiş bölgesi mikroyapısı
Şekil 2’de lazer kaynağı ile farklı kaynak hızları
kullanılarak birleştirilen numunelerin kaynak metali ve
geçiş bölgesi mikroyapıları verilmiştir. Mikroyapılar
incelendiğinde artan kaynak hızının kaynak metali
tane boyutuna belirgin bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Bununla birlikte tüm numunelerin
kaynak metalinde ince eşeksenli tane yapısına sahip
mikroyapılar elde edilmiştir. İnce taneli mikroyapı
oluşmasının nedeni lazer kaynak işleminde düşük ısı
girdisi ile kaynak yapılmasıdır. Bu da soğuma hızının
artmasına ve kaynak metalinin katılaşmasının hızlı
olması
neden
olmuştur.
Kaynak
metali
mikroyapılarında mikro boşluk ve mikro gözenek
kusurların oluştuğu görülmüştür (Şekil 2 a,c,e). LK3
numunesinin kaynak metalinde LK4.8 ve LK6
numuneleri ile kıyaslandığında bölgesel olarak daha
az miktarda mikro boşluk ve mikro gözenek
kusurlarının oluştuğu belirlenmiştir. Kaynak hızının
artması ile mikro boşluk ve mikro gözenek
kusurlarının miktarında ve ebatlarında artış meydana
gelmiştir. Bu duruma kaynak hızının artması sonucu
meydana gelen düşük ısı girdisi neden olmuştur
[1,8,17]. Bununla birlikte Al alaşımının yüksek ısı

3. Sonuçlar ve Tartışma
Şekil 1’de kaynaklı numunelerin makro görüntüleri
verilmiştir. Kaynaklı birleştirmelerin yüzeylerine
yapılan görsel muayene sonucunda herhangi bir
makro kaynak hatası (gözenek, makro çatlak v.b.)
tespit edilmemiştir. Düzgün görüntülü ve pürüzsüz
kaynak dikişleri elde edilmiştir. Kaynaklı levhalarda
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iletim hızı da etki etmiştir. Yüksek ısı iletim hızı Al ve
alaşımlarının kaynağında ısının soğuk bölgelere
doğru hızla yayılmasına neden olur. Sonuç olarak,
kaynak metalinin katılaşması sırasında gaz
sıkışmasından dolayı bu tip kaynak hataları
oluşmuştur. El-Batahgy and Kutsuna [7], ısıl işlem
görmeyen 5xxx Al alaşımlarının lazer kaynağında
kaynak metalinde mikro porozite ve çatlak
kusurlarının oluştuğunu ve bu problemlerin kaynak
hızının artışı ile artabileceğini rapor etmişlerdir.
Sanchez-Amaya et al. [8] Al alaşımları kaynak
esnasında geç ergiyip hızlı katılaşması nedeniyle
kaynak metalinde yetersiz ergime ve hidrojene bağlı
mikro boşluk ve mikro gözenek kusurları
oluşabildiğini ifade etmiştir.

olmuştur. Ceyhun [18], farklı lazer güçlerinin ısı
girdisine etki ettiği ve bununda kaynak bölgesinin
sertlik dağılımını etkilediğini rapor etmiştir. Ayrıca
kaynak işleminde kullanılan silisyum (~10,5%) katkılı
kaynak telinin kaynak bölgesi sertlik dağılımına etki
ettiği düşünülmektedir. HAZ ve kaynak metali
sertliğinin ana metal ile karşılaştırıldığında belirgin bir
şekilde artması ilave kaynak telinin sertlik dağılımına
etki ettiğini göstermektedir [18,19]. HAZ’lardaki tane
irileşmesi ve özellikle ana metale yakın bölgelerde
ergime nedeniyle magnezyum içeriğindeki muhtemel
kayıplarda sertlik dağılımına etki edebilmektedir
[8,17,19].

4. Sonuçlar

Şekil 2’teki mikroyapılar incelendiğinde ana malzeme
ile kaynak metali geçiş bölgesi düzgün bir görüntü
sergilemekte ve geçiş bölgesi net bir şekilde
görülebilmektedir.
Tüm
numunelerde
kaynak
metalleri, HAZ’lar ve kaynak ergime sınırına bitişik
bölgeler birbirlerine benzer görüntüler oluşmuştur. Bu
kaynak yönteminin karakteristik bir özelliği olan
düşük ısı girdisine bağlı olarak hızlı soğutma
nedeniyle dar bir HAZ oluşmaktadır. Çeliklerde
olduğu gibi, alüminyum alaşımlarının kaynağında dar
bir HAZ oluşumu dayanımını artıran faktörlerden
biridir[16-18]. LK3 numunesinin geçiş bölgesinde az
miktarda mikro boşluk ve mikro gözenek kusurlarının
oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 2b). Ancak LK4.8 ve
LK6 numunelerin kaynak metallerinin geçiş
bölgelerinde ise mikro boşluk ve mikro gözenek
hatalarının arttığı görülmüştür (Şekil 2 d,f). Ceyhun
[18], kaynak dikiş formu, kaynak metali ve HAZ
mikroyapısının kaynak işlemi sırasında ısı girdisinden
etkilendiğini rapor etmiştir.

5754 Al alaşımı levhalar lazer kaynak yöntemi ile
farklı kaynak hızları kullanılarak birleştirilmiş ve
kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve mekanik
özellikleri incelenmiş olup elde edilen sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir;
•
•

•
•

5754 Al alaşımı levhalar lazer kaynak
yöntemi ile birleştirilebilmiştir.
Kaynak
hızının
lazer
kaynaklı
birleştirmelerin
mikroyapısal/metalurjik
özelliklerine etki ettiği belirlenmiştir. Kaynak
hızının artması ile kaynak dikişlerinde mikro
porozite ve gözenek kusurlarının arttığı
tespit edilmiştir.
Tüm numunelerin kaynak metali sertliğinin
HAZ ve esas metalden yüksek olduğu
görülmüştür.
Artan kaynak hızı ile kaynak merkezi
sertliğinde artış tespit edilmiştir.
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PROPERTIES OF BASALT ADDITION TO POTTERY GLAZES
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Abstract
concentration of the glaze recipes was held
constant at 50 % by mass. Glazes were
applied on already sintered slip cast white
plates and extruded red plates with a brush.
Firing of the glazed plates was performed at
1000 °C in a Protherm PLF 130/25 furnace.

Basalt and basaltic tuffs are rocks used for ceramic
and glaze components both in Turkey and abroad. In
this study, Nev Beton Basalt Plant (Nevsehir, AcigolTatlarin) basalt was used to improve the properties of
Avanos/Nevşehir pottery glazes. To investigate the
amounts of basalt, body and glaze types on color of
glazes, mixed-level factorial design was used with
three replications. Color measurement was carried
out using Conica Minolta CM-2300 d color
measurement equipment. L*, a*, b* (color values)
were analyzed using a Minitab 17 software program.

The factors used for factorial experimental
design were determined as basalt amount,
body and glaze types. These factors and their
interactions were given in Table 1 and Table 2,
respectively. When Table 1 was examined, two
factors with two levels and a factor with six
2
1
levels were seen. 2 x6 mixed-level factorial
design was applied with three replications.

Keywords: Basalt, glaze, pottery, color

1. Introduction

Table 1. Factors and levels of experiments.

Levels

The use of wastes after detecting their potentialities
is considered today as an activity that can contribute
to the diversification of products, decrease of final
costs, besides providing alternative raw materials to
a series of industrial sectors. Recycling of wastes,
generated by the industries, as alternative raw
materials is not a new idea and has been performed
successfully in lots of countries. The reasons that
motivate these countries generally are: the
exhaustion of the natural resources; the conservation
of not renewable resources; improvement of the
population health and security preoccupation with
environmental matters; reduction in wastes disposal
costs [1]. Fly ashes [2-11], blast furnace slag [12],
chromite waste [13], red mud [12, 14-16], galvanic
wastes (from the Cr/Ni plating process) [17-18], Ferich sludge (generated during steel wiredrawing) [17],
copper operation process waste, scale waste of steel
production [19] have been used for glaze coloring of
different types of ceramics. It is also possible to
evaluate plant ashes in artistic glazes [20-21].
Alternative colorful raw materials like clays [22-34],
limonite [21, 35-37] and basalt [38-47] can be used
for glaze coloring instead of expensive synthetic
pigments.

Factor
s

1

2

Glaze
Type
Body
Type
Basalt
Amount
(wt. %)

White

Red

Transparen
t
0

Opaqu
e
20

Table 2.
interactions.
Main factors
Two factor
interactions
Three factor
interactions

Main

3

4

5

6

4
0

6
0

8
0

10
0

factors

and

their

Glaze Type
Body Type
Basalt Amount (wt. %)
Glaze Type*Body Type
Glaze Type*Basalt A.
Body Type*Basalt A.
Glaze T.*Body T.*Basalt A.

Chemical composition of basalt was determined by
X-ray fluorescence (XRF-Bruker Tiger S8). Color
measurement of all glazes was carried out using
Conica Minolta CM-2300 d color measurement
equipment. X-ray diffraction (XRD) was used for the
qualitative determination of the crystalline phases
present in the basalt. This procedure was performed
using a Rigaku Miniflex 600 diffractometer (with
CuKα-radiation) at 40 kV and 15 mA. The sample
was scanned from 2θ, 5 to 70°, at a scanning speed
of 2°/min.

In this study, Nev Beton Basalt Plant (Nevsehir,
Acigol-Tatlarin) basalt was used in transparent and
opaque glazes at different amounts, glazing was
performed to white and red ceramic bodies and the
determined factors’ effects on color parameters was
investigated by using the mixed-level factorial
design of experiments.

3. Results and Discussion
2. Experimental Procedure
Chemical composition of basalt was given in Table
3. The basalt has 9.74 wt. % Fe2O3. An XRD
analysis of the basalt was conducted and shown in
Figure. 1. The main crystalline phases of the basalt
were observed as hematite, magnetite and
anorthite. As shown in Figure 1, the maximum

Basalt from Nev Beton Basalt Plant (Nevsehir,
Acigol-Tatlarin) was ground to smaller particle
size than 100 µm with a porcelain jet mill in wet
basis. Dried basalt was added to the
transparent and opaque glazes at the ratios
20, 40, 60, 80, 100 wt. %. The solid
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peak intensity of magnetite phase was higher than
the maximum peak intensity of hematite phase.
Table 3. Chemical composition of basalt.
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O MgO TiO2 K2O P2O5 MnO L.I.*
50.66 18.38 9.74 7.45 4.67 4.55 2.16 1.17 0.55 0.16 0.53

L.I.*: Loss of Ignition

Glaze T.*Body T.
0.000
Glaze T.*Basalt A.
0.000
Body T.*Basalt A.
0.000
Glaze*Body*Basalt
0.000
Error
Total

1

157.1 157.12

1307.33

5

341.4

568.18

5

772.7 154.54

1285.91

5

515.9 103.19

858.61

68.28

48 5.8
0.12
71 27172.5

Table 5. ANOVA table of a* value for effective
factors.
Factors
Glaze Type
0.000
Body Type
0.000
Basalt Amount
0.000
Glaze T.*Body T.
0.000
Glaze T.*Basalt A.
0.000
Body T.*Basalt A.
0.000
Glaze*Body*Basalt
0.000
Error
Total

Figure 1. XRD pattern of basalt (Hematite: ,
Magnetite: , Anorthite:
).
An ANOVA table was used to test the equality of
several means. In the ANOVA table, the source of
variations means factors and their interactions, DF
means degrees of freedom, Seq SS means the sum
of squares and MS denotes the mean square. An F0
distribution is used to infer differences between
factor variance. As a result, effective and ineffective
factors can be determined with F0 values in the
ANOVA table. We use a P value approach for
decision-making. The error includes ineffective
factors and their interaction [48].

1

286.6 286.56

64.56

64.563

1234.24

5

112.12

22.424

428.68

1

51.41

51.410

982.80

5

298.84

59.769

1142.59

5

109.34

21.869

418.06

5

106.48

21.297

407.12

48 2.51 0.052
71 1110.85

Factors
DF Seq SS MS
F0
P
Glaze Type
1
49.97
49.967 120.08
0.000
Body Type
1
2.14
2.142
5.15
0.028
Basalt A.
5 345.80
69.160 166.20
0.000
Glaze T.*Body T.
1
3.27
3.268
7.85
0.007
Glaze T.*Basalt A.
5 958.95 191.789 460.90
0.000
Body T.*Basalt A.
5 49.42 9.885 23.76
0.000
Glaze T.*Body T.*Basalt A. 5
54.74 10.949 26.31
0.000
Error
48 9.97 0.416
Total
71 1484.27

The most significant effect is the basalt amount (wt.
%) with 57.8% for L* value. Using basalt at 100 wt. %
decreased the L* values (Fig. 2). The second effect
on L* value was the glaze type with 34.6%. The
*
interaction of factors is shown in Fig. 3. The lowest L
value was obtained at the highest level of basalt
amount (100 wt. %) using transparent glaze and both
body types (red and white).

Table 4. ANOVA table of L* value for effective
factors.
DF Seq SS MS
F0
1 9391.4 9391.35 78142.78

1

Table 6. ANOVA table of b* value for effective
factors.

The ANOVA table, which covers the meaningful
effective main factors and their interaction for L*,
a*and b* values, is shown in Table 4, Table 5 and
Table 6, respectively. The factor/interaction factor,
which is the largest numerical value of F0, is the most
influential effect on the examined feature. For the
effectiveness of the examined factors and the
interaction factor, the value of P must also be smaller
than the accepted value of α [49]. A high confidence
interval (99% confidence level) was chosen for high
sensitivity of the experiments. The significance tests
of the experimental design were performed
according to the level of significance α = 0.01 in the
determined confidence interval. Table 6 show that
body type as a main factor did not affect b* value for
a α=0.01 significant level. The P value of body type is
0.028 is greater than α (0.01). All interaction factors
with body type are effective; their P values are lower
than α (0.01), so body type stays at ANOVA table
(Table 6).

Factors
Glaze Type
0.000
Body Type
0.000
Basalt Amount
0.000

DF Seq SS MS
F0
P
1 365.58 365.581 6988.77

P

2384.40

5 15701.7 3140.33 26129.81
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Glaze Type

Body Type

Basalt Amount (wt. %)
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White

Red

Glaze Type
Transparent
Opaque

10
5
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Glaze Type

Mean L*

0
10

60

5

Body Type

0
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Basalt
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0
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100
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Figure 5. Plot of amounts*additive type interaction
for mean a* value.
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Figure 2. Main effects plots for mean L* value.

White
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Glaze Type

Body T*Basalt A
3.3%

40

80
60

Body Type

40

Body
Type
White
Red

Other
0.4%
Error Glaze Type
1.3% 3.4%
Basalt Amount (wt. %)
23.3%

Body
Type
White
Red
Basalt
Amount
(wt. %)

80
60

Basalt Amount (wt. % )

40

Transparent

Opaque

0

20 40 60 80 100

0
20
40
60
80
100

Glaze T*Basalt A
64.6%

Figure 3. Plot of amounts*additive type interaction
for mean L* value.

Figure 6. Pie chart for b* value.
A pie chart of effective main factors and interaction
on b* value is given in Fig. 6, the glaze type*basalt
amount is the significant interaction factor at 64.6%.
The basalt amount (23.3%) as a main factor follows
this interaction factor. b* value is the highest for 20
wt. % basalt amount (Fig. 7). The interaction plot is
shown in Fig. 8. If the opaque glaze is used, b* value
increases with the increasing amount of basalt, it
reaches the highest value for 40 wt. % basalt
amount, then it decreases after this amount. The b*
value is insensitive to basalt amount for 0 and 20 wt.
% of basalt when transparent glaze is used, but it
decreases after 20 wt. %.

The glaze type with 32.9% for effectiveness is the
most significant factor for a* value (Fig. 4). When the
transparent glaze is used, higher a* value is obtained
compared to opaque glaze usage. The second effect
on a* value is the interaction factor (Glaze Type*
Basalt Amount) at 26.9%. For 0 wt. % basalt amount,
a* value is maximum when the transparent glaze is
used, but it is minimum when the glaze is opaque.

6

Glaze Type

Body Type

Basalt Amount (wt. %)

Glaze Type

4

Body Type

Basalt Amount (wt. %)

12
11

3

10
2

Mean b*

Mean a*

5

1
Transparent

Opaque

White

Red

0

20 40 60 80 100

9
8
7

Figure 4. Main effects plots for mean a* value.

6
5
Transparent

Opaque

White

Red

0

20 40 60 80 100

Figure 7. Main effects plots for mean b* value.
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for mean b* value.

4. Conclusions
In this study, the addition of basalt as a natural
pigment for colouring glazes is investigated. The
effect of basalt amounts, glaze and body types were
2
1
studied using a 2 x6 mixed-level factorial design
approach. The results of experiments show that
basalt amount is the most significant main factor for
the L* value with 57.8%. When the amount of basalt
used is 100 wt. %, the lowest L* value is obtained.
For a maximum a* value, transparent glaze could be
used. If 20 wt. % basalt is used, maximum b* value
could be achieved As a result of the study, basalt
could be used as a colorant for pottery glazes.
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alloying was carried out by milling for 30 min in the
forward direction then cooling for 15 min and then
Abstract
milling for 30 min in the reverse direction. By this
procedure the increase in the temperature of the vial
This paper reviews our recent publications on the
was prevented and the better homogeneity was
synthesis of the hydrogen storage alloys. The alloy
obtained. The vials, which have the special lids, were
structure and the discharge capacities of Mg-Ni
vacuumed and the high purity Ar gas was re-charged
based, CoB and La-Ni based hydrogen storage
into them at every 10 h during the ball milling to
alloys synthesized by mechanical alloying, chemical
prevent the possible oxidation of the alloy powders.
reduction and electro-deoxidation, respectively, are
CoB nano powders were synthesized via chemical
provided. Especially the electro-deoxidation appears
reduction of 0.2 M CoSO4.7H2O by 0.5 M NaBH4.
as very promising method in getting the economical
150
mL NaBH4 solution (pH = 12) was added to 200
and high performance hydrogen storage alloys.
-1
mL CoSO4.7H2O solution at a rate of 2 mL min .
During this addition the temperature of the bath was
Keywords: Hydrogen Storage; Mechanical Alloying;
fixed at 2±1°C on the cooling plate in the ice bath.
Chemical Reduction; Electro-deoxidation
The obtained black precipitate (3-4 gr) was washed
with distilled water and then with acetone, and finally
1. Introduction
vacuum dried at 100°C for 10 h.
The electrochemical experiments were performed in
Hydrogen is considered as an ideal fuel for many
a quartz cell which was located inside a homemade
energy converters for the future. Great effort has
programmable electrical furnace. The upper end of
been spent to find safe, effective and cheap method
the quartz cell was closed tightly with a quartz cover
to store hydrogen. Among the various methods the
which has holes for the electrode leads,
storage in a solid state (in the form of metallic
thermocouple, gas inlet and outlet. The quartz cell
hydrides) has attracted great attention [1-2]. As
was continuously purged with Ar gas (200 - 250 ml
compared to the conventional solid state hydrogen
-1
min ) during the electro-deoxidation process. (The
storage method (metallic phase and hydrogen
basics of the electro-deoxidation cells can be found
gaseous reaction usually at elevated temperatures
in references 4 and 5). 100 gr CaCl2 was mixed with
and high pressures), the electrochemical hydrogen
21 gr CaO (to provide the small amount of O to the
storage method is more convenient for many
melt in order to enhance the electro-deoxidation
applications [3-4]. Electrochemical hydriding does
current efficiency) and placed into graphite crucible.
not need any gaseous hydrogen to store and does
Before electro-deoxidation process CaCl2-CaO
not require high pressure and temperature. Instead,
powder mixture was dried under Ar gas (200 - 250 ml
the atomic hydrogen directly enters into the metallic
-1
min ). Drying was carried out by slow heating (about
phase through electrochemical decomposition of
-1
1°C min ) to 150°C and holding at 150°C for 15 h
water molecule at atmospheric pressure and room
and then slow heating to 300°C and holding at 300°C
temperature (or moderate temperature). The main
for 15 h and then finally slow heating to the target
drawback of the electrochemical hydrogen storage,
temperature of 850°C for the electro-deoxidation
however, is the degradation of the metallic phase in
experiments.
highly basic aqueous medium.
Working electrodes for the charge/discharge
Effective and economical methods are very critical in
experiments were prepared by mixing 0.1 g
the synthesis of the high performance hydrogen
deoxidized alloy powder with 0.3 g nickel powder and
storage alloys. Mechanical alloying provides easy
then cold pressing into pellets of 10 mm in diameter,
and controlled synthesis of nano-crystalline or
-2
under a pressure of 10 tonne cm . Hg/HgO
amorphous phases [5]. Chemical reduction method
reference
electrode
was
used
in
6
M
KOH
solution.
is also very effective in the synthesis of the nanoTests were performed with GAMRY Model Reference
crystalline alloys [6]. FFC Cambridge process, which
3000 potentiostat/galvanostat unit. The charge
is also known as electro-deoxidation, has been
-1
current density was 100 mA g and the charging was
introduced recently as very promising method in the
carried out down to the severe gassing potential. The
synthesis of the hydrogen storage alloys, the
-1
discharge current density was 25 mA g and the
motivation being the economical synthesis of them
discharge cut-off potential was -0.5 VHg/HgO.
especially for the large scale applications like the
The phase structure of the alloy powders was
battery systems of electrical vehicles [7].
examined by the X–ray diffractometer (Bruker axs
D8) using Cu Kα radiation. The powder
2. Experimental Methods
morphologies were observed by ZEISS SUPRATM
50 VP Scanning Electron Microscope (SEM).
The mechanical alloying was performed with a
planetary ball mill (Fritsch, Pulverisette P-7) and the
milling speed was 500 rpm. The ball milling duration
was changed from 30 h to 60 h. The mechanical

2. Experimental Results
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2.1. Mechanical Alloying
The XRD patterns of the developed structures of
Mg0.80Ti0.15Al0.10Ni0.95, Mg0.80Ti0.20Al0.05Zr0.05Ni0.90 and
Mg0.80Ti0.15Al0.05Zr0.05Ni0.95 alloys are compared in
Figure 1. Only these alloys were selected to present
XRD patterns since they perfectly reflects the XRD
patterns of rest of the synthesized alloys. All the
alloys have a broad peak around 41.5° which can be
assigned to amorphous/nano-crystalline structure in
Figure 1. The presence of small Ni peaks at
Mg0.80Ti0.15Al0.10Ni0.95 and Mg0.80Ti0.15Al0.05Zr0.05Ni0.95
alloy patterns shows that the presence of additive
elements (Ti, Al, Zr) slightly decreases the solubility
of Ni in the main phase [5]. If Ni content is reduced
slightly, then these small Ni peaks tend to disappear,
as in Mg0.80Ti0.20Al0.05Zr0.05Ni0.90 alloy pattern.

Figure 2. Discharge capacities as a function of cycle
number for five-component alloys.
2.2. Chemical Reduction
The variations in the discharge capacities of the assynthesized and heat-treated CoB alloys depending
on the charge/discharge cycle numbers are indicated
in Figure 3. The initial discharge capacity of the as-1
synthesized CoB is 695 mA h g . Upon second
-1
cycling the capacity reduces to 277 mA h g and with
-1
further cycling it stabilizes at around 225 mA h g .
HT-250 alloy shows very similar behavior with 650
-1
-1
mA h g initial and 278 mA h g stable capacities.
The initial discharge capacities of HT-350 and HT-1
-1
450 alloys are 538 mA h g and 420 mA h g ,
respectively. Despite the necessity to relatively long
cycling to reach a stable discharge capacity for HT350 alloy, both heat-treated alloys have same stable
-1
discharge capacity of 360 mA h g . Obviously
crystallization
and
the
associated
powder
agglomeration with the heat treatment improve the
stable discharge capacity.

Figure 1. Overlaid XRD patterns of the synthesized
alloys.
Comparison of the discharge capacities of the
hydrogen storage alloys synthesized by mechanical
alloying showed that five-component alloy should
include Ti, Al and Zr additive elements in addition to
main Mg and Ni elements. The relative atomic
fractions of these elements can be optimized to get
the best electrode performance. Various Mg-Ti-Al-ZrNi alloys were synthesized and their performances
are compared as in Figure 2. If the atomic fractions
of Al and Zr are kept constant at 0.05, then Ti atomic
fraction shouldn’t exceed 0.25. Another important
point is that the atomic fractions of Mg and Ni should
be comparable. In five-component Mg-Ti-Al-Zr-Ni
alloys, Mg is the main hydride forming element.
Magnesium atomic fraction shouldn’t be less than
0.80 in order to get reasonable amount of hydrogen
storage. The poor cyclic stability of the alloys arises
also from the presence of Mg. Formation of Mg(OH)2
layer in the strongly basic media makes in and out
hydrogen diffusion very difficult [5]. Thickening of
Mg(OH)2 layer and the formation of new Mg(OH)2
layers on the freshly opened surfaces (due to the
volume expansion) upon charge/discharge cycles
are globally accepted as the main reasons in the
degradation of the Mg-based alloy electrodes [5].
Therefore increase in the Mg atomic ratio (for
example above 0.80) causes alloys to have poor
cyclic stability.

Figure 3. Discharge capacities of as-synthesized and
heat-treated CoB alloys.
The charge/discharge mechanism can be proposed
as in the following reactions [6]. During the first
charge CoB is hydrogenated as in Reaction 1:
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phase in addition to some remaining LaNi5 phase.
The alloy development during electro-deoxidation
can be proposed as in the following reactions [7]:
2La2NiO4 + 2Cl = 2LaClO + NiO + O
[6]

CoB + H2O + e → CoBH + OH
[1]
-

-

Reaction
1
takes
place
mainly
in
the
amorphous/nano-crystalline CoB alloy. This reaction
couples to the following oxidation reaction:
CoB + 5OH → Co(OH)2 + 1/2B2O3 + 3/2H2O + 5e
[2]
-

-

-

2-

La2NiO4 + 9Ni + 8e = 2LaNi5 + 4O
[8]

B2O3 forms in Reaction 2 dissolves as in the
following reaction:

-

-

2-

LaOCl + 3e = La + Cl + O
[9]

B2O3 + 6OH → 2BO3 + 3H2O
[3]
-

2-

NiO + 2e = Ni + O
[7]

-3

LaNi5 + La + 2Ni = La2Ni7
[10]

Since the big portion of B2O3 dissolves selectively
the charge and discharge reactions can be simply
expressed as in the following reaction:
-

Scanning electron micrographs of the as-sintered
oxide powder and the deoxidized powder (for 25 h)
are provided in Figure 5. As-sintered powder has
typical fine oxide powder appearance in Figure 5a. At
the end of 25 h electro-deoxidation process,
however, the large crystalline metallic powder
morphology develops as in Figure 5b.

-

Co + 2OH = Co(OH)2 + 2e
[4]
2.3. Electro-deoxidation

The appropriate sintering of the oxide mixture is an
important part of the electro-deoxidation studies. The
sintered pellets should have enough mechanical
strength to be used as electrode in the molten salt
and enough porosity to have large reaction surface
area. Another requirement for the rare earth oxides is
that pellets should not be hydroscopic. Sintering is
conducted at 1200°C for 3 h. The sintered sample
patterns have La2NiO4 and NiO peaks in Figure 4.
La2NiO4 phase forms during sintering as in the
following reaction:
La2O3 + NiO = La2NiO4
[5]
(a)

(b)
Figure 5. Powder morphologies after (a) sintering
and
(b) electro-deoxidation for 25 h.

Figure 4. The overlaid XRD patterns of sintered and
25
h deoxidized samples.

The effect of the charge/discharge cycling on the
discharge capacities of 25 h electro-deoxidized
sample is indicated in Figure 6. The synthesized

The alloy structure developed after 25 h electrodeoxidation (Figure 4) made up of mainly La2Ni7
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alloy needs few cycles for activation to reach its
-1
maximum discharge capacity which is 207 mA h g .
The discharge capacity stays stable within 20
charge/discharge cycles.

economical synthesis of hydrogen storage
alloys since this process enabled the alloy
synthesis with final stoichiometry directly
from the oxide mixtures.

References
[1]Güther V., Otto A., Recent developments in
hydrogen storage applications based on metal
hydrides, Journal of Alloys and Compounds, 293295, 889-892, December,,1999..
[2]Eberle U., Arnold G., Helmolt R. von, Hydrogen
storage in metal-hydrogen systems and their
derivatives, Journal of Power Sources, 154, 456-460,
March,,2006..
[3]Kalisvaart W.P., Vermeulen P., Ledovskikh A.V.,
Danilov D., Notten P.H.L., The electrochemistry and
modeling of hydrogen storage materials, Journal of
Alloys and Compounds, 446-447, 648-654,
October,,2008..
[4]Vojtěch D., Šuštaršič B., Morťaniková M.,
Michalcová A., Veselá A., Electrochemical hydriding
as method for hydrogen storage, International
Journal of Hydrogen Energy, 34, 7239-7245,
September,,2009..
[5]Anik M., Karanfil F., Küçükdeveci N., Development
of the high performance magnesium based hydrogen
storage alloy, International Journal of Hydrogen
Energy, 37, 299-308, January,,2012..
[6]Anik
M.,
Küçükdeveci
N.,
Discharging
characteristics of CoB nano powders, International
Journal of Hydrogen Energy, 38, 1501-1509,
February,,2013..
[7]Anik M., Aybar A.B., Hatirnaz N.B., Özdemir D.,
Synthesis of La2(Ni1-xCox)7 (x = 0.05, 0.1, 0.2)
hydrogen storage alloys by the electro-deoxidation
technique,
International
Journal
of
the
Electrochemical
Society,
162,
A1080-A1084,
May,,2015.

Figure 6. Change in the discharge capacities of 25 h
electro-deoxidized sample.

3. Conclusions
•

•

Mechanical alloying and chemical reduction
methods provided easy and controlled
synthesis
of
nano-crystalline
high
performance hydrogen storage alloys.
Electro-deoxidation process provided not
only the synthesis of high performance
hydrogen storage alloys but also the
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Yüksek sıcaklık koşullarında döngülü olarak hasara
maruz kalan TBC sistemlerinde oksidasyon
kaçınılmaz olarak meydana gelmektedir. Oksijenin
üst kaplamadan sızması sonucu metalik bağ
kaplamayı oksitlemesiyle, zamana bağlı olarak
kararlı ve kararsız oksit yapıları meydana
gelebilmektedir. Alümina arayüzeyde oluşması en
arzu edilen oksit iken diğer oksitlerin hızlı büyüme
eğilimi ve arayüzeyde daha fazla gerilme meydana
getirmesi sebebiyle oluşması istenmemektedir. TBC’
lerde meydana gelen kimyasal hasarlar bağ
kaplamada alüminyumca zengin fazların tükenimi ve
spinel fazların oluşumu sonrası meydana gelirken,
termomekanik hasarlar ise termal büyüyen oksit
(TGO) tabakasındaki oksit kusurları ve TGO
dalgalanması ile meydana gelmektedir [1]. Spinel
fazların oluşumu ile yapıda kırılganlık meydana
gelmektedir. TGO yakını ve civarındaki kusurlara
sebebiyet veren spinel oluşumları, küçük çatlakların
ve ayrılmaların meydana gelmesinde oldukça
etkilidir. Spinellerin hızlı büyümesi TGO’ daki
homojensizliği artırır ve oluşan bu homojensizlik
neticesinde çatlak oluşumu hızlanmaktadır.

Özet
1940’lı yıllardan günümüze kadar termal bariyer
kaplamalar (TBCs) güç santrallerinde, gelişmiş turbo
motorların yanma odalarında, türbin bıçakları ve
kanatçıklarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yüksek sıcaklıklarda çalışan bu parçalar sürekli
olarak ısınma ve soğumadan dolayı tekrarlı
oksidasyona maruz kalmaktadırlar. TBC’ lerin ömrü
ve mekanik özelliklerinde termal şoklardan kaynaklı
bozulmalar meydana gelir. Ayrıca oluşan tüm hasar
mekanizmaları
kaplamaların
mikroyapısal
özelliklerinden de etkilenmektedir. Kaplamaların
performansı üzerinde etkili olan diğer bir unsur ise
mikro çatlak yoğunluğudur. Kaplamalardaki çatlak
oluşumu arttıkça kaplamalarda termal çevrim
dayanımı da azalmaktadır. Bu çalışmada, TBC’ ler
üzerine etki eden termal şok etkisinin testleri
araştırılarak literatüre katkı sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar
(TBCs), Termal çevrim, Termal Büyüyen Oksit
tabakası (TGO), Termal Genleşme, Oksidasyon

TGO’ daki gerilme ağırlıklı olarak dalgalı morfolojiye
bağlıdır. Soğuma esnasında TGO tabakası 3-6 GPa
civarlarında kalıntı basma gerilmesine sebebiyet
vermektedir. TGO büyümesi esnasında ise 1 GPa’
ya yakın çekme gerilmeleri oluşmaktadır. TGO’ nun
dalgalanması ile izotermal oksidasyon testleri
sonrası, numunelerde hasar dalgalanmalardan
itibaren meydana gelmektedir. Bu durum çevrimli
oksidasyonlarda ise dalgalanmaların üstünde
ayrılamalar meydana getirmektedir [1].

Abstract
Thermal barrier coatings (TBCs) from the 1940s to
the present day are widely used in power plants,
combustion chambers of advanced turbo engines,
turbine blades and fins. These parts operating at
high temperatures are subjected to repeated
oxidation due to continuous heating and cooling.
The life and mechanical properties of TBCs are
affected by thermal shocks. In addition, all damage
mechanisms that occur are also affected by the
microstructural properties of the coatings. Another
factor influencing the performance of the coatings is
micro-crack density. As the formation of cracks in
the coatings increases, the thermal cycle resistance
also decreases in the coatings. In this study, the
literature was contributed by investigating the tests
of thermal shock effect on TBCs.

Atmosferik Plazma Sprey (APS) tekniği ile üretilmiş
TBC sistemlerinin hasar mekanizması açıklanırken
birkaç tip hasarla karşılaşıldığından bahsedilmiştir.
Örneğin, soğuma esnasında, itriya ile stabilize
edilmiş zirkonya (YSZ) ile TGO arayüzeyinde termal
genleşme uyumsuzluğundan kaynaklanan bası
gerilmeleri, çatlak oluşumuna sebep olmaktadır.
YSZ’ de oluşan kalıntı stres değerleri TGO’ dan
daha az olmaktadır. Arayüzeydeki pürüzlülük,
düzlem dışı gerilmelere sebep olarak bası ve çekme
gerilmeleri oluşturabilmektedir. Bunun dışında hem
arayüzeyde hemde TGO içerisinde kırılmalar
meydana gelebilmektedir. Yüksek sıcaklıklar
esnasında büyüme gösteren TGO tabakasının
oluşturduğu düzlem dışı çekme gerilmeleri

Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBCs),
Thermal Cycle, Thermal Growth Oxide Layer (TGO),
Thermal Expansion, Oxidation
1. Giriş
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arayüzeyde kırılmalar meydana getirmektedir.
Ayrıca TGO tabakasının büyümesi ile TGO ve bağ
kaplama
arasındaki
termal
genleşme
uyumsuzluğundan kaynaklanan gerilmeler, TGO ile
üst kaplama arasına göre daha fazla olmaktadır. Bu
gerilmelerin
oluşturacağı
çatlamalarda
TGO
içerisine doğru ilerlemektedir. Bir diğer hasar ise
TGO ile YSZ arasında meydana gelen düzlem dışı
gerilmelerin oluşturduğu çatlaklar neticesinde, üst
kaplamanın kırılmasıyla meydana gelmektedir [1, 2].

gözlemlenmektedir. Termal çevrim esnasında, TGO
tabakası çevrimli sürünmeden ötürü pürüzlü şekile
dönüşebilmektedir. Bu durum izotermal oksidasyon
esnasında meydana gelmemektedir. Arayüzeyde,
başlangıçtaki kusurlar oksidasyon esnasında ya
düzlemsel büyümeden ya da TGO’ nun
çatlamasından dolayı TGO’ nun sürekli uzaması
veya bazı yönlerde kusurlarının olmasına sebep
olmaktadır [6]. Bu nedenle termal çevrimler
esnasında
TBC
sisteminde
izotermal
oksidasyondan
farklı
hasarlar
meydana
gelebilmektedir.

ElektronıIşını ile fiziksel buhar biriktirilmiş (EB-PVD)
TBC sistemlerinde ise kolonsal yapının sağladığı
genleme töleransı sayesinde APS TBC’ lerden farklı
olarak elastik deformasyon meydana gelmektedir.
Yine hasar bağ ve TGO arayüzeyi veya TGO ile üst
kaplama arayüzeyinden kaynaklanan gerilmelerle
meydana gelmektedir. Bağ ve TGO arayüzeyindeki
hasar, β fazlarının tükenmesiyle dahili oksitlenme ve
boşluk oluşumlarından dolayı meydana gelmektedir.
Üst kaplamanın TGO’ dan ayrılması ise soğuma
esnasında bağ kaplamanın sürünmesiyle TGO’ nun
pürüzlenmesinden, YSZ ile TGO’ da meydana
gelebilecek faz dönüşümlerinden, YSZ’ nin
sinterlenmesinden,
arayüzeydeki
yabancı
maddelerden, spinel oluşumuyla meydana gelen
büyüme gerilmeleri ve spinellerin gevrek olması
sebebiyle meydana gelebileceği belirtilmiştir [1, 3–
5]. Şekil 1’ de bağ kaplama ile TGO arayüzeyinden
itibaren ayrılma meydana gelmiş EB-PVD ile üst
kaplaması üretilmiş TBC’den alınmış SEM
görüntüsü verilmiştir.

Termal çevrim testlerinde, ısıtılan numuneler hızlı bir
şekilde soğumaya maruz bırakıldığından termal şok
etkileri meydana gelmektedir. Seramik esaslı
malzemeler gevrek yapılı olmalarından dolayı termal
şok dirençleri metaller kadar iyi olmamaktadır. Basit
haliyle termal şok formülü denklem 1’ de verilmiştir
[7].
σ
(1)

=E/(1-v)

•Δα•ΔT

Burada σ: termal şok gerilmesi, E: elastik modül, v:
poisson oranı, Δα: termal genleşme farkı, ΔT:
sıcaklık farkını ifade etmektedir.
Formülden anlaşılacağı üzere, termal şoktan
kaynaklanan gerilme, kırılan malzemenin elastik
modülüne, malzemeler arasındaki termal genleşme
katsayı farkına, ısıtma ve soğutma sıcaklıkları
farkına bağlıdır.
Bağ kaplama ile altlık malzemenin termal genleşme
katsayıları birbirine yakın olduğundan burada
soğuma esnasında arayüzeyde düşük gerilmeler
meydana gelmektedir. Fakat üst kaplama ile bağ
kaplama arasındaki termal genleşme farkı soğuma
esnasında yüksek kalıntı gerilmelerin oluşmasına
sebep olmaktadır. Hızlı şekilde ısıtılmış veya
soğutulmuş numunenin merkezi ve yüzeyinde
sıcaklık farklılıkları meydana gelmektedir. Ani ısıtma
esnasında yüzeyde basma, numune içinde ise
çekme gerilmeleri meydana gelirken, ani soğuma
esnasında ise bu durumun tersi söz konusu
olmaktadır. Bu durum izotermal koşullarda
görülmemektedir [8]. Yani izotermal oksidasyon
testlerinde
bu
kalıntı
gerilmeler
meydana
gelmediğinden dolayı hasar daha çok TGO
tabakasının meydana getireceği gerilmelerden
kaynaklanacaktır.

Şekil 1. EB-PVD tekniği kullanılarak üretilmiş TBC
sisteminde, oksidasyon sonrası TGO ile bağ
kaplama arayüzeyinde meydana gelen ayrılma.
2. Termal Çevrim
Termal çevrim testlerinde numuneler izotermal
oksidasyondan farklı olarak belirlenen çevrim
sürelerine bağlı olarak ısıtma-soğutma rejimlerine
tabi tutulmaktadırlar. İzotermal oksidasyonda
herhangi bir çevrim olmadığından soğumadan
kaynaklı gerilmelerin etkisi yoktur. Bu nedenle TGO’
ya bağlı olarak oluşan gerilmeler daha baskın
olmaktadır. Fakat termal çevrim testlerinde soğuma
esnasında termal genleşme uyumsuzlukları çevrimli
olarak meydana geldiğinden hasar daha çabuk
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TBC’ ler termal çevrimler esnasında genellikle
ayrılarak veya kırılarak hasara uğramaktadır.
Çevrimli yüklemeler kaplamada kalıntı gerilmeler
meydana getirdiğinden faz dönüşümü içinde itici güç
oluşturabilmektedir.
Faz
dönüşümü
sonrası
kaplamada meydana gelen hacimsel değişiklerde
hasarda büyük rol oynamaktadır [9]. Ayrıca uzun
süren testler sonrasında sinterleşme etkisi ile
kaplamaların elastik modül değerleri yükselecek,
uzama toleransı azalacak ve kaplama yapısında
aşırı gerilmeden ötürü meydana gelecek iç çatlaklar
hasarın hızlanmasına sebep olacaktır [10].
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Oksidasyon etkisi ile oluşan TGO tabakası ısıtma
çevrimlerinde büyüme göstererek yapıda çekme
gerilmelerinin yanı sıra büyüyen oksitlerin hacimsel
dönüşümleriyle
de
gerilmeler
meydana
getirmektedir. Oluşan spinel gibi kırılgan oksitlerde
çevrimli yüklemelerde erken çatlak oluşumlarına
sebep verebilmektedir [11, 12]. Radyal çatlaklar
TBC’ lerde, TGO kalınlaşması ile arayüzeye normal
olan σ gerilmeleriyle oluşmaktadır. Bu gerilmeler
ayrılma düzlemi boyunca çatlak çekirdeklenmesi ve
ilerlemesinden sorumludurlar ve, TGO’ nun
büyümesi ve TBC sisteminin soğuması esnasında
meydana gelmektedir [5]. TBC’ deki çatlaklar TGO’
ya hemen penetre olmamaktadırlar. Çok yüksek
çekme gerilmelerinde dahi, TGO’ nun sürünme
sünekliği, TBC’ deki radyal çatlakların iç kısmında
konsantre
olmuş
gerilmelerini
yeniden
dağıtmaktadır. Yine, soğuma esnasındaki termal
genleşme uyumsuzluğu ise bağ kaplama ile TGO
arasında ciddi çekme gerilmelerine sebep
olabilmektedir.
Artan
gerilmeler
neticesinde
arayüzey ayrılır ve TGO’ yu kırarak hasar meydana
gelebilmektedir [6]. Bunların yanı sıra ısıtma ve
soğutma esnasındaki sıcaklık gradyanları hasarın
direk TBC’ den meydana gelmesine de sebep
olabilmektedir.

Şekil 2. Fırın termal çevrimi sistemi, termal çevrim
öncesi numuneler ve ısıtma-soğutma esnasında
numuneler [13].
Fırın termal çevrim testlerinde numuneler kısa
sürelerde belirlenen limit sıcaklığa yükseltilip yine
belirlenen sürelerde bu sıcaklıkta bekletildikten
sonra basınçlı hava yardımı ile hızlı şekilde
soğutulmaktadır. Her ısıtma-bekletme-soğutma bir
çevrim olarak kabul edilen bu sistemde, testin
sonlandırılması için belirlenen hasar kriteri göreceli
olarak değişebilmektedir. Genellikle görsel olarak
üst kaplama yüzeyinde meydana gelen çatlak ve
ayrılmalar, hasar kriteri olarak belirlenen yüzdelere
ulaştığı zaman test durdurularak numunenin
yaklaşık ömrü tayin edilmiş olmaktadır. Genellikle 3
veya daha fazla numune aynı koşullarda teste tabi
tutularak ortalama olarak termal çevrim ömrü
belirlenmektedir. Numuneler üst kaplama yüzeyine
püskürtülen basınçlı hava ile soğutulduklarından,
çevrimler esnasında en fazla gradyan soğuma
esnasında meydana gelmektedir. Tipik bir termal
çevrim testi 1 saat sürmektedir. Genellikle
numuneler oda sıcaklığından 1080 ile 1150 °C’ lere
8-15 dk sürelerde ısıtılıp, bu sıcaklıklarda 45-50 dk
tutulduktan sonra 15 dk’ ya kadar oda sıcaklığına
soğutulmaktadır.
Endüstriyel
gaz
türbin
uygulamalarına 23 saat fırında tutma ve 1 saat
soğutma
şeklinde
24
saatlik
çevrimlerde
uygulanabilmektedir [14]. Şekil 3’ de fırın termal
çevrim testi sonrası hasara uğramış bir TBC
numunesinin SEM görüntüsü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar termal çevrimin
TBC’ de hasar oluşumuna nasıl sebep olacağını
özetlemektedir. Bu sebeplerin dışında termal çevrim
test koşullarının da hasar oluşumuna doğrudan
etkisi olmaktadır. TBC’ lerin termal çevrim
davranışlarının incelenmesinde genellikle 3 tip test
uygulanmaktadır. Bu testler, aşağıda kısaca
özetlenmiştir.
2.1. Fırın Termal Çevrim Testleri
Fırın termal çevrim testleri ciddi derecelerde bağ
kaplamayı oksitlerken, orta seviyelerde de bağ ve
üst kaplama arayüzeyini çevrimsel olarak termal
şoka maruz bırakmaktadır. Isınma esnasında çok
ciddi gerilmeler meydana gelmezken soğuma
esnasında kayda değer gerilmeler oluşmaktadır. Bu
yöntemde numune uzun süre yüksek sıcaklığa
maruz kaldığından bağ kaplama ciddi şekilde
oksitlenmektedir. Sinterleşme etkisinin görülmesi
için fırında bekleme süreleri biraz kısa olsa da uzun
çevrimler sonunda görülebilmektedir. Şekil 2’ de
termal çevrim fırını, yerleştirilen numuneler ve
ısıtma-soğuma esnasında numunelere ait görüntüler
bulunmaktadır.

Şekil 3. Fırın termal çevrim testi sonunda hasara
uğramış numune yapısı [15].
2.2. Brülörlü Termal Çevrim Testleri
Brülörlü termal çevrim testleri TBC’ lerde ısıl
gradyan
meydana
getirmek
amacıyla
uygulanmaktadır.
Sistem
PLC
ile
kontrol
edilmektedir. Sistemde yanıcı gaz olarak doğalgaz,
propan, kerosen tarzı gazlar kullanılmaktadır.
Çevrim süreleri uzun sürdüğünden gaz sarfiyatının
yüksek olduğu bir termal çevrim testidir. Sistemde
numune tutucaya yerleştirilip, yanıcı gazlar
yardımıyla kaplamanın olduğu yüzeyden brülör
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yardımıyla ısıtılmaktadır. Aynı anda numune arka
yüzeyinden de basınçlı hava yardımıyla soğutma
işlemi yapılmaktadır. TBC’ nin üst yüzey sıcaklığı
çok hızlı şekilde (30-50 s arasında) 1500 °C’ lere
kadar yükseltilebilmektedir. Daha sonra bu
sıcaklıkta 5-15 dk arası bekletildikten sonra basınçlı
hava yardımıyla 1-2 dakikalık süreler içerisinde
numune yüzeyi soğutma işlemine tabi tutulmaktadır
[16–18]. Şekil 4 ‘te ZhongLiu ve arkadaşları [123]
tarafından uygulanan brülörlü termal çevrim test
düzeneği ve zamana bağlı kaplama yüzeyinde
meydana gelen sıcaklık değişimi verilmiştir.

ve hızlı bir tekniktir. Bu yöntemde numunelerin ön
yüzeyleri yaklaşık 1400 °C’ lere kadar ısıtıldıklarında
sinterlenme meydana gelebilmektedir. Termal
gradyanın fazla olmasından dolayı TGO tabakası
çok büyümemektedir. 2 günde yaklaşık 2000
çevrimlik testlerin gerçekleştirilmesine olanak
sağlayan hızlı bir termal çevrim testi olması
sebebiyle brülörlü termal çevrim sistemine alternatif
olarak kullanılmaktadır. 4 tane oksijen-propilen torç,
numune yüzeyini döner bir sabitleyici üzerinde
ısıtmaktadır. Ani şekilde ısıtılan numuneler azot jeti
yardımıyla çok hızlı şekilde soğutulmaktadır. En çok
ısıl
gradyan
soğuma
esnasında
meydana
gelmektedir. Oda sıcaklığına soğuma sonunda
yaklaşık 200-300 °C civarlarında yüzey sıcaklığıyla
altlık arasında sıcaklık farkı oluşmaktadır [19]. Şekil
5‘ te JETS sisteminde kullanılan ekipmanlar ve
numune pozisyonları görülmektedir.

Şekil 4. a) Brülörlü termal şok test sistemi ve b)
zamana bağlı sıcaklık değişimi.
TBC sistemlerinin çevrimler esnasındaki sıcaklık
değerleri pirometreler yardımıyla ölçülmektedir.
Altlığın arka yüzeyi ve üst kaplamanın yüzey
sıcaklıkları ölçülebilmektedir. Böylece meydana
gelen ısı farkı da tespit edilebilmektedir. Brülörlü
sistemlerde düşük sıcaklıkta görülen hasarların
genellikle TGO’ dan kaynaklandığı görülürken,
yüksek sıcaklıklarda ise TGO’ dan ziyade üst
kaplamada
meydana
gelen
ayrılmalardan
kaynaklandığı görülmüştür. Sistemde fırın termal
çevrim sistemlerindeki gibi bağ kaplamanın yüksek
derecede oksidasyonu söz konusu değildir. TGO
kalınlıkları hasar esnasında genellikle 3μm’ nin
altındaki kalınlıklarda olmaktadır. Fırın termal çevrim
testlerinde altlık malzeme direk ortamın sıcaklığına
maruz kaldığından bağ kaplamanın oksidasyonu
hızlanmaktadır. Bunun yanı sıra çevrimler
esnasında altlıkta oluşan oksitlerin kırılması ile
numunenin de incelmesi ile zaman içerisinde aşırı
dahili oksitlenmeler görülebilmektedir. Oysaki
brülörlü çevrim testlerinde ısıtma esnasında, altlık
malzeme arka yüzeyinden soğumaya tabi
tutulduğundan bağ kaplama oksidasyondan çok
fazla etkilenmemektedir. Bunun dışında daha
kompleks ve gelişmiş brülörlü termal çevrim testleri
de mevcuttur [19].

Şekil 5. JETS sistemi [19].
JETS’ de 1 çevrim, 20 s ısıtma, açık atmosferde
ısıtılan sıcaklıkta 40 s bekletme, 20 s kuvvetli azot
soğutma şeklinde uygulanmaktadır. 1232 veya 1400
°C yüzey sıcaklıklarına yaklaşık 20 s gibi kısa
sürelerde ulaşılmaktadır. Üst kaplama yüzeyi ile
altlık numunenin arka yüzey sıcaklıkları pirometre
yardımıyla ölçülmektedir. Numunede meydana
gelecek gradyan da doğal olarak kaplama
kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir [8,
20]. Hasar kriteri diğer tekniklere benzer şekilde üst
kaplamada meydana gelen ayrılma ve çatlak
oluşumu
baz
alınarak
belirlenmektedir.
Numunelerde belirlenen miktarlarda hasar tespit
edildiğinde testler durdurularak termal çevrim ömrü
belirlenmiş olmaktadır. Jung ve arkadaşları [20]
yapmış oldukları çalışmada 2 farklı TBC sistemini
hem JETS hem de fırın termal çevrim testine tabi
tutmuşlardır. Fırın termal çevrim testi sonunda
numunelerde TGO tabakasının ciddi şekilde
büyüdüğü görülürken, JETS termal çevrim testinde
ise TGO tabakası çok ince iken üst kaplamada
meydana gelen çatlaklardan dolayı kırılmalar
olduğunu tespit etmişlerdir. Her iki sistemde de çift
kaplamalar
arasında
ayrılmaların
olduğu
görülmüştür. Bununda en üst kaplamanın düşük
kırılma tokluğundan kaynaklandığı belirtilmiştir.
JETS termal çevrim testine tabi tutulmuş çift üst
kaplamaya sahip bir TBC sisteminde meydana
gelen ayrılmalar Şekil 6‘ da görülmektedir.

2.3. Jet Motor Termal Şok (JETS) Testi
Jet motor termal şok (JETS) testi brülörlü termal
çevrim testinden türetilmiş bir yöntemdir. Bu
yöntemde, kaplamada ısıl gradyanlar meydana
gelmesinden dolayı termomekanik gerilmelerden
kaynaklı hasarlar görülmektedir. Brülörlü termal
çevrim testlerinde seramik üst kaplamada aşırı
termal gradyandan dolayı ciddi gerilmeler meydana
gelmektedir. Brülörlü çevrim testlerinde ısıtma
işleminde kerosen gibi pahalı gazlar yüksek
miktarda tüketilmektedir. JETS sistemi brülörlü
termal çevrim testlerine nazaran oldukça ekonomik

596

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

Thermal Shock and Cycling Behavior of Thermal
Barrier Coatings (TBCs) Used in Gas Turbines, In
Progress in Gas Turbine Performance, InTech,
2013.
[9]Ke, P. L., Wu, Y. N., Wang, Q. M., Gong, J., Sun,
C., Wen, L. S., Study on thermal barrier coatings
deposited by detonation gun spraying, Surface and
Coatings Technology, 2007.
[10]Vaßen, R., Kerkhoff, G., Stöver, D.,
Development of a micromechanical life prediction
model for plasma sprayed thermal barrier coatings,
Materials Science and Engineering: A, 303(1–2), pp.
100–109. 2001.
[11]Chen, W. R., Wu, X., Marple, B. R., Nagy, D. R.,
Patnaik, P. C.,TGO growth behaviour in TBCs with
APS and HVOF bond coats, Surface and Coatings
Technology, 202(12), pp. 2677–2683, 2008.
[12]Schlichting, K., Padture, N., Jordan, E., Gell, M.
Failure modes in plasma-sprayed thermal barrier
coatings, Materials Science and Engineering: A,
342(1–2), pp. 120–130, 2003.
[13]Rudder, T. C. W. Mechanisms of High
Temperature Degradation of Thermal Barrier
Coatings, Imparial Colloge London, 2009.
[14]Bolcavage, A., Feuerstein, A., Foster, J., Moore,
P.,Thermal Shock Testing of Thermal Barrier
Coating/Bondcoat Systems, Journal of Materials
Engineering and Performance, 13(4), pp. 389–397,
2004.
[15]Martena, M., Botto, D., Fino, P., Sabbadini, S.,
Gola, M. M., Badini, C., Modelling of TBC system
failure: Stress distribution as a function of TGO
thickness and thermal expansion mismatch,
Engineering Failure Analysis, 13(3), pp. 409–426,
2006.
[16]Chwa, S. O., Ohmori, A., Microstructures of
ZrO2-8wt.%Y2O3 coatings prepared by a plasma
laser hybrid spraying technique, Surface and
Coatings Technology, 153(2–3), pp. 304–312, 2002.
[17]Ma, X., Takemoto, M. Quantitative acoustic
emission analysis of plasma sprayed thermal barrier
coatings subjected to thermal shock tests, Materials
Science and Engineering: A, 308(1–2), pp. 101–
110, 2001.
[18]Khan, A. N., Lu, J., Thermal cyclic behavior of
air plasma sprayed thermal barrier coatings sprayed
on stainless steel substrates, Surface and Coatings
Technology, 201(8), pp. 4653–4658, 2007.
[19]Vaßen, R., Cernuschi, F., Rizzi, G., Scrivani, A.,
Markocsan, N., Östergren, L., Nicholls, J., Recent
Activities in the Field of Thermal Barrier Coatings
Including Burner Rig Testing in the European Union,
Advanced Engineering Materials, 10(10), pp. 907–
921, 2008.
[20]Jung, S.-H., Lu, Z., Song, D., Paik, U., Choi, B.G., Kim, I.-S., Guo, X., Thermal durability and
fracture behavior of layered Yb-Gd-Y-based thermal
barrier coatings in thermal cyclic exposure, Surface
and Coatings Technology, 323, pp. 39–48, 2017.

Şekil 6. JETS testleri sonunda üst kaplamada
meydana ayrılmalar [20].
5. Sonuçlar
TBC’ lerde üst kaplama malzemesi olarak yüksek
sıcaklık dayanımından dolayı seramik malzemeler
kullanılmaktadır. TBC sistemlerinde kullanılacak
malzemelerin termal şok hasarlarına karşı dayanım
için tokluk, düşük termal iletkenlik, yüksek sıcaklıkta
faz kararlılığı, yüksek termal genleşme katsayısı ve
düşük elastik modül değeri gibi bazı temel
özelliklere sahip olması gerekmektedir. Son yıllarda
seramik üst kaplama üretiminde mikron ve nano
boyuttaki tozların kullanımı, nadir toprak zirkonatları
gibi farklı seramik içeriğe sahip malzemelerin tercih
edilmesi ve çift tabakalı üst kaplamaların üretilmesi
TBC’ lerin yüksek sıcaklık termal çevrim özellikleri
üzerindeki
performansı
konusunda
yapılan
çalışmalarla incelenmiştir. Çalışmalarda nano
yapıya sahip YSZ tozunun kullanıldığı TBC
sistemlerinin,
konvansiyonel
YSZ
tozunun
kullanıldığı sistemlere göre daha yüksek termal
çevrim/şok performansı gösterdiği tespit edilmiştir.
Gelecekteki çalışmalar ise, nadir toprak zirkonatları
ve bunların YSZ üzerine biriktirilmesi sonucu oluşan
çift tabakalı kaplamaların TBC’ lerde termal çevrim
davranışları üzerindeki etkileri incelenecektir.
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THE USAGE OF NEVSEHİR’S CLAYS IN PRODUCTION OF CERAMIC
PRODUCT
NEVŞEHİR YÖRESİNE AİT KİLLERİN SERAMİK ÜRÜN ÜRETİMİNDE
KULLANILMASI
Zahide Bayer Öztürk, Kasım Ovacık
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Nevşehir, Türkiye
seramik el dokuma halıcılıktan oniks mermer
işlemeciliğe kadar pek çok farklı ürün hediyelik eşya
olarak sunulmaktadır. Kapadokya Bölgesi'ni ziyaret
eden 2008 yılı turist kapasitesi 2.139.427olup,
ziyaretçilerin % 46,26'sı, yerli ve % 53,74'ü yabancı
turisttir[1]. Bu ziyaretçiler Avanos el sanatlarına ilgi
duymakta ve bu ürünlerden satın almaktadır. Bu
seramik ürünlerin yapımında özellikle killer en
önemli payı oluşturmaktadır.
Ülkemiz birçok endüstriyel hammadde ve yer
altı kaynakları yönünden önemli bir potansiyele
sahiptir. Ülkemiz, resmi olarak elde edilen verilere
göre 354 milyar ton civarında kil rezervine sahiptir
ve killer yoğun olarak İstanbul, Söğüt bölgesinde
bulunmaktadır ve üretimi yapılan killerin kalitesi
büyük ölçüde dünya standartlarına uygundur [2-3].

ÖZET
Nevşehir’in Avanos ilçesinde çanak, çömlek,
seramik el dokuma halıcılıktan oniks mermer
işlemeciliğe kadar pek çok farklı ürün hediyelik eşya
olarak sunulmaktadır. Kapadokya Bölgesi'ni ziyaret
eden 2008 yılı turist kapasitesi 2.139.427olup,
ziyaretçilerin % 46,26'sı, yerli ve % 53,74'ü yabancı
turisttir. Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı
turistlerin Avanos'u ziyaret ettiği bilinmektedir. Bu
ziyaretçiler Avanos el sanatlarına ilgi duymakta ve
bu ürünlerden satın alınmaktadır. Ancak seramik
çalışmalarında dikkati çeken noktalardan biri de
çamur ve sır kompozisyonlarının farklı şehirlerden
(Kütahya, Eskişehir vb.) temin edilmesi, Avanos'ta
sadece ilk pişirim-sırlama-ikinci pişirim işlemlerinin
gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada Nevşehir'de
seramik atölyeleri için yöresel bir seramik bünye
reçetesi oluşturmak, seramik atölyeleri için
Avanos'un bölgesel killerinin kullanılması ve
karakterize edilmesi amaçlanmıştır.

Kil, endüstriyel dolgu malzemesi, bağlayıcı ve
yapıştırıcılarda, toz dağıtıcılarda adsorbent olarak,
ilaç ve kimya endüstrisi gibi pek çok sektörde
kullanım alanı bulmaktadır. Dünyada üretilen kil ve
kaolen hammaddelerinin %80’inini ise seramik
sektörü tüketmektedir [4]. Bu durum da
göstermektedir ki, her yıl kil kaynaklarına olan
ihtiyaç giderek artacak ve kil yatakları zamanla
tükeneceği için yeni kaynak arayışlarına doğru
gidilecektir.
Seramik
üreticileri
de
ileriki
dönemlerde esas hammaddelerini oluşturan kil ve
kaolen için yurtdışında hammadde teminine ya da
farklı hammadde arayışlarına yönelecektir. Bu
çalışma ile seramik bünye üretiminde Nevşehir
Avanos bölgesi killerinin sektörde yoğun olarak
kullanılan Rus kili ve kaolen yerine kullanılmasının
olumsuz yönde herhangi bir sonuç değişimine
neden olmadığı ve standart ile benzer ve Rus kili
muadili kil ile standarttan daha iyi sonuçlar elde
edilmesi ile bu killerin kullanılabilir olduğu
görülmüştür. Standartta kullanılan Rus kili ve
kaolen yerine bu killerin kullanılması sağlanır ise
seramik ürün üretiminde Rus kili ve kaolen için
alternatif bir hammadde kaynağı bulunmuş olacak,
kil kalitesi ile Nevşehir de seramik sektörü için
tanınır olacaktır. Rus kili için gerekli olan nakliye ve
tüketim maliyetleri yerel bir hammaddenin
kullanımı ile en aza inecektir. Kilin işletilebilir
rezerv tespiti sonrasında yurtiçi ve yurtdışı seramik
üretimi gerçekleştiren sağlık gereci, seramik karo,
seramik firmalarında alternatif ve kullanılmayan
hammadde kaynağı kullanılabilir hale gelmiş
olacaktır. Böylece hem seramik sektörüne hem de
ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelime: Kil, seramik, fiziksel özellikler.
ABSTRACT
In the Avanos in Nevsehir there are presented
from bowl, pottery, ceramics, hand carpet weaving
and onyx marble processing as gift items. The
year 2008 capacity in the Cappadocia Region is
2,139,427, 46,26% of the visitors and tourists of
the domestic and foreign tourists are native and
53,74% are foreigners. It is known that local and
foreign tourists who visited Cappadocia visited
Avanos. These visitors are of interest to Avanos
crafts and purchased from these products.
Avanos’s pots and ceramics are also demanded
products.
However, one point of attention in
ceramic Works that the mud and glaze
compositions are supply from different cities
(Kütahya, Eskişehir etc.), only firing-first firingglazing-second firing processes carried out in
Avanos. It was aimed to create a local ceramic
body recipe, use and characterize regional clays of
Avanos for ceramic workshops in Nevşehir.
Keyword: Clay, ceramic, physical properties.

GİRİŞ
Nevşehir’in Avanos ilçesi sadece Kapodokya’nın
değil ülkemizin de en önemli el işçiliği
merkezlerinden biridir. İlçede çanak, çömlek,
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Deneysel Çalışmalar

Çizelge 2. Reçete oluşturmak için seçilen iki kilin
kimyasal analiz sonuçları
Miktar
3
4
SiO2
60,30
62,37

Çalışma sürecinde öncelikle kil numuneleri ve
bünye bileşiminde kullanılmak üzere diğer
hammaddeler
Güray
Seramik
(Nevşehir)Ltd.Şti.’den temin edilmiştir. Güray
Seramik firması, Avanos ilçesi Kızılırmak
yakınında (4-5 km) bulunan çeşitli bölgelerden
temsili kil numuneleri almıştır. Numune hazırlama,
pişme küçülmesi, pişme rengi, su emme ve pişme
mukavemeti
ölçümlerinin
yapılabilmesi
için
endüstriyel koşullarda hazırlama işlemleri Yurtbay
Seramik (Eskişehir) firmasında yapılmıştır (Resim
1). Hammaddelerin analiz sonuçları Çizelge 1’de
verilmiştir. Genel olarak tablet hazırlanması
esnasındaki
şekillendirilme
ve
su
emme
değerlerine bakılarak seramik bünye bileşiminde
kullanılacak iki kil seçilmiştir. Bu iki kilin kimyasal
analizi Çizelge 2’de verilmiştir. İki kilin kullanılması
ile hazırlanan ve nispeten iyi sonuç veren 2 nolu
kilin
kullanıldığı
reçeteler
Çizelge
3’de
sunulmuştur.

Al2O3

25,09

31,82

Fe2O3

0,91

1,88

CaO

1,63

0,69

MgO

0,88

0,62

Na2O

0,50

0,50

K2O

0,27

0,65

TiO2

-

0,39

SO3

-

0,75

Çizelge 3. Oluşturulan reçeteler
Reçeteler Std
N2
Rus Kili
15
15
Feldispat 26
26
Kuvars
22
22
Alümina
12
12
Kaolen
25
Zirkon
5
5
2 nolu kil
25
3 nolu kil
4 nolu kil
-

N3
15
26
22
12
5
25

N4
26
22
12
25
5
15

Kuruyan malzeme %5-6 oranında nemlendirildikten
sonra 130 bar basınçta 10x5x5 cm olacak şekilde
şekillendirilmiştir. Sonrasında 1250ºC’de /5 saat
pişirilmiştir. Numunelerin hazırlanması ile ilgili
aşamalar Resim 2’de verilmiştir. Numunelerin
ölçümünde kullanılan su emme ve 3 nokta eğme
testi (mukavemet) cihazlarının görüntüleri Resim
3’de verilmiştir.

Resim 1. Karıştırma ve öğütme işlemi sonrası
killerin etüvde kurutulması ve preslenme sonrası
tabletler
Kullanılacak killer belirlendikten sonra yüksek
sıcaklığa dayanımlı, pişme rengi beyaz tonlarda
olacak şekilde standart bir reçete oluşturulmuştur ve
killer bu reçetede yer alan kaolen, rus kili yerine
kullanılarak özellikleri kıyaslanmıştır. Oluşturulan
reçeteler tartımdan sonra 20 dakika yaş öğütmeye
tabi tutulmuş, 63 mikronluk elek bakiyesi %2,5-3,5
olacak şekilde yaş öğütülmüş, sonrasında etüvde
kurutulmaya bırakılmıştır.
Çizelge 1. Temin edilen killerin fiziksel özellik
sonuçları
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hammaddelerdendir. Seçilen killer ile hazırlanan
reçetelere göre pişirim sonrası numunelerde elde
edilen su emme, pişme rengi, pişme küçülmesi,
pişme mukavemeti sonuçları Çizelge 4’de
verilmiştir. Numune sonuçları incelendiğinde
mukavemetin pişme küçülmesinin ve su emmenin
Kapadokya bölgesinde çıkan kil ve kaolenli
numunelerde cok daha iyi sonuçları ortaya
çıkmıştır.
Çizelge 4. Numunelerin su emme (S.E.), pişme
rengi, pişme mukavemeti (P.M.), pişme küçülmesi
(P.K.) sonuçları

Numunelerin Xrd analizi Nevşehir Bilim Uygulama
Araştırma Merkezinde yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlar Resim 4-7 ’de verilmiştir.

Resim 2. Numune hazırlama aşamaları

Resim 4. Standart reçete numunesinin Xrd grafiği

Resim 3. Eğilme test cihazı ve su emme testi
cihazı

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Literatürde Kapodokya bölgesindeki killerin
seramik bünyelerde kullanımına ilişkin çalışmalar
çok sınırlıdır [5-7]. Bayer Öztürk [6,7] Nevşehir
bölgesi killerinin porselen karo bünyelerde
kullanılan kil ve kaolen yerine kullanımı ile
bünyelerin teknolojik özellikleri ile sinterleme
davranışına etkilerini araştırmış ve karo üretimi için
potansiyel bir hammadde olarak kullanılabilir
olduğunu göstermiştir. Ancak yörede dikkati çeken
döküm ile üretilen seramik ürünler için çamurun
farklı illerden temini sonrası sadece uygulama
işlemlerinin gerçekleşiyor olmasıdır. Oysa temin
edilen kil kaynakları hem küçük çaplı üretim
gerçekleştiren seramik atölyelerine hem de
seramik sektörüne kazandırılabilir. Çünkü Rus kili
ve kaolenler seramik sektöründe en çok kullanılan

Resim 5. Nevşehir kili reçetesi numune 4 ün Xrd
grafigi
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Resim 6. Kaolen yerine kil reçetesi numune 2 Xrd
grafigi

Resim 8. Numunelerin pişme sonrası görüntüleri

SONUÇLAR
Çalışma sonucunda dayanım, su emme,
küçülme, pişme rengi ve faz yapısı açısından
standarda yakın sonuçlar elde edilmiştir, 4 numaralı
kil ile yurtdışından gelen bir kil yerine
kullanılmasının mümkün olacağı görülmüştür.
Standartta kullanılan Rus kili ve kaolen yerine bu
killerin kullanılması sağlanır ise seramik ürün
üretiminde Rus kili ve kaolen için alternatif bir
hammadde kaynağı bulunmuş olacak, kil kalitesi ile
Nevşehir de seramik sektörü için tanınır olacaktır.
Rus kili için gerekli olan nakliye ve tüketim
maliyetleri yerel bir hammaddenin kullanımı ile en
aza inecektir. Kilin işletilebilir rezerv tespiti
sonrasında yurtiçi ve yurtdışı seramik üretimi
gerçekleştiren sağlık gereci, seramik karo, seramik
firmalarında alternatif ve kullanılmayan hammadde
kaynağı kullanılabilir hale gelmiş olacaktır. Böylece
hem seramik sektörüne hem de ülke ekonomisine
katkı sağlanmış olacaktır.

Resim 7. Kaolen yerine kil reçetesi numune 3 Xrd
grafigi
Numunelerde elde edilen fazlar genel olarak;
kuvars, müllit, korund, zirkon ve albittir. Özellikle
N4 numunesinde müllit faz şiddetinin yükseldiği
gözlenmektedir.
Bu
durum
mukavemet
değerlerinin de yüksek çıkmasının nedenini
açıklamaktadır. Mukavemet ve su emme
değerlerine göre X ve Y reçeteleri yeniden
3
hazırlanarak, 1700-1750 g/cm olacak şekilde
yoğunlukları
belirlenerek
Güray
Seramik
(Nevşehir/Avanos) bünyesinde döküm çamuru
hazırlanmış ve kâse şeklindeki alçı kalıplara
dökülmüştür.
Kuruma sonrası numuneler,
laboratuvar koşullarındaki fırında 1205ºC’de 5 saat
pişirime tabi tutulmuştur. Numunelerin pişme
sonrası görünüşleri Resim 8’de verilmiştir.

Killerin alındığı yerdeki mevcut rezerv kapasitesi ile
ilgili araştırmalar jeoloji mühendislerince yapılıp,
gerekli izinler Bölge Müdürlüklerindeki TapuKadostro
birimlerinden
alındığında
seramik
sektörleri ile anlaşma yapılarak kullanılabilirliği
değerlendirilmelidir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleşmesinde Ar-Ge açısından
sağlamış olduğu desteklerinden dolayı Yurtbay
Seramik A.Ş.‘ye, hammadde temini ve desteği için
Güray Seramik (Nevşehir) firmasına teşekkür
ederiz.
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KAROSU SIRINDA PİGMENT OLARAK KULLANILMASI
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ÖZET

proper use of by products and wastes generated by
production processes all over the world. Industrial
production threatens the environment and human
health because of the more intensive usage of
natural resources and creates a rather damaging
situation for the environment. In this respect, various
R & D studies are carried out in order to minimize the
damage, and therefore the wastes that threaten
human health. Solid wastes that result from industrial
production are the starting raw material for a new
product and provide added value and sustainability
of production. The aim of the study is to produce
pigments by using fly ash solid wastes obtained from
Afşin-Elbistan and Iskenderun thermal power plants
and to evaluate as pigments in industrial ceramic
glazes. The chemical analyzes of fly ash obtained
from Afşin-Elbistan and İskenderun thermal power
plants were done in the experimental works planned
for this purpose. The supplied fly ashes were
calcined. Pigments produced by calcination are
added to the industrial glaze of Altın Çini Company
(Kütahya) as 3, 6 and 9 % wt..The prepared glazes
were applied onto the pre-engobed wall tiles by
pouring method and fast fired for a period of 45
minutes at 1112 ºC (cold to cold). Depending on the
amount of the pigment, shades of light brown to dark
brown were obtained. L * a * b * color parameters of
the glazes were performed and the glaze was
characterized by x-ray diffractometry (XRD).

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel
olarak yaşanan endüstriyel ve ekonomik büyüme,
tüm dünyada üretim süreçleri ile oluşan yan ürün ve
atıkların doğru kullanımı, sürdürülebilir endüstriyel
atık yönetimi açısından önem kazanmaktadır.
Endüstriyel üretim doğal kaynakların daha yoğun
kullanımı nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit
etmekte ve çevreye oldukça zarar verici bir durum
oluşturmaktadır. Bu açıdan çevreyi ve dolayısıyla
insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden atıkların
vermiş olduğu zararı en aza indirmek için çeşitli ar-ge
çalışmaları yapılmaktadır. Endüstriyel üretim sonucu
oluşan katı atıkların yeni bir ürün için başlangıç
hammaddesi olması çevreye ve üretime katma değer
ve sürdürülebilirlik sağlamaktadır. Bu çalışmada
Afşin-Elbistan ve İskenderun termik santrallerinden
elde edilen uçucu kül katı atıkları kullanarak pigment
üretilmesi ve bu pigmentlerin endüstriyel seramik
sırlarında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda planlanan deneysel çalışmalarda,
Afşin-Elbistan ve İskenderun termik santrallerinden
elde edilen uçucu küllerinin kimyasal analizi
yapılmıştır. Temin edilen uçucu küller kalsine
edilerek pigment haline getirilmiştir. Kalsine edilerek
üretilen pigmentler Altın Çini A.Ş. den temin edilen
hızlı pişirim duvar karosu sırı içerisine ağırlıkça % 3,
6 ve 9 oranında ilave edilmiştir. Hazırlanan pigment
ilaveli sırlar astarlı duvar karolarına akıtma yöntemi
ile uygulanmış ve endüstriyel ortamda 45 dak. süre
ile 1112 ºC'de hızlı pişirime tabi tutulmuştur. Sır içine
ilave edildiği orana bağlı olarak açık krem renginden
koyu kahverengi arasında renk tonları elde edilmiştir.
Sırlı pişmiş yüzeylere L* a* b* renk analizleri yapılmış
ve sırlar X-ışını difraktometresi (XRD) ile karakterize
edilmiştir.

Keyword: Pigment, Glaze, Fly ash, Waste.

INTRODUCTION
There is an ongoing need for raw materials and
energy in the world that increases each day. The
majority of the energy and raw material needs is
acquired from minerals. Industrial solid wastes are
generated during or following a process sequence in
industrialization and production facilities. Various
studies are being carried out on the use of the coal,
which is one of the domestic energy sources having
a significant reserve in terms of our country, for
different purposes [1]. Fly ash generated in thermal
power plants burning coal occurs as a solid waste
with very fine grain size, which is formed by
undergoing certain changes as a result of a complete

Anahtar Kelime: Pigment, Sır, Uçucu kül, Atık.
ABSTRACT
The industrial and economic growth experienced in
parallel with technological developments and
industrialization is gaining importance in terms of
sustainable industrial waste management and the
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Table 1: Chemical analysis of the İskenderun and
Elbistan ashes.

burning of the minerals contained in the coal and
accumulating by being swept with the gases coming
out of the flue [1-3]. Ash is generated by thermal
power plants in three ways. The ashes which are not
carried by the flue gas, remaining on the base after
being burned; the ashes with very fine grain size (fly
ash) collected by mechanical or electrostatic dust
collectors; ashes obtained by removing the coal ash
burned in cyclone-type furnaces by being cooled
down in water after being melted (molten ash,
cinder). In this study, fine-grained fly ash adhering to
the electrostatic dust collectors are used. Fly ashes
have colour tones ranging from light grey to black;
this is related to whether the coal is fully burned or
not burned sufficiently. Fly ash usually contains four
elements. These are silica, aluminium, iron and
calcium elements [4-7]. The Afşin Elbistan (AE)
thermal power plant, which is one of the plants with
the highest energy production capacity in our
country, is the plant where the fly ash is produced
the most. The resulting waste is ash which contains
a high amount of lime; due to its high free lime and
high sulphur oxide content, it cannot be used in the
cement and concrete industry and is disposed of into
the external environment. It brings an environmental
threat, such as creating pollution by taking off with
the wind or contaminating the water resources by
mixing with groundwater [8]. The aim of this study is
to produce pigments by using Afşin Elbistan and
İskenderun ashes and to put the pigments produced
into use in industrial ceramics glazes. In addition, the
pigmentation of the two different types of ashes as
well as their effect within the same industrial glaze
was examined comparatively.

Raw Material
SiO2
Al2O3+TiO2
Fe2O3

İskenderun
Ash (%)
63
20.1

Elbistan
Ash (%)
41.7
16.4

9

8.4

CaO

4.2

21.9

MgO

0.7

2.6

Loss of ignition

2.9

8.9

99.9

99.9

Total

RESULTS AND DISCUSSION
The coherence of the coefficients of expansion of the
glaze and the structure prevents a possible glaze
error. The glaze cracks are formed as a result of the
glaze having a larger expansion coefficient
compared to the structure, whereas the mud being
convex and the structure having a larger expansion
coefficient than the glaze causes the glaze to flake
and the structure to become concave. In order to
prevent any errors, it is important to weigh the recipe
correctly under the same conditions and to apply the
grinding and firing process of the glaze under the
same conditions at each occasion [9]. Surface
photographs of the glazed tiles obtained by adding
pigments to the glaze and subjecting them to fast
firing are given in Figure 1 (İskenderun ash) and
Figure 2 (Elbistan ash). Depending on the increased
amount of pigment, a change from light brown to
dark brown was observed on the surfaces where
İskenderun ash was used. On the surfaces where
the Elbistan ash was used, a colour transition from
light cream to brown was observed. No glaze errors
resulting from the use of Elbistan and İskenderun
ashes were found. With the increase in the pigment
amount, it was observed that the L* values
decreased and a* values increased on surfaces
where İskenderun ash is used. In Elbistan ash, it was
observed that the L* values decreased and a* values
increased. Use of waste is important in terms of
reducing the waste at the source and putting it to
good use through finding new areas of use for it by
separating it in terms of its characteristics.
Considering the damage to the environment and
human health, waste management must be
systematically applied [10].

EXPERIMENTAL STUDIES
Afşin Elbistan ash and İskenderun ash were used in
this study. The chemical analyses of the ash
obtained are presented in Table 1. Undersize dusts
o
o
o
were calcined at 1000 C, 1100 C and 1150 C for a
period of 3 hours by being filtered through a 63 µm
sieve after the grinding process is carried out.
Calcined wastes, whose washing and drying
processes are performed after the calcination
process, are added to the fast-fired wall tile glaze in
o
proportions of 3, 6 and 9% and cooked at 1112 C for
45 minutes in the industrial firing kiln.

L* a* b* colour values of glazed fired surfaces were
determined by using a WGG60-E4 brand
spectrophotometer
and
crystal
phase
characterizations were determined by using a Rigaku
Miniflex brand X-ray diffractometer (XRD).

604

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

İskenderun Ash (0%)

Table 2: L * a * b * colour values of glazed surfaces
to which İskenderun ash is added.

İ0 1000 C (Calcination)
6%
9%
o

3%

İskenderun Ash
(by
L*
weight)
3% 82.29
o
1000 C
6% 76.10
9% 68.26

Firing
Temperature
İ0 1000 C (Calcination)
6%
9%
o

3%

o

1100 C

3%

o

1150 C

İ0 1150 oC (Calcination)
6%
9%

a*

b*

2.50
4.66
6.98

18.46
22.14
24.53

3%
6%
9%

82.63
75.13
68.01

2.58
5.44
7.95

15.62
20.16
22

3%
6%
9%

83.53
77.42
69.24

2.34
4.41
7.10

13.51
17.08
19.45

L * a * b * colour values of glazed
surfaces to which Elbistan ash is added

Table 3:
Figure 1: Glazed surfaces where İskenderun ash is
used

3%

Elbistan Ash (0%)
o
E0 1000 C (Calcination)
6%

Firing
Temperat
ure
9%
o

1000 C

o

1100 C
o

3%

E0 1000 C (Calcination)
6%

9%
o

1150 C

3%
6%
9%

89.21
84.22
82.21

0.046
0.82
1.38

11.11
16.86
18.27

3%
6%
9%

88.13
83.54
81.04

-0.68
0.15
0.68

12.23
16.29
21.91

3%
6%
9%

90.13
87.29
80.46

-0.82
-0.69
0.49

10.98
15.47
22.27

9%

RELATIVE INTENSITY

3%

L*

When L* a* b* colour values of fired glazed surfaces
are examined, it is seen that a decrease in L* value,
increase in a* value and increase in b* value are
observed in the pigment-added samples obtained
from İskenderun ash and Elbistan ash.

o

E0 1150 C (Calcination)
6%

Elbistan Ash
a*
b*

(by
weight)

Figure 2: Glazed surfaces where Elbistan ash is
used.

Figure 3: (i-0) XRD pattern obtained after application
of the pigment, prepared with İskenderun ash waste,
in the glaze at the proportions of 3%, 6% and 9%.
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Figure 4: XRD pattern of glazed surfaces obtained
after application of the pigment, prepared with
Elbistan ash, in the glaze at the proportions of 3%,
6% and 9%.
Crystal structure of the pigment is important in colour
formation. Colour formation in the vitreous matrix is
obtained by distributing the insoluble coloured crystal
structure (pigment) in the matrix. The glaze obtains
colour with the distribution of pigment. It is important
that the colour is stable. This depends on the
composition where the pigment is used as well as
the regime of firing. [11-15]. Quartz, chromium
titanium oxide and iron oxide chloride phases were
determined in the phase analysis results obtained
from surfaces created as a result of firing the Elbistan
and İskenderun ashes after being calcined for a
period of 3 hours at 1000 ºC, 1100 ºC and 1150 ºC
and adding the same in the glaze in the proportions
of 3%, 6% and 9%.

RESULT
Recycling is a very comprehensive subject, one
which every group of society must be sensitive
towards. In this study, fly ash obtained from
İskenderun and Afşin Elbistan thermal power plants
were calcined. In the wall tile glazing samples where
it was used as pigment in the wall tile glazing in the
proportions of 3%, 6% and 9%, the colour showed a
change from light brown to dark brown (İ-0) and light
cream to brown (E-0). In the samples obtained, it
was determined that the use of calcined cinder does
not cause any glaze error. With the use of these
ashes, the harm caused by power plant waste ashes
to the environment and to the water resources will be
avoided and, in addition, a wide range of gains will
be achieved by preparing alternative cheap raw
materials for pigment production to be used in the
ceramics industry.
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Abstract
alone causes about 38% of the overall EU
emissions. According to the Renewable Heating and
Cooling European Platform, the demand of solid
biomass for thermal uses will be increased from
some 70 Mtoe/year in 2012 to about 231 Mtoe/year
by 2050 in the EU, and thus could cover a very large
part of the thermal demand by that year, which is
expected to be between 300 to 500MToe. It is also
expected that the biomass will progressively take
more importance to meet the increasing cooling
demand for particularly in the southern EU countries
[1].

Turkey, as one of the Mediterranean country, has a
considerable biomass potential. In line with the
European regulations, solid biomass fuel should be
certified. To increase the awareness of this
certification system, TUBITAK project team has been
collaborating with counterparties within BIOMASUD
PLUS. The expected outcome of the project is to
help forward the growth of the native biomass fuel
market within the aspects of certification and
labelling of the fuel. Thereby, the project may guide
the governmental bodies to establish the rules and
the regulations of the solid biomass fuel market in
one side and may motivate the potential solid biofuel
suppliers
and
residential
heating
system
manufacturers of Turkey in the other side. The
BIOMASUD PLUS project is coordinated by the
Spanish Bioenergy (AVEBIOM) Association, aiming
to improve the existing certification system, which
has been in operation since 2013 for Mediterranean
solid biofuels in Europe . This has been managed by
inviting the new Mediterranean countries with
biomass potential like Turkey to the second phase of
the project, reviewing the sustainability criteria of the
certification system and searching the ways of
deployment of the certification system to the new
participant countries. Currently the biomass labelling
system is effective in Spain, France and Portugal
and, thanks to the BIOMASUD PLUS project, may be
implemented in Italy, Greece, Slovenia, Croatia and
Turkey. The partners of the multidisciplinary team of
the consortium are: AVEBIOM, CIEMAT, PEFC and
Tercera Fase Software from Spain, CBE from
Portugal, AIEL from Italy, BIOS from Austria, CERTH
from Greece, ZEZ from Croatia, TUBITAK MRCfrom
Turkey and GIS from Slovenia.
Keywords: BIOMASUD
biofuel, certification.

PLUS,

biomass,

The biofuel quality standards and the quality control
measures are in general well established for the
residential heating biofuel market in most of the
central and northern EU countries in contrast to the
Mediterranean countries. Therefore, solid biofuel
market development conforming the certification and
labelling standards are needed for all Mediterranean
countries. In Europe, domestic boiler and stove
manufacturers with designs for the certified biofuels
is arising in the market. Their equipment is
recommended for certain biofuels with definite
composition (humidity, ash content etc.) in terms of
environmental concerns and combustion efficiency.
For the economic integrity of European Union,
national standards and certification systems
controlling the market should be harmonized for
uniformity. Therefore, barriers in front of the solid
biofuel market should be defined and overcome. To
do this, European Standards and certification system
for wood pellets (ENplus®) have been implemented
to increase the biofuel quality concerns. These
standards and certification system have been
incorporated to the residential solid biofuels markets
in Europe but still with some differences in Northern
EU countries [2]. Although any specific legislation is
not foreseen on the sustainability requirements for
the small to medium sized biomass residential
heating appliances (<0.5MWth), the project concerns
on this issue as well. Sustainability requirements
along with the related solid biofuel value chains will
be developed and an implementation plan may be
introduced to the market stakeholders for the
improvement of the efficiency and reducing the
negative environmental impact of these appliances.
A draft directive on the sustainability of the biomass
fuels will be recommended. This is of particular
interest for biofuels produced out of domestic forest
biomass in the Mediterranean countries because of
the high vulnerability conditions of these forests
which require specific biomass extraction strategies
in order to avoid environmental damages [2].

solid

1. Introduction
For the utilization of solid biomass, cogeneration
presents an efficient and competitive way of
application. The EurObserv’ER barometer initiative
measuring the progress made by renewable
energies in each sector and in each member State of
the European Union reported the consumption of
71.7 mtoe of solid biomass in 2013 for heating whilst
7.1 mtoe of biomass usage corresponding to 81.7
twh electricity generation. Almost 50% of the energy
consumption in Europe is for space heating, hot
water supply and heating for industrial processes. To
date, heating generally comes from the combustion
of fossil fuels and gas fuels, leading to significant
greenhouse gas emissions. The heating sector in EU

The SUDOE (Spain, south of France and Portugal)
constitutes a proper biomass market with particular
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sustainable market of residential Mediterranean solid
biofuels” started to develop and improve the system
by increasing the number of biofuels, the countries
concerned and sustainability criteria. The project will
finish at the end of 2018.

characteristics that differ from the rest of Europe and
there happens a series of barriers that have
prevented its development: a. Safety of the supply is
not guaranteed. b. availability and quality of the
information about market behavior is precarial. c. the
particular characteristics of the SUDOE biomass
make inefficient the use of more advanced
technologies from other parts of Europe, and make
difficult the application of regulations that regulate
and control the quality and the sustainability of the
energy model [2].

The overall objective of this project is to develop
integrated solutions to promote the sustainable
market for Mediterranean solid biofuels for
residential heating by:
› developing and extending a quality and
sustainability certification system.
› assessing the existing barriers and identifying
solutions with emphasis on the sustainability and
quality control systems.
› developing tools and databases with information
about sustainable biomass resources to have a
global vision and identifying sustainable solid
biofuels supply chains.

At European level, measures are taken to confront
these problems. Nevertheless, these have been
influenced by more developed markets of the center
- north of Europe, and do not take into consideration
the peculiarities of biomass from SUDOE. Also, they
do not manage to include the whole productive
process of the biofuel because they consider only the
final product. To overcome these problems,
BIOMASUD project “Developing the sustainable
market of residential Mediterranean solid biofuels”
introduced mechanisms of support that they help to
the development of a sustainable market of the solid
biomass[2].

The aim of this paper is to introduce BIOMASUD
PLUS Project, explain BIOMASUD certification
system for Mediterrenean solid biofuels.

2. Biomass Potential in Turkey

®

The BIOMASUD quality and sustainability label for
solid biofuels was created within the INTERREG
SUDOE IV BIOMASUD project in 2013 with the aim
of covering quality and quality assurance as well as
sustainability requirements of typical Mediterranean
biomass resources presently used as solid biofuels
in small and medium size heating installations:
domestic, commercial, institutional etc. The label is
owned by several partners in this proposal
established in the SUDOE EU Region: Spain,
Portugal and south-west of France. Presently, the
label includes wood chips and pellets, olive stones
and most common types of nut shells. It is a private
certification system of quality and sustainability as
result of a European project that has the same name
funded by FEDER in the framework of Interreg IV-B
program. It is a certification system for Mediterranean
Biofuels: Wood Pellets, Olive Stones, Wood Chips
and Nut Shells. For wood pellets and wood chips, the
system is based on international standards, for wood
pellets on the ISO 17225-2 and for wood chips on
the ISO 17225-4, while for the rest of biofuels is
based on own pre-standards developed in the
project[2].

In the year 2014, 100.7 million tons of oil equivalent
(Mtoe) energy were consumed for the industry and
service sectors in Turkey. 86.1 Mtoe of the total
consumption was for the industry and the remaining
was for the service sectors. The produced and
distributed electricity energy accounted for 42.4% of
the total energy. This was followed by the
manufacturing and transportation/storage sectors
with the shares of 38.4% and 9.5%, respectively.
Based on the fuel type, natural gas comes in the first
rank with its annual consumption of 32.5 Mtoe,
followed by the lignite and the hard coal with their
consumption of 16.4 Mtoe and 16 Mtoe, respectively.
Due to the lack of native natural gas reserves,
Turkey has to pay a lot for imported natural gas, for
example 34.76-23.45 billion $ for the years 20142015. Since the energy demand of Turkey is
increasing year by year depending on the increase of
its population, the effective utilization of its own
energy sources seems inevitable. Therefore, new
efforts are needed in terms of the sustainability and
security of energy supply. In response to meet the
increasing energy demand, renewable energy option
have been applied to increase its share in the whole
energy portfolio of Turkey since 2005. As a result of
this, its share has been increased to 5% in total.
Biomass is one of the promising renewable energy
options. According to the definition in the Renewable
Energy Law (REL), biomass is a resource obtained
from agricultural and forestry products including
vegetable oil waste, agricultural harvesting waste as
well as from organic waste, and from the by-products
formed after their processing. Agricultural and
forestry residues, poultry wastes and refuse-drived
fuels and so on are the ones classified as the second
generation of non-edible biomass source and
needed to be utilized further. Waste potential of
Turkey is around 8.6 million tons equivalent of
petroleum (TEP), 6 million TEP is used for heating
[3].

The strategy is supported in relevant tools
specifically developed for the Mediterranean
conditions
(BIOMASUD
certification
label,
BIORAISE) and that are improved and extended to
new Mediterranean biofuels and countries in this
project. The project envisages the realization of the
required biofuel characterization and combustion
testing in order to assess the conditions for a
sustainable market development [2].
Besides the quality, the system also has
sustainability requirements such as the carbon
footprint or the energy used to produce the biofuel.
The rights of BIOmasud® brand in Spain belong to
AVEBIOM and CIEMAT. In January 2016, the
BIOMASUD PLUS project “Developing the
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biomass for residential heating apparatus if partly
supported with some incentives. To establish a
biomass market, production of solid biomass fuel
conforming the international standards and labelling
of it should be achieved. The aim of the BIOMASUD
PLUS project and its deliverables have been
designed within this framework and funded by
European Commission Horizon 2020 Program.

Agro-industry biomass resources in Turkey is listed
in Table 1.
Table 1 Global country agro- industry biomass
resources in Turkey [3].
SECTOR OF
ACTIVITY

TYPE OF BYPRODUCTS

POTENTIAL
(t DM/y)

Wood
industries

Nut hulling
industry

Olive oil
industry

Bark

600,000

Clean wood byproducts (wood
based panel)

6,500,000

Almond Shell

40,000

Pistachio shells

72,000

Hazelnut shell

323,000

Other

40,000

Olive stones

1,750

Exhausted olive
cake

850,000

TOTAL AGROINDUSTRY

2.2. Solid biofuel selection and characterization
Agricultural pruning and more specifically olive trees,
and vineyard pruning have been reported as
biomasses with high potential for solid biofuels
production in the domestic and residential sectors in
most of countries, particularly Italy, Spain and
Turkey. Vineyard pruning pellets are already
marketed in Spain. Some biomasses (e.g. olive
stones), are already being widely commercialized as
domestic fuels in some countries whilst are reported
as high potential raw materials in other. Table 2
presents the potential of these materials in the
participating countries.
Table 2 Pruning biomasses with potential interest in
Biomasud Plus countries.

8,426,750
COUNTRY

Turkey’s imports of wood chips and scrap (HS 4401)
increased significantly due to a surge in demand
from local MDF and chipboard producers. Total
imports increased from 48,000 MT in 2005 to
544,000 MT in 2006 eventually reaching 974,000 MT
in 2008 and 1.6 million MT in 2009. The US is the
leading supplier in this category, providing some
500,000 MT, followed by Brazil with 323,000 MT.
The Ukraine and Bulgaria were other leading
suppliers of wood chips to Turkey in 2009 with
387,000 MT and 55,000 MT respectively. Canada
and Venezuela are also among the leading suppliers
of wood chips to Turkey. Due to the way in which
imports in this category are recorded, it is virtually
impossible to distinguish what percentage of these
imports was hardwood or softwood [4].

Croatia

VINEYARD
PRUNINGS
(t DM/y)

OLIVE TREE
PRUNINGS
(t DM/y)

41,262

4,420

Greece
Italy
Portugal

520,156
2,079,240
245,664

1,178,489
981,835
227,685

Slovenia
Spain
Turkey
TOTAL

28,284
1,866,498
1,252,500
6,033,604

405
2,288,895
884,000
5,565,729

Considering a widespread use in the participant
countries, the quantities of solid biofuels marketed in
each country and the reported raw materials with
potential for residential solid biofuels production
(Table 2), Table 3 shows the biofuels and biomasses
selected for further work, as well as the countries
where samples of each selected biomass were
collected.

2.1. Main supports for the use of biomass in
Turkey
National legislation on biomass heating systems
for the domestic sector
According to the Ministerial Decree [5], boilers using
solid biofuels in Turkey should meet at least the
requirements for emissions of TS EN 303-5-2013-04
standard. There is no strict regulation about usage of
biomass (wood pellets, hazelnut shell, apricot kernel,
peach shell, walnut shell, pistachio shell) in Turkey.
However, according to legislation of Ministry of
Environment and Urbanization solid biofuel should
meet the emission criteria.

The characterization of the selected biofuels was
performed. A total of at least ten samples of each
biofuel were collected per country. The samples
were consisted of biofuels in the market from
different producers.
All the samples were analysed, according to the
corresponding EN (ISO) standard methods: humidity,
ash and volatiles contents, elemental (C,H,N)
analysis, chlorine and sulphur contents, calorific
value, ash components and ash melting point
(CEN/TS 15370-1).

Biomass use and heating systems in the
domestic heating sector
In line with the evolution of the new fuel market,
renewable policies may be structured again to
promote the use of biomass as a fuel for residential
heating systems in Turkey. The initiatives in this
direction may accelerate the wide spread use of

Table 3 Selected biofuel/ biomasses and countries
for samples collection.

610

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

BIOMASS

OLIVE
STONES
ALMOND
SHELLS
HAZELNUT
SHELLS
PISTACCHIO
SHELLS
WALNUT
SHELLS
PINE NUT
SHELLS
OLIVE TREE
PRUNINGS
VINEYARD
PRUNINGS
VINEYARD
PELLETS

CROATIA

GREECE

ITALY

PORTUGAL

SLOVENIA

SPAIN

TURKEY

x

x

x

(*)

x

(*)

x

x

x

x

x

workshop per country) and will implement auditing
systems to be applied to the biofuel producers
showing interest to join the label, according the
procedures described in the label Handbook.

(*)

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

In Turkey, serious efforts have been given to select
companies potentially interested to solid biofuel
certification system. Focus group meeting and a
workshop were organized. There were different
participants from universities, ministries, solid biofuel
producers, societies. TUBITAK contacted a lot of
solid fuel producers and explained the project. The
most suitable ones were selected from these
companies which have ISO 9001 certification
system.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(*) Spain and Portugal have enough number of
characterized samples of these biomasses in the
previous Biomasud project, so it will not be
necessary to provide new samples for this project.

Two companies were selected for the pilot audits.
One of them is an olive stone producer, the other
one is a wood pellet producer. First pilot audit was
performed on 17th of July by an inspection body
accredited by both TURKAK-Turkey and IAS-USA for
the concession of the product certifications related to
solid biofuels from agro-forestry processes, in
accordance with ISO 17225:1 standard.

3. Biomasud Certification System
In the last decades, certification – an independent
seal showing that a product, process, system or
service satisfies a certain standard – has become an
important tool for governments and companies to
show their sustainability performance. Currently there
are certification schemes available for almost every
product and service. A variety of voluntary
certification schemes has become operational for the
production, processing and trade of biomass and
agricultural products since the early 1990s. The most
prominent ones are FSC in the field of forest
certification, and the Fairtrade standards, GlobalGAP
and SAN in the agricultural sector. Since
approximately 2005, work on sustainability standards
for biofuels and biomass-for-energy purposes
intensified. Various organizations started developing
sustainability standards, principles and criteria further
to the potential of biomass for energy and the
concerns about its sustainability aspects[7].

Lessons learnt of this auditing is that olive stone is
not counted as a by-product but treated as a waste.
Therefore the company do not follow any specific
procedure for records, storage, packaging, labelling,
transportation, tracing or something else. The end
users of these biomass wastes come to the premises
of Company and make query for supply. Company
sells these wastes with a simple consignment invoice
as a kind of disposal means. Therefore, there is no
traceability or customer satisfaction survey practice.
To come over these troubles due to the lack of a
well-established market execution, Energy Institute
will continue to go in search of standardizing and
certification of biomass wastes as a feedstock for
residential heating appliances. This is not only
required for national needs but also will be asked for
the exporters. So, Energy Institute will bring the
biomass labelling standards and regulations to the
agenda of the Energy Market Regulatory Authority of
Turkey, Turkish Accreditation Agency, Turkish
Standards Institution, Agricultural Research Institutes
and the other relevant stakeholders. To do this,
sectoral expert meetings will be proposed to the
relevant policy maker bodies, like Ministry of
Agriculture and Forestry at the national platforms.

A critical issue to boost the sustainable market of the
BIOMASUD biofuels is the availability of commercial
combustion equipment certified for the efficiency
rates and emission limits required by the relevant
standards (e.g. EN303-5(2012) for biomass boilers)
and related policy and legislation (i.e. Ecodesign
Directive). Moreover, the utilisation of the
BIOMASUD biofuels in these boilers and stoves must
be cost competitive in comparison with fossil fuel and
conventional wood fuel fired systems.
In the above context, the combustion behavior of
different selected BIOMASUD label biofuels will be
characterized under controlled and standardized test
stand conditions in a number of biomass stoves and
boilers certified for those biofuels. Moreover, a
techno-economic assessment of the utilization of
those biofuels will be made identifying appropriate
techno-economic frameworks for their competitive
utilization.

4. Conclusion
In order to extend the BIOMASUD® certification
system along the Mediterranean area, national
bioenergy associations, chambers of Forestry and
Agriculture, or forestry or biomass institutes will
mainly perform the country studies tasks, collect local
biomasses, They will be responsible for the
establishment
of
the
certification
and
communication to their national stakeholders.

In the scope of the project, each partner involved in
the project implemented the certification system in
two companies producing and/or distributing
residential heating solid biofuels within their
respective countries. For this purpose, they will
initially conduct appropriate dissemination activities
among stakeholders identified in WP2 (at least one
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Abstract
In this study, the accelerating motion of a sphere and an
ellipsoid has been investigated in an incompressible fluid.
The numerical study was performed using FLUENT
software in the range of laminar flow. Equations related to
continuity, momentum and motion have been used to solve
the problem in steady and unsteady conditions. In
unsteady conditions, sudden acceleration (and also
deceleration) is applied in the problem by changing the
relative velocity for different ranges of Reynolds number to
determine the added mass and drag coefficients. The
results show that the added mass coefficient does not
change and oscillates near a constant value. It is
concluded that, for both sphere and ellipsoid, the added
mass coefficient is independent of acceleration magnitude
and Reynolds number.
Keywords: Added mass; Drag coefficient; CFD;

1. Introduction
Objects in a fluid demonstrate a resistance to accelerating
movement that can be evaluated in the equation of motion
with a mass term that is larger than the real mass of the
object. Added or virtual mass has been considered by a
large number of researchers for various body shapes,
including spheres, ellipsoids and flat plates. The potential
flow and its characteristics are linked to the object size and
the fluid flow. Some of the prior studies on resistance in
unilateral accelerated motion point out that the virtual mass
varies with the type of motion. Both experimental and
analytical investigations have been reported in the
literature. In 1786, DuBuat found experimentally that the
movement of an oscillating sphere in a fluid could be
defined only if a virtual mass which was greater than the
actual mass of the sphere was included in the equations. In
1820, Bessel indicated that, the added mass is the mass of
fluid displaced by the object that is a function of:
(a) the density and viscosity of the fluid,
(b) the shape and size of the object,
(c) the direction of the object motion through the fluid.
At steady state conditions, the drag coefficient is
represented to different velocity values. However, it was
found that the effect of added mass could not be defined in
accelerating motion and depends on the state of the
movement [1]. Basically, if the relative velocity between a
particle and a fluid is constant, an object such as sphere
moving through a fluid experiences the force which usually
is called drag. But if the motion is unsteady, it is expected

to be necessary to extend the drag force concept to include
the virtual forces that arise naturally. The main computation
of the virtual mass force for a sphere accelerating in a fluid
is attributed to Lord Kelvin [2]. Also, the unsteady non-drag
force on spherical particles was considered by Stokes
(1851), Boussinesq (1885) and Basset (1888) [3]. The
behavior of the ambient flow surrounding the particle
depends on the acceleration value measured by terms of
the non-dimensional acceleration number (Ac). A large
number of studies provided numerical evidence to show
that in the case of a sphere, the precise value of added
mass coefficient is equal to 1/2. Considerations of this
problem have motivated many researchers to present a
variable virtual mass coefficient that depends on
parameters such as Ac and Re. However, numerous
investigations have shown that the added mass coefficient
for a sphere remains close to 1/2 even under different and
complex ambient conditions [4]. Oscillating motion of a
sphere at low Reynolds numbers inside a cylindrical tube
containing a viscous fluid was investigated by Renwei et al.
and the linear Jeffreys model was used to define the
fundamental relation of the viscoelastic fluid [5]. A semianalytical calculation was presented for the added mass
coefficient of an oblate-ellipsoidal bubble rising in a liquid. It
was found that the solution was a function of Weber
number [6]. For an accelerating sphere, added mass and
history coefficients were measured experimentally. It was
found that, in addition to the buoyant force, the fluid exerts
forces that depend on the sphere velocity, the acceleration
magnitude and the history of the motion [7]. The effect of
spatial non-uniformity in the surrounding flow on the forces
exerted on spherical particles was considered for Reynolds
numbers between 10 and 300. Direct numerical simulations
based on a pseudo spectral model were performed to
analyze the unsteady 3D ambient fluid around a particle
[8]. A spectral method simulation was used to investigate
linearly accelerating and decelerating flows past a rigid
sphere to show that flow separation does not occur at
Reynolds numbers below 20 for steady flow [9]. New
relations were presented that can be used to compute the
terminal settling velocities of spherical particles and the
equivalent diameter of objects from their settling velocities.
It was shown how the standard drag curve developed into
the dimensionless velocity versus dimensionless diameter
curve [10]. The unsteady wake behind a sphere at Re
numbers from 100 to 500 was studied numerically, which
revealed a periodic fluctuation of the vortex separation [11].
The forces acting on a sphere during early-water entry and
the acceleration of a sphere falling in an incompressible
fluid, were investigated using a drag of the form given by
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Ferreira and Oseen. The homotopy perturbation method
was used to analyze the position of the particle, the
instantaneous velocity, and the acceleration [12,13]. A
phase-field method was done to simulate the motion of a
solid sphere impacting a liquid surface, including the
influences of hydrodynamic and capillary forces [14]. The
hydrodynamic interaction between two spheres in a fluid
was analyzed experimentally for both Newtonian and nonNewtonian fluids. The results showed that the drag
coefficient in a power-law fluid is exponentially dependent
on the separation distance and is clearly related to the
Reynolds number [15]. The effects of power-law index,
Reynolds number, Schmidt number and internal to external
fluid characteristic viscosity ratio, on the Sherwood number
were analyzed over various conditions [16]. CFD methods
were used to simulate bodies underwater when the velocity
changes over a short time period [17- 18].

density and viscosity of the fluid. Here, two terms are
added to the right-hand side due to the viscous effects; the
first term is the Stokes drag, and the second term is the
Basset history force [8]. The non-dimensional Reynolds
number is defined as:
(7)
where ϑ is the kinematic viscosity of the ambient fluid and
ur is relative velocity. The governing equations in spherical
coordinates (r, θ, φ) and by integrating the viscous stresses
(τrθeθ and τrθeφ) and the pressure p, the total force over the
particle surface can be written as,
(8)
from which the drag coefficient is given by
(9)

2. Problem formulation
In this study, the influence of added mass is examined by
simulation the particle and ambient flow, where the object
is either accelerated or decelerated suddenly over a very
short time. The numerical simulation starts with a uniform
flow over a motionless particle at constant velocity.
Afterward, the object is accelerated suddenly. If the particle
motion is against the flow direction the relative velocity
increases and if its motion is along the flow, the velocity
decreases. Stokes presented the Eq. 1 for determining the
force in the terminal velocity of a sphere rising or settling in
a fluid in laminar flow conditions. Because of the slowness
of the motion, the terms including the squared velocity can
be neglected in the Navier-Stokes equations as,
(1)
FD=3πμud

FD is The force component and A represents the frontal
area of the object perpendicular to the flow direction.
The term AC is a non-dimensional value of instantaneous
acceleration and is expressed by,
AC =

Re 2 − Re1
Re1 ∆t

(10)

where “non-dimensional Δt” is the duration of acceleration.
Before and after the acceleration stages AC = 0 due to the
constant Reynolds number, while AC changes only during
the acceleration period.
The rapid change in drag coefficient shown in the results,
can be attributed to the effect of added mass, and so the
rapid jump of CD can be used to compute the value of the
added mass coefficient as [4],

In the Stokes range of Re number (Re<0.2), CD can be
expressed by:

CM =

3 ∆CD
4 AC

(11)

Here, ΔCD represents the sudden jump in the drag
coefficient. For evaluation of the effect of rapid particle
acceleration, we consider the problem where, for t < 0, the
Oseen suggests a relation for low Re number (Re <<1):
relative velocity (ur1) between the ambient flow and the
object is initially steady at Re1, and after t=0 constant
1/3
CD = (24/Re) + (4/Re )
(3)
acceleration is exerted on the object (in the flow direction
or opposite direction to the ambient flow) suddenly over a
Lamb (1932) defined the hydrodynamic force exerted on a
-3
short duration of Δt=2.5×10 non-dimensional units, such
rigid particle such as sphere in an unsteady, uniform
that Reynolds number reaches Re2 based on the new
ambient flow in the limit of potential flow as:
relative velocity (ur2). During acceleration, the relative
-3
velocity increases linearly. After this short time (t> 2.5×10 )
(4)
the object achieves steady motion at the new Reynolds
number and relative velocity.
where U and V are the fluid and rigid sphere velocities
respectively, mf is the fluid mass displaced by the solid
particle and CM is the added-mass coefficient. For non- 3. Mesh generation & computational domain
rotating ambient flow, Auton et al. (1988) showed that the
In order to control the mesh distributions, the problem can
force on a sphere can be expressed as,
be assumed to be a symmetry flow around a particle to
(5) solve with proper mesh numbers. The optimized mesh
generation in the 3-D dimensional domain surrounding the
The first two terms, the pressure gradient and the added- particle is divided into several zones that have different
mass forces, are similar to those in the prior relation. The mesh dispensations (Fig. 1). The particle (sphere or
last term represents the added-mass force. Maxey & Riley ellipsoid) is located at the origin of the cylinder in Cartesian
(1983) made some corrections to obtain the final form of coordinates, and the fluid flow passes the computational
domain in the path parallel to the x-axis. (The cylinder
the force on a sphere as,
diameter of a surrounding domain is set at 50 times larger
than the object diameter). The overall geometry is meshed
where d is the diameter of the sphere, ρf and μ are the between 350,000 to 400,000 cells depending on the
particle and the grid which is well concentrated close to the
CD=24/Re

(2)
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wall to obtain precise results. To assure the accuracy of the
results, a grid independence check was done using various
mesh numbers and solved for wide range of Re numbers.

Table 1. Added mass coefficient of sphere and ellipsoid
at different Ac numbers
Sphere
Ac
CM

+2
0.5005

-2
0.5003

+20
0.5015

-20
0.4983

+100
0.5009

-100
0.4992

Ellipsoid (x/y=2)
Ac
CM

Figure 1. Schematic view of computational domain.

4. Results of simulation and discussion
Simulations for fluid flow under various conditions at steady
an unsteady state were carried out, and the results are
presented in this section. Both ellipsoids and spheres were
analyzed for steady state flow with constant velocity
(Re=50). The obtained pressure and velocity contours are
shown and compared in Figs. 2 and 3.

+2

-2

+20

-20

+100

-100

0.2103

0.2190

0.2118

0.2181

0.2191

0.2119

Fig. 4 shows how the drag coefficient changes with the
various exerted acceleration or deceleration forces for the
sphere. Initially the drag coefficient is steady at t < 0, but it
undergoes an instant jump when the acceleration starts
and after acceleration period comes down again, due to the
added-mass effect and pressure-gradient forces. In the
case of deceleration (-Ac), the drag coefficient is opposite
to the positive acceleration (+Ac), as shown in Fig. 4. A
sudden fall in the drag coefficient profile at t = 0 followed by
−3
a rapid increase in CD at t = 2.5 × 10 is observed at the
end of deceleration. After acceleration, the drag coefficient
slowly fixes at new steady state level at the final Reynolds
number. Fig. 5 shows the variation of drag coefficient for
the case of ellipsoid.

Figure 2. Pressure (left) and velocity (right) profiles of
sphere in a fluid flow at constant Re number (Re=50)

Figure 4. variation of drag coefficient of sphere during
Figure 3. Ellipsoid geometry (a), pressure (b) and velocity
sudden acceleration (Ac= -20, +20, -100 & +100)
(c) contours of ellipsoid at constant Re number of Re=50

The particle undergoes various positive and negative
acceleration numbers (Ac), due to an increase or decrease
in its relative velocity. Over a wide range of Ac, the added
mass coefficient was calculated. The values are listed in
Table 1 for both tested particles. With sufficient resolution
in the simulations and clean implementation of boundary
conditions on the particle, the added mass coefficient were
determined approximately 0.5 and 0.2 for the sphere and
the ellipsoid, respectively.
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Figure 6. Streamlines during acceleration of sphere when
Re number changes from Re1 = 50 to Re2 = 62.5.
Figure 5. variation of drag coefficient of ellipsoid during
sudden acceleration (Ac= -20, +20, -100 & +100)
The sphere and ellipsoid wakes have been visualized for
short time intervals, and the results are presented in Figs.
6, 7, 8, and 9. Fig. 6(a) shows the profile for the sphere
stream lines at the instant before acceleration, when
Reynolds number is equal to 50. In the first step, the wake
comes into view as expected. At the instant when the
acceleration is exerted (Fig. 6b), the separation line moves
away to the rear end of the particle and shrinks gradually.
The wake zone appears to be undergoing detachment from
the particle. This effect becomes more obvious at the next
time instance shown in Fig. 6c, and the wake region is
detached completely from the sphere. The next Figs (6,d-f)
show the further progression, where the recirculation
region becomes smaller. Figs. 6,g-i show the state of the
flow at the end of acceleration. The final Figs. exhibit no
trace of the wake at the end of sphere, where the final
value of the Re number is constant at 62.5, corresponding
to Ac=100. It should be noted that the recirculation zone is
reattached to the rear end of the particle in the post
acceleration phase, during a short time period. The effect
of acceleration number on the ellipsoid during the same
short time period can be observed in Figs. 7 (a-i), where
the Reynolds number varies from Re1 = 400 to Re2 = 500.

Figure 7. Streamlines during acceleration in the ellipsoid
when Re number changes from Re1=400 to Re2 =500.
Next streamlines are presented for the condition in which
the object is accelerating in the direction of the surrounding
flow (decelerating) and the Reynolds number decreases
from 50 to 37.5, during that short time period (Δt=0.0025).
By the end of deceleration, the recirculation region is
spread around the surface of the sphere, as shown in Fig.
8. At the end of the deceleration process, the flow regime
reaches steady state at Re2= 37.5 and the wake retreats
and approaches the final condition.
The obtained results for the case of ellipsoid deceleration
over the same time period, are given in next figure where
the Re number decreases from 400 to 300. Fig. 9 shows
that during the deceleration the wake region behaves
somewhat like that for a sphere, but it expands at the end
of ellipsoid and also is more elongated. At the end of
deceleration process, the flow regime approaches that of
the final state at Re2 = 300.
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Figure 8. Stream line results for sudden deceleration from
Re1 = 50 to Re2 = 37.5 (sphere)

Figure 9. Stream line results for sudden deceleration from
Re1 = 400 to Re2 = 300 (ellipsoid)

5. Conclusion
In this study, added mass effects due to sudden
acceleration was investigated numerically on ellipsoid and
sphere. It was revealed that the wake recirculation region
reacts to sudden acceleration. In the present study, the
wake behavior was plotted for both the sphere and the
ellipsoid over a very short time. The observed wakes
exhibit a strong dependence on the Re number and the
nature of the acceleration. In the state of acceleration, the
wake becomes smaller and detaches from the sphere or
ellipsoid and disappears at the end of process. However, in
the case of deceleration, the wake is spread around the
surface of the object. The added mass coefficients for the
sphere and a special case of ellipsoid were calculated to
be 0.5 and 0.2 respectively, and these outcomes were
shown to be constant and, interestingly, independent of
acceleration, Re number or the state of the fluid flow. It is
concluded that, for the particles such as a sphere
undergoing instant acceleration, an instant jump occurs in
the drag coefficient at the first stage and after the
acceleration the CD declines again. Furthermore, in the
case of deceleration, the drag coefficient jumps in the
opposite direction in the drag coefficient diagram. The
numerical simulation methodology developed in this study
can be extended to survey various geometries and shapes.
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Nomenclature
A
Ac
a
CD
CM
d
F
m
p
Re
S
t
u
V
μ
ν
ρ

Cross-sectional area (m2)
Dimensionless acceleration
Acceleration (m s-2)
Drag coefficient
Added mass coefficient
Diameter (m)
Force (N)
Mass (kg)
Pressure (kPa)
Reynolds number
Particle surface (m2)
Time (s)
Velocity (m s-1)
Volume (m3)
Dynamic viscosity (kg m-1 s-1)
Kinematic viscosity (m2 s-1)
Fluid density (kg m-3)
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After this production, the zinc-extracted material is
Özet
stocked in the form of iron, calcium, silicate as
waste from the exit of the furnace. The these slags
Endüstriyel gelişmelerin hız kazanması ile birlikte
(waste), which occupy a great deal of space in the
artan sanayi faaliyetleri ve nüfus artışı ile beraber
stock fields of the Çinkom Company, is supplied
doğal kaynakların tüketimi çoğalmıştır. Buna bağlı
and used as a raw material in place of the pumice in
olarak da hammadde ihtiyacı her geçen gün
lightweight construction product in
Nevsehir
artmaktadır. Doğal hammadde kaynaklarının yeterli
TeknoBims Insulation Lightweight Construction
olmaması, yeni hammadde kaynakları arayışını ve
Materials Inc. Samples produced by slag were
miktarı artmakta olan katı atıkların alternatif
subjected to weight, strength and pressure tests. As
hammadde olarak değerlendirilmesini gündeme
a result of the tests, the weight, strength and
getirmektedir.
pressure values
of standard lightweight
construction blocks produced in the factory were
Bu çalışmada inşaat sektöründe kullanımı
similar to the pumice blocks produced using slag .
yaygınlaşan bimsblok ürünlerinde katı atıkların
In the light of these results, it has been determined
değerlendirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Kayser
that usage of slag in lightweight construction can be
iÇinkom Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic.
eliminate problem of waste storage and provide
Aş.’nin Waelz fırınlarında pirometalurjik yöntemle
economic benefit both our country and production of
çinko üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretim
lightweight construction.
sonrasında çinkosu alınmış materyal ise demir,
Keywords:Pumice,slag,
cement,
compressive
kalsiyum, silikat şeklinde cüruf olarak fırın
strength
çıkışından alınarak stoklanmaktadır. Çinkom
Firmasının stok sahalarında her yıl büyük oranda
1.GİRİŞ
yer kaplayan bu cüruflardan (atık) bir miktarı temin
Son yıllarda, inşaat sektöründeki gelişmeler
edilerek Nevşehir TeknoBims İzolasyonlu Hafif Yapı
izlendiğinde
pomzadan üretilen hafif yapı
Elemanları A.Ş.’nde bimsblok üründe pomza yerine
elemanlarının sektörün en önde gelen kullanılabilir
kullanılmıştır. Bu cüruf ile üretilen numuneler ağırlık,
malzemesi olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
dayanım ve basınç testlerine tabi tutulmuştur.
Çağımızın yapı dünyasında geniş bir kullanım alanı
Testler sonucunda fabrikada üretilen standart
bulunan kâgir blok ürünleri, üretimden uygulamaya
bimsblokları ile curuf kullanılarak üretilen yeni
kadar her aşamada son derecede dikkat ve titizlik
bimsblokların
ağırlık,
dayanım
ve
basınç
gerektiren bir yapı malzemesidir [1].
değerlerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Bu
sonuçlar
doğrultusunda
Bims taşı, teknik terminolojide “doğal hafif agrega”
curufun(atığın) bimsblokta kullanımının hem atık
olarak nitelendirilmekte olup, pomza taşı olarak da
depolama sorununu ortadan kaldırdığı hem
adlandırılmaktadır. Bims taşının kırma, eleme ve
alternatif bir kaynak olarak kullanılabildiği hem de
boyutlandırma ile elde edilmiş farklı tane
bimsblok üretimine ekonomik açıdan önemli fayda
boyutlarındaki malzeme haline “bims agregası”
sağladığı saptanmıştır.
(pomza agregası) adı verilmektedir. TS 1114

standardında öngörülen tabii hafif agrega tanımı;
meydana gelişleri sırasında gözenekli bir yapı
kazanmış bulunan tüf, bims (pomza), sünger taşı,
lav cürufu, diatomit vb. kırılmış veya kırılmamış
agregalar olarak nitelendirilmiştir. TS 3234
standardına göre ise pomza; birbirine bağlantısız
boşluklu, sünger görünümlü silikat esaslı, birim
hacim ağırlıklı genellikle 1 gr/cm3`ten küçük, sertliği
Mohs skalasına göre yaklaşık 6 olan ve camsı doku
gösteren
volkanik
bir
madde
olarak
tanımlanmıştır[2].

Anahtar Kelimeler: Pomza, cüruf, çimento,basma
dayanımı

Abstract
With the acceleration of industrial developments, the
consumption of natural resources has increased
with the increasing industrial activities and
population increase. Accordingly, the demand for
raw materials is increasing day by day. The lack of
natural raw material resources, the search for new
raw material sources and the increasing amount of
solid waste are considered as alternative raw
materials.
In this study, the evaluation of solid wastes in
lightweight construction products, which has
become widespread in the construction sector, has
been studied. Zinc production is carried out in the
waeltz furnaces by pyrometallurgical method in
Kayseri Cinkom Lead Metal and Mining Company.

Pomzanın ısı geçirgenlik kat sayısı ( 0.33 – 0.80
C
kcal / mh 0 ) normal betondan 5–7 kat daha
fazladır. Bu özelliğinden ile büyük çapta ısı ve enerji
tasarrufu sağlamaktadır. Pomzanın gözenekli
yapısından
dolayı, pomzadan
üretilen
yapı
elemanlarının ısı yalıtımı diğer malzemelerden
üretilenden çok daha fazladır. Ayrıca pomza taşı
yapılarda, temel dolgu maddesi ve çatı izolasyon
malzemesi olarak da kullanılmaktadır[3].
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içerisine, Çinkom Fabrikası’ndan (Kayseri) temin
edilmiş çinko cevheri cürufu Teknobims Nevşehir
Merkez Fabrikası’nda ağırlıkça değişen oranlarda
bünye karışımlarında pomza yerine kullanılmıştır ve
standart ile özellikleri kıyaslanmıştır.
Cürufun
kullanılabilir olması bims üretimine ve ülke
ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

Günümüzde endüstriyel gelişmelerin hız kazanması
ile birlikte artan sanayi faaliyetlerine ve nüfus
artışına paralel olarak, doğal kaynakların tüketimi
sonucu hammadde ihtiyacı da artmaktadır. Doğal
hammadde kaynaklarının sınırlı olması da, yeni
hammadde kaynakları arayışını ve miktarı artmakta
olan katı atıkların alternatif hammadde olarak çeşitli
sektörlerde
değerlendirilmesini
gündeme
getirmektedir.

Ülkemiz birçok endüstriyel hammadde ve yer altı
kaynakları yönünden önemli bir potansiyele sahiptir
ve ülkemiz resmi olarak elde edilebilen verilere göre
3
18 milyar m civarında olan dünya pomza
3
rezervlerinin yaklaşık %15,8’ine (2,8 milyar m ’ten
fazla) sahip bulunmaktadır [14]. Türkiye de kaliteli
pomzanın yoğun olarak üretildiği yerler Kayseri ve
Nevşehir bölgeleridir (Resim 1) [15]. Nevşehir
3
3
400.412.384 m , Kayseri 724.651.251 m pomza
rezervine sahip olup bunun yanında Bitlis, Ankara,
İzmir, Erzurum, Isparta’da da bims üretimi
gerçekleştiren firmalar bulunmaktadır [16]. Bims
üreticileri üretim aşamasında oldukça yüksek
miktarda pomza ile çalışmaktadır. Geleneksel olarak
bims üretiminde girdilerde en yüksek payı oluşturan
pomza yerine çinko cevheri cürufunun dâhil edilmesi
ile geliştirilecek olan yeni ürünlerin kullanılması
amaçlanmaktadır.

Katı atıklar termik santrallerden elde edilen uçucu
küller, demir çelik fabrikalarından elde edilen
cüruflar, arıtma kekleri, mermer kesim atıkları vb.
olarak sayılabilir. Bu katı atıkların çevreye kimyasal
etkisi olmamasına rağmen, depolama, tozlaşma
problemleri, depolandığı bölgede hem görüntü
kirliliği yaratması hem de ekolojik dengeyi etkilemesi
nedeniyle, farklı sektörlerde değerlendirilmesi
önemli kazançlar sağlayacaktır. Bu atıkların çeşitli
sektörlerde kullanımına ilişkin çalışmalar mevcuttur
[4-7].
Literatürde
Kurşun-bakır-çinko
üretim
fabrikalarındaki cürüflar üzerine yapılmış olan
çalışmalar ise çok sınırlıdır. Alwaeli
yaptığı
çalışmalarında granül haldeki kurşun-çinko cürufunu
beton bünyelerde kum ile ağırlıkça %25-50-75 ve
100 oranlarında kullanarak standart ile kıyaslamıştır.
Cürufun
kullanıldığı
numunelerin
daha
iyi
mukavemet gösterdiğini ve gama radyasyonunu
zayıflatma özelliğini arttırdığını tespit etmiştir [8-9].
Bayer Ozturk ve ark. beton yapılarda agrega yerine
çinko cevheri cürufunun kullanımının etkilerini
inceledikleri çalışmalarında farklı tane boyutlarına
ayırarak ilave ettikleri cürufun standart ile benzer
basma dayanımı gösterdiğini tespit etmiştir[10].
Pekkan ve ark. çinko cevheri cürufunun hızlı tek
pişirim duvar karosu sırında pigment olarak etkisini
incelemiştir. Çalışmalarında cürufun kalsinasyonu
sonrası %3, 6 ve 9 oranlarında sıra ilavesi ile pişirim
sonrası açık kahve tonlarında renk oluşturduğunu
tespit etmişlerdir[11-12].

Resim 1. Türkiye’deki Pomza Yatakları[15]

2. Deneysel Çalışmalar
Çalışma sürecinde ilk olarak cüruf (atık) ve
pomzanın elek analizi yapılmıştır. Elek analizi
yapılmasındaki amaç ise, farklı büyüklükteki
tanelerden oluşan kırılmış ve/veya öğütülmüş
malzemenin “Tane Boyu Dağılımı”nı saptamak
içindir. Boyut dağılımı, bir numunede tanelerin
boyutları ile miktarları arasındaki ilişkidir [17].

Yapılan literatür araştırmasında cürufun bims
üretiminde kullanıma ilişkin olarak herhangi bir
çalışma bulunmamaktadır.

Kayseri Çinkom İşletmesinde çinko cevheri, kok ve
°
kalker ile 900-1300 C’de döner fırında reaksiyona
sokularak çinko oksit elde edilmektedir. Çinkosu
alınmış materyal ise demir kalsiyum silikat şeklinde
cüruf
olarak
fırın
çıkışından
alınarak
stoklanmaktadır [13]. Her yıl bu döner fırından
istenen metal bileşimlerin alınması sonrası granüle
halde çinko cevheri cürufu (atığı) elde edilmektedir.
Ancak çinko cevheri atığının kullanımına ilişkin
çalışmalar oldukça kısıtlıdır.

2.1. Atık ve Pomzanın Tane Dağılımı Analizi
Tane boyut dağılımı analizi öncesi malzemeler
etüvde kurutulmuştur, sonrasında elek setinde
elenmiştir. Pomza ve çinko cevheri cürufunun elek
analizi sonrası miktarları Çizelge 1- 2 ve Resim 23’de verilmiştir.

Bu cürufun bims sektöründe kullanımına ilişkin
herhangi bir çalışma literatürde bulunmamaktadır.
Bu cürufun pomza yerine belirli oranlarda hafif yapı
elemanı (bims blok) üretiminde kullanılabilirliği
incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada, bims blokları
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Resim 2. Pomzanın tane boyut analizi
Resim 3. Atığın Tane Boyut Analizi

Çizelge 1. Pomzanın elek analizi

2.2.Üretim Aşamaları
Pomza taşı, fabrikada uygun kırma sistemlerinde
boyut küçültme işlemlerine tabi tutulduktan sonra
bimsblok
agregası
haline
dönüştürülmüştür.
Bimsblok üretim sistemi, tamamen bilgisayar
otomasyonu ile donatılmış olan mekanize bir
sistemle çalışmaktadır. Fabrikada standart olarak
üretilen bimsin içerisindeki malzemelerin % oranları
değiştirilerek pomzanın yerine ağırlığına göre
belirlenen değerlerde cüruf(atık) kullanılmıştır.
Çalışmalar laboratuar koşullarında değil, fabrika
üretim
hattında
endüstriyel
koşullarda
gerçekleştirilmiştir. Silolarda toplanan bims agregası
ve bağlayıcı olarak çimentonun su ile homojen
olarak karıştırılması için miksere alınmıştır. Üretim
aşamaları Resim 4-6’da gösterilmektedir.

Çizelge 2. Atığın Elek Analizi

Resim 4. Karışımın miksere alınması
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Cürufun Yurtbay Seramik firmasında gerçekleştirilen
kimyasal analizi Çizelge 3 ‘de ve Dumlupınar
Üniversitesi İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde
yapılmış olan kristal faz analizi (XRD) Şekil 1’de
verilmiştir. Cürufun kimyasal analizine göre CaO ve
demir oksit miktarının fazla olduğu görülmektedir.
Faz analizinde riversideit (Ca5Si6O16(OH)2 ·
2H2O), Kalsiyum demir oksit ve wustit (FeO) fazları
tespit edilmiştir.
Çizelge 3. Çinko cevheri cürufunun kimyasal
analizi
Hammadde

Çinko cevheri cürufu

SiO2

16,10

Al2O3+TiO2

8,53

Fe2O3

26,47

Resim 5. Pomzanın, atığın miksere alınması

CaO

29,83

Oluşturulan karışım, yüksek basınç ve
vibrasyon altında kalıplarda preslenme ile
şekillendirilmişir. Kalıp içerisinde istenen şekle
giren pomza, paletler şeklinde priz kazanmak
üzere kamaralara yerleştirilmiştir. Stok
sahalarına sevk edilen bims blok numuneleri 3
günlük kurumaya bırakılmıştır.

MgO

3,22

Na2O

-

K2O

-

Kızdırma kaybı

11,10

Şekil 1. Ham çinko cevheri cürufunun XRD analizi
Blok
Bims
numunelerin
hazırlanması,
şekillendirilmesi sonrası ağırlık, dayanım ve basınç
testleri sonuçları Çizelge 4-11’de verilmiştir.
Çalışmalar
endüstriyel
üretim
koşullarında
gerçekleştirilmiş olması nedeniyle çok sayıda
numune hazırlanmıştır. Ancak hesaplamalarda
birbirine yakın değerlerde olan 4 numune sayısı baz
alınara hesaplamalar Çizelgelerde sunulmuştur.

Resim 6. Blokların kamaralara yerleştirilmesi
2.3.Test Aşamaları
Şekillendirme sonrası üç günlük yaşlandırmaya
bırakılan numuneler kurutulduktan sonra 24, 48, 72
saatlik ve 7, 28 günlük ağırlık, dayanım ve basınç
testlerine tabi tutulmuştur. Testlerin sonuçları
Çizelge 4-11’de sunulmuştur.

Standart numunelerin dayanım ve basınç test
sonuçları ile çinko atığı ilavesiyle elde edilen
numunelerin test sonuçları karşılaştırılmıştır Çizelge
8-11]. Bu karşılaştırma sonucunda dayanım ve
basınç ortalama değerlerinin çinko atığı ilavesi ile
artmış olduğu ve daha iyi sonuçlar verdiği tespit
edilmiştir. Yapılan çalışma ile çinko atığı ilavesinin
bimste kullanımının olumlu bir etki gösterdiği ve

3.Deney sonuçları ve tartışma
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pomza yerine ikinci bir hammadde kaynağı olarak
kullanılabileceği belirlenmiştir.

karşılaştırma
sonucunda
ağırlık
ortalama
değerlerinin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan çalışma ile çinko atığı ilavesinin bimste
ağırlık yönünden olumsuz bir etki göstermeyeceği
belirlenmiştir.

Standart numunelerin ağırlık test sonuçları ve çinko
atığı ilavesi ile elde edilen numunelerin ağırlık test
sonuçları karşılaştırılmıştır[ Çizelge 4-7]. Bu

Çizelge 4. Standart Numune Ağırlık Değerleri
Standart numune deneyleri
İçerik

miktar

çimento miktarı (miks/kg)

170

pomza miktarı (miks/kg)

1030

çinko atığı (miks/kg)

0

süre

ağırlık
ortalama

ağırlık

24.saat

8940

8904

8816

8869

8882

48.saat

9033

8872

8813

8904

8906

72.saat

8788

8653

8631

8612

8671

7.gün

8940

9068

8805

8850

8916

28.gün

8502

8662

8572

8909

8661

Çizelge 5. Yaklaşık olarak %11 oranında çinko atığı ağırlık değerleri
Yaklaşık olarak %11 oranında çinko atığı 1. karışım %100
İçerik

süre

çimento miktarı (miks/kg)

170

pomza miktarı (miks/kg)

1000

çinko atığı (miks/kg)

130

ağırlık
ortalama

ağırlık

24.saat

9942

9867

9875

9987

9918

48.saat

9954

9987

9754

9687

9846

72.saat

9520

9599

9472

9359

9488

7.gün

9443

9567

9561

9418

9497

28.gün

8434

8442

8361

8509

8437

Çizelge 6. Yaklaşık olarak %17 oranında çinko atığı ağırlık değerleri

Yaklaşık olarak %17 oranında çinko atığı 2. karışım %100
İçerik

süre

çimento miktarı (miks/kg)

170

pomza miktarı (miks/kg)

826

çinko atığı (miks/kg)

204

ağırlık
ortalama

ağırlık

24.saat

9549

9875

9978

10215

9904

48.saat

9408

9346

9323

9402

9370

72.saat

9303

9513

9261

9330

9352

7.gün

9228

9313

9295

9298

9284

28.gün

8305

8336

8365

8257

8316
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Çizelge 7. Yaklaşık olarak %25 oranında çinko atığı ağırlık değerleri
Yaklaşık olarak %25 oranında çinko atığı 3. karışım %100
İçerik

süre

çimento miktarı (miks/kg)

170

pomza miktarı (miks/kg)

730

çinko atığı (miks/kg)

300

ağırlık
ortalama

ağırlık

24.saat

10415

10461

10361

10446

10421

48.saat

9463

10363

10369

10304

10125

72.saat

10362

10240

10315

10253

10293

7.gün

10230

10293

10333

10343

10300

28.gün

9432

9385

9444

9285

9387

Çizelge 8.
Standart

Numune deneyleri

İçerik

Süre

Çimento miktarı (miks/kg)

170

Pomza miktarı (miks/kg)

1030

Çinko atığı (miks/kg)

0

Basınç dayanımları(ortalama)

Dayanım (kN)

Yük (KN)

Basınç
2
N/mm

24.Saat

42,06

45,24

44,01

36,19

24.Saat

41,88

0,573

48.Saat

46,86

56,26

49,48

46,14

48.Saat

49,69

0,68

72.Saat

55,2

53.44

52,72

55,34

72.Saat

54,42

0,745

7.gün

65,63

81,36

73,05

73,13

7.gün

73,29

1,003

28.gün

96,2

81,27

93,07

87,33

28.gün

89,47

1,225

Çizelge 9. Yaklaşık %11 Çinko Atığı Numune Dayanım ve Basınç Değerleri
Yaklaşık olarak %11 oranında çinko atığı 1.
karışım %100
İçerik

Numune deneyleri
Süre

Çimento miktarı (miks/kg)

170

Pomza miktarı (miks/kg)

1000

Çinko atığı (miks/kg)

130

Basınç dayanımları(ortalama)
Dayanım (kN)

Yük (KN)

Basınç
2
N/mm

24.Saat

58

46,44

35,85

37,88

24.Saat

44,54

0,61

48.Saat

52,96

57,37

46,44

41,12

48.Saat

49,47

0,677

72.Saat

58,94

67,91

58,48

63,87

72.Saat

62,3

0,853

7.gün

93,79

84,94

86,87

85,73

7.gün

87,83

1,203

28.gün

101,63

86,98

88,15

105,25

28.gün

95,5

1,308

Çizelge 10. Yaklaşık %17 Çinko Atığı Numune Dayanım ve Basınç Değerleri
Yaklaşık olarak %17 oranında çinko atığı 2.
karışım %100
İçerik

Numune deneyleri
Süre

Basınç dayanımları(ortalama)
Dayanım (kN)

Yük (KN)

Basınç
2
N/mm

Çimento miktarı (miks/kg)

170

24.Saat

47,82

44,68

54,53

38,46

24.Saat

46,37

0,635

Pomza miktarı (miks/kg)

826

48.Saat

61,82

50,65

50,02

56,37

48.Saat

54,72

0,749
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Çinko atığı (miks/kg)

204

72.Saat

85,45

71,63

74,41

79,98

72.Saat

77,87

1,066

7.gün

70,11

76,19

82,97

95,1

7.gün

81,09

1,11

28.gün

77,99

69,49

94,62

76,41

28.gün

79,63

1,09

Çizelge 11. Yaklaşık %25 Çinko Atığı Numune Dayanım ve Basınç Değerleri
Yaklaşık olarak %25 oranında çinko atığı 3.
karışım %100
İçerik

Numune deneyleri
Süre

Çimento miktarı (miks/kg)

170

Pomza miktarı (miks/kg)

730

Çinko atığı (miks/kg)

300

Basınç dayanımları(ortalama)
Dayanım (kN)

Yük (KN)

Basınç
2
N/mm

24.Saat

45,45

47,21

38,32

44,83

24.Saat

43,95

0,602

48.Saat

66,43

43,48

42,18

38,67

48.Saat

47,69

0,653

72.Saat

58,71

55,05

55,87

55,88

72.Saat

56,38

0,772

7.gün

59,18

82,64

90,56

85,9

7.gün

79,57

1,089

28.gün

91,06

104,83

95,71

94,74

28.gün

96,59

1,322

[5]
Çetin
S.,Deli
Halil
(Osmaniye)
BazaltikPomzalarının Cam Seramik Yapımında
Kullanım Olanakları ve Karakterizasyonu ,Çukurova
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji
Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora tezi, Adana,
2012.

4.Sonuçlar
Günümüzde bims bloklarda pomza temini için ekstra
iş gücü, enerji ve işçi gereksinimine ihtiyaç
duyulmaktadır. Sürekli bu yükü taşıyan inşaat
sektöründe fabrikasyon atıklarından çinko üretimin
cürufunun pomza yerine kullanıldığında fiziksel
özelliklerine ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmıştır.
Ağırlık, dayanım ve basınç testlerine tabi tutularak
numunelerin ne yönde sonuç verdiği incelenmiştir.

[6] Bayer Ozturk Z., Eren Gültekin E., “Preparation
of ceramic wall tiling derived from blast furnace
slag, Ceram. Int. 41, 12020-12026, 2015.

Bunların sonucunda pomza yerine çinko üretimi
sonucu ortaya çıkan cürufun pomza yerine farklı
oranlarda kullanımı ile dayanımın arttığı, ağırlığın
ise standart değerlere yakın bir değere ulaştığı
görülmüştür. Cüruf (atık) çok düşük maliyetlerde
temin edilmektedir. Bunun yanında herhangi bir ön
işlem veya ısıl işlem gerekmeksizin kullanılabilir.
Böylece ekstra iş gücü, enerji ve işçi gereksinimine
ihtiyaç duyulmayacaktır ve hafif hapı elemanları
sektörüne kazanç sağlanmış olacaktır.

[7] Binal G., Ay N., The usage of magnesite
production wastes in ceramic tile bodies, J. Ceram.
Process. Res., 15, 107-111, 2014.
[8] Alwaeli M. , “Application of granulatedlead–
zincslag
in
concrete
as
an
opportunitytosavenaturalresources”,
RadiationPhysicsandChemistry, 83 , 54-60 , 2013

[9]Alwaeli M. , “Investigation of Gamma
RadiationShieldingandCompressiveStrengthProperti
es of ConcreteContainingScaleandGranulatedLeadZincSlagWastes”, Journal of CleanerProduction ,
156 , 157-162 , 2017
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THE LOAD OF THE ORGANISM AND CALCULATION OF ENERGY
CONSUMPTION ON THE WORKING PLACE IN THE FUNCTION OF
NUTRITION
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take care for the construction of working place.
The purpose of this article is to analyze loads and
to answer the question are these loads
acceptable.In this article it is showed how much
energy does the worker need for specific activity.
Also the needed nutrition is given to fulfill daily
needs. Only if the worker`s health is saved, the
satisfaction from both sides is present.

Abstract- During the work, laborers are often in bent, half-bent and crouching
position because they need to finish their working activity. These working
activities are changed many times during the working day. In this article, the use
of software package CATIA for calculating the loads is being described. If the
working place is not designed on the right way, exceeded overloads are present
and they are not really desirable for the health of the laborer. The laborer will be
more fatigue and less efficient on work and its health is being endangered. In this
article, the load in L4/L5 vertebra is analyzed in 3 positions of the laborer, during
the process of taking, carrying and putting the cement in the truck. After
calculations of organism load, another calculation of energy consumption is done
for that specific working place in the function of our laborers diet.
Key words: biomechanics, CATIA software package, anthropology, load, diet

2. GOALS OF RESEARCH

1. INTRODUCTION

In this article it is needed to perform the analysis of
workers load who is loading 2500 kg of cement
from storage to truck. Through the analysis, it is
needed to give the answer if organism is overloaded
or acceptable. It is also needed to examine the load
of muscle system which is used during the working
cycle. At the end, it is supposed to establish diet
according to organism load. The company has one
worker
who
loads
cement
with these
anthropological characteristics:
Gender: male; height: 185 cm; weight: 85 kg.

Ergonomy is the use of scientific information about
a man with the goal of designing tools, system and
the environment for people. In this work, the use
of software package CATIA is described and how to
calculate the loads which are present during some
specific activities. Using this software it is possible
to get ideal parameters for saving workers health.
It is possible to get the information about the loads
in the L4 and L5 vertebrae spine. Workers are
often in 3 positions during the work activities such
as bending, squatting and kneeling. From the
previous experience, it has come to the conclusion
that there are many problems present if it doesn’t

2.1. Defining main problem

It is needed to load 2500 kg of cement from the
storage to the truck. The buyer has specified that
size of cement doesn’t matter, only the load time.

Picture 1. Anthropology characteristics of worker
The shortest way for the worker from storage to
the point of load is 40 m. He takes the cement
packages from the floor, then takes them to truck
and goes back to storage. The height of the loading
point in truck is 80 cm. After he takes the cement
in the truck, he goes back for the another one. The
mass of one bag:m1 = 25 kg

Number of required packages:

Path distance: l1 = 40 m
Lifting time:tpod1 = 4 s (measured)Walking speed
with load: vht1 = 0,8 m/s
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Load transfer time:

2.2 Time analysis conclusion:

Load lowering time:tst1 = 2 s (measured)Walking
speed without loadvhp1 = 1 m/s

Worker does his job for 4 h and 5 min. Working
norm given from employer is Tn= 4 h and hourly
rate is 10 KM.If the laborer is working for 20
working days, during the period of 6 months, we
can calculate how much does this job costs.

Idling time:

6*20*40 KM = 4800 KM

3.ANALYIS
OF
POSITIONS IN WORK

CHARACTERISTIC

Total time of 1 cycle:
= 96 s

tc1 = tpod1 + tht1 + tst1 + tph1

It is needed to analyze 3 critical positions during
the laborers work:

Total working time:
160 min

tuk1 = n1 * tc1 = 9600 s =

-crouching position during the load lifting;
-standing position with the load in hands;

Working cycle:trad = 40 min; todm = 15 min;

-position during load disposal.

Total working time with breaks:T = 4 * trad + 25 min
+ 4 * todm =

3.1 Determination
positions

=185 min + 60
min = 245 min

of

carachteristic

3.1.1 Crouching position

Picture 2. Crouching positionPicture 3. Standing position

3.1.2 Crouching position during the
load lifting

the loads on legs, muscles and back due to the
position and also from the load.

Laborer is getting low, (picture 2), hands are
spread out and he is starting to accept the cement
from up to the bottom. Legs are widespread, he is
bent in the back region. From the facts above, we
can see that this position might be critical based on

3.1.3 Standing position
On the picture number 3 we can see that the
laborer stood up, he put cement closer to himself
which means that the moment in the L4-L5 has

627

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

decreased. Hands are under the package, wrapping
it from the lower side, widespread so the weight
will be equally distributed. Laborer is upright and
the pressure on the abdominal region is decreased.
In this position, laborer is carrying cement for 40
m, then he puts it on the ramp in the truck which is
80 cm high and he ends the cycle.

From this position we can see that the laborer is
slightly bent forward because he needs to put the
cement on the ramp so he can compensate the
height difference (the vertical distance from the
floor in the position 2 is 1140mm, and for this one
800mm). The pressure in L4-L5 is little increased.
Hands are half-extended.

3.1.4 Position during the postponement of cement

Picture 4. Position of laborer during the postponement of cement

4. LOAD ANALYSIS OF 25 kg
4.1 Position 1 (RULA analysis)

Picture 5. Analysis for position 1 Picture 6. Biomechanical analysis for position 1
The parameter is given for the activity which is
repeating less than 4 times per minute. Both sides
are equally loaded and the mass of cement is 25
kg. On the picture number 5 we can see that the
loads are especially expressed in the zone of
forearm and legs (mark 5) and also in the zone of
neck, belly and legs (mark 5) so the total mark is 5.

only less risky factor is mass regarding the load
which has mark 3. The total markonly needs the
additional research of possibility but it is not
dangerous for laborer.

Picture number 8 shows that the loads are in
accordance with the limitations, 4-5 moment is
109 kg, abdominal is not present because laborer is
2
in standing position. Pressure in L4-L5 is 2535 N/m
2
which is 865 N/m less than allowed.

4.2 Position 2 (RULA analysis)
From the picture number 7, we can see that the
total mark is 2 for the given parameters and the
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Picture 7. Analysis of position 2

Picture 8. Biomechanical analysis of position 2

4.3 Carry analyisis

Picture 9. Carry analysis for specific activity
On the picture number 9 we can see that
recommended weight for our parameters is
232,206 N, if we transform N to Kg we get: mpr =
232,206/9,81 =23,67 kgwhich is 1,33 kg less than
our given weight. This means that the mass of 25
kg will not represent a problem for organism load.

extended so he is eligible to reach the edge of
truck on height 800 mm. Total mark is 6.
We see that L4-L5 moment is 119 kg, L4-L5
2
shearing is 59 N/m and the pressure on L4-L5 is
2
2
2628 N/m so it is 772 N/m less than acceptable
limits or 22,7 % . This position is not bad based on
the loads, but it has bigger concentration of strain
on hands and joints from the influence of mass so
we need to work additionally, but it is acceptable
for L4-L5 loads.

4.4 Position 3 (RULA-analysis)
From the picture number 10 we see that the
laborer is smoothly bended, hands are half-

Picture 10. Analysis for position 3 Picture 11. Biomechanical analysis

5. CALCULATION OF WORK ENERGY AND
REQUIRED DIET FOR LABORER

5.1. Calculation of work energy
Work which is used on holding the cement during
the movement between the platforms is possible
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to express as product of force in hands and the
path which is crossed. On this way, the work for
hands is summarizing with the spent work on
lifting, spinning and dropping the cement so we
can get the total work which is spent on hands
during the work activities.

P –period of activity duration,
Θ –factor of fatigue, which depends of frequency
and mass of cement.
It goes in the following limits: 1.1 – easy chores
and 2. –heavy chores.

Force in hands is calculating as a summation force,
which burden both hands and is given from the
mass of cement weight which laborer carry and
based on gravity acceleration:

5.2 Calculation of BMR energy
The amount of energy required for organism for its
functioning (breathing, work for organs, food
sorrowing, exchange of matter) is called main
metabolic rate.

F1 = m·g [N]=25 * 9,81 = 245,25 N
m [kg] - weight of cement,
2

g[m/s ] –gravity acceleration of earth.

We are using Harris –Benedict`s formula:

The path which hands pass holding the cement
represent length which laborer passes from the
place of cement assumption to the truck and it is
measured from the cement brunt in the starting
and ending position. The path during lowering is
measured from the standing position to the last
position in which he leaves the cement in the truck
and the distance is measured between the load
brunt.

For male subjects:
BMR = 65,51 + (9,563·M) + (1,85·H) - (4,676·Y)
[kcal/day]

Where is:
•
•
•

The work which represents force on the path is
calculated from the formula below:
A 1= F1·s [J] = 343,35 * 22 = 5395,5 N

M [kg] -mass of subject,
H [cm] -height of subject,
Y[god] –years of examinee

F [N] –force which affects hands,

BMR = 65,51 + (9,563·85) + (1,85·185) - (4,676·26)
= 1099,039 kcal/day

s [m] – path which hands crosses holding the
cement in 3 positions.

1 kcal = 4,186 kJBMR = 4396,156 J/day BMR =
4396,156 /3= 1465,385 J/RC

Force needed for transferring cement from one
place to another is calculating with this formula :

Total power used in the working cycle represents
the sum of BMR and power used during one shift:

F = m·g·µ [N]F1 = 25·9,81·0,5=122,625 N

Eu1 =E1+BMR=17944,35 + 1465,385 = 19409,738
J/Rc = 19,40 kJ/Rc

F [N] –force which affects hands,
g [m/s2] –gravity acceleration of earth,

The formula used for calculating energy needs: EP
= ITM · 24 · ffa [kcal]

µ - coefficient of friction between foot and floor,
frame value is 0,5.

Where is:

Power used during 1 shift is given with the formula
below:

ITM [kg] –ideal body weight
•

E = A · f · P · Θ. E 1= A1 · f · P · Θ = 5395,5 *
0,69 * 2,41 * 2 = 17944,35 J/RC

•
•

A[J] –total work for cement transfer,
f –frequency repeating of activity per minute,
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Table 1. Weight coefficient of physical activity
Gender

Easy
activity

physical

Medium
activity

physical

Heavy
activity

Male

1,56

1,78

2,10

Female

1,55

1,64

1,82

physical

The ideal body weight :ITM= (TV (cm) – 100) – ((TV
(cm) – 150)/4) [kg]

EP = 76,25 · 24 · 1,78 =3257,4 kcal = EP/3= 1085,8
kcal/RC

Where is:TV [cm] – body height ITM= (185 – 100) –
((185 – 150)/ITM= 76,25 kg

Average energy value of meal during one week is
1085,8 [kcal].

5.3 Proposal of menu
Table 2. Monday
Meal
Beef and
potatoes

Total
Beef

Potatoes

Cake

Pastry

250 [g]

240[g]

100[g]

100[g]

364 [kcal]

174 [kcal]

250[kcal]

220[kcal]

1058,4

Calorie value increases by 5 % because of the fat and spice which are added: 1008
Table 3. Tuesday
Meal
Minced
meat and
spaghetti

Total
Minced beef

Spaghetti

Juice

Pastry

200 [g]

300[g]

water

200[g]

436 [kcal]

324 [kcal]

1113

300[kcal]

Calorie value increases by 5 % because of the fat and spice which are added: 1060
Table 4. Wednesday
Meal
Beans

Total
Sausage

Beans

Cake

Pastry

250 [g]

300[g]

100 [g]

200[g]

357 [kcal]

149 [kcal]

200 [kcal]

300[kcal]

1056,3

Calorie value increases by 5 % because of the fat and spice which are added: 1006
Table 5. Thursday
Meal
Beef meat

Total
Beef

Potatoes

Juice
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with
potatoes

260 [g]

240[g]

0,5 [l]

200[g]

397 [kcal]

174 [kcal]

150 [kcal]

300[kcal]

Calorie value increases by 5 % because of the fat and spice which are added: 1021
Table 6. Friday
Meal
Grilled
chicken and
potatoes

Total
Chicken

Potatoes

Salad

Pastry

300 [g]

240[g]

200 [g]

200[g]

387,5 [kcal]

174 [kcal]

200 [kcal]

300[kcal]

1114,6

Calorie value increases by 5 % because of the fat and spice which are added: 1061,5

6. CONCLUSION

on more efficient and faster way and he will save
his health. He will only need 1 hour to finish
specified activity. The loads will rapidly decrease
and the amount of cement will be much bigger.

By the help of software package CATIA, we are
capable on the most qualitative way to simulate,
optimize, do the judgement and analyze tasks in
the variety of business activities.
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the performance in some applications where the
mathematical modelling of the system is very hard and
the system, has a large range of parameter variation
together with unexpected and sudden external
disturbances . To avoid these problems, we need a
controller, generally called ‘intelligent’ controller.
These types of controllers mainly work on the
principles of fuzzy-logic, neural network, etc. The idea
of combining these intelligent control structures with
backstepping approach attracted many researches.
Recently, active research has been carried out in
neuro-fuzzy control. It has been proven that neurofuzzy can approximate any nonlinear function to any
desired accuracy because of the universal
approximation theorem. The stability and control
performance will be deteriorated by the effect of the
approximation error, therefore, a neuro-fuzzy control
system has been proposed to incorporate with the
expert information systematically and the stability can
be guaranteed by theoretical analysis [3].

Abstract— This paper considers an backstepping
algorithm and neuro-fuzzy for designing the control for a
class of nonlinear continuous uncertain processes with
disturbances that can be converted to a parametric semistrict feedback form. Backstepping is a novel nonlinear
control technique based on the Lyapunov design approach,
used when higher derivatives of parameter estimation
appear. The fuzzy-neural network and especially Self
Tuning Fuzzy Inference System (STFIS) systems are used
to approximate nonlinearities and backstepping technique is
employed to construct controllers. The proposed
STFIS_Back controllers guarantee that the tracking error
converges to a small neighborhood of the origin. The
simulation results illustrate the effectiveness of the
proposed results.
Keywords—backstepping; neuro-flou; self tuning fyzzy
inference system; nonlinear;inverted pendulum.

Introduction
The systems are made more complicated due to the
technology development. Due to modeling nonlinear
systems, an uncertainty term appears. Many conditions
caused the uncertainty like the parameter variation,
neglected term.

The combination of the two control principles,
called backstepping control with neuro-fuzzy, provides
an alternative to design a robust controller for
nonlinear systems with uncertainty. The work
presented in this article relates to the implementation
of backstepping control with neuro-fuzzy and specially
STFIS for the physical system: ‘inverted pendulum’.

To solve the tracking trajectory problem, many
controllers are designed to uncertain nonlinear systems
like sliding mode controller, backstepping controller,
and PID controller [1].

The remainder of
follows: in Section
described, in Section
neuro-fuzzy control is
proposed controller is
pendulum and finally,
given.

The backstepping procedure is a systematic design
technique for globally stable and asymptotically
adaptive tracking controllers for a class of nonlinear
systems. Adaptive backstepping algorithms have been
applied to systems which can be transformed into a
triangular form, in particular, the parametric pure
feedback (PPF) form and the parametric strict
feedback (PSF) form. This method has been studied
widely in recent years .When plants include
uncertainty with lack of information about the bounds
of unknown parameters, adaptive control is more
convenient; whilst, if some information about the
uncertainty, e.g. bounds, is available, robust control is
usually employed [2].

this paper is organized as
2 backstepping control is
3 backstepping control with
presented, in Section 4, the
used to control an inverted
a conclusion in Section 5 is

Neuro-Fuzzy

The construction of the lyapunov function is
complicated. The backstepping is a recursive method
to build a lyapunov function.

Neural networks and fuzzy systems can be
combined to join its advantages and to cure its
individual illness. Neural networks introduce its
computational characteristics of learning in the fuzzy
systems and receive from them the interpretation and
clarity of systems representation. Thus, the
disadvantages of the fuzzy systems are compensated
by the capacities of the neural networks. These
techniques are complementary, which justifies its use
together.

The robust control proposed needs knowledge of
the mathematical model of the plant, which decreases

In general, all the combinations of techniques
based on neural networks and fuzzy logic can be
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called
neuro-fuzzy
systems.
The
different
combinations of these techniques can be divided, in
accordance with [4], in the following classes:
Cooperative Neuro-Fuzzy System: In the
cooperative systems there is a pre-processing phase
where the neural networks mechanisms of learning
determine some sub-blocks of the fuzzy system. For
instance, the fuzzy sets and/or fuzzy rules (fuzzy
associative memories [5] or the use of clustering
algorithms to determine the rules and fuzzy sets
position [6]. After the fuzzy sub-blocks are calculated
the neural network learning methods are taken away,
executing only the fuzzy system.
Concurrent Neuro-Fuzzy System: In the concurrent
systems the neural network and the fuzzy system work
continuously together. In general, the neural networks
pre-processes the inputs (or pos-processes the outputs)
of the fuzzy system.
Hybrid Neuro-Fuzzy System: In this category, a
neural network is used to learn some parameters of the
fuzzy system (parameters of the fuzzy sets, fuzzy rules
and weights of the rules) of a fuzzy system in an
iterative way. The majority of the researchers uses the
neuro-fuzzy term to refer only hybrid neuro-fuzzy
system.

Fig. 1. Self Tuning Fuzzy Inference System

Architecture and learning Algorithm
Architecture

Self tuning Fuzzy Inference System (STFIS)

In this work, we propose to generate the fuzzy
control rules by an optimization method, which is
done entirely on-line. Jordan [8] proposes the distal
control method, which is used under the name of
JEAN (Jordan Method Extended for Adaptive Neurocontrol). This architecture in Fig.2 needs the use of
two STFIS networks:

The formal analogy between a fuzzy inference
system and a multilayer neural network associated
with optimization algorithms is used from the retropropagation gradient algorithm which has winded up
in what is called a STFIS network.
The method provides a complete structural system
with fuzzy inference for zero order Takagi-Sugeno.
The architecture of a neuro-fuzzy Controller is shown
in Fig 1; this fuzzy inference system (FIS) is a network
consisting of four layers:

1. A first network to identify the system (Model).
2. A second network to control the system
(Controller).

Layer 1: it receives inputs.

For the control of the inverted pendulum, we
have used the architecture known as the” mini -JEAN”
as illustrated in the Figure 2.b. This architecture
doesn’t require an emulator net-work. It uses only one
network as a controller, the learning of which is done
directly by the back propagation of the output error
[9].

Layer 2: calculates the membership degrees of
these inputs to their fuzzy subset. The weights of the
network between the first layer and this layer
correspond to the parameters defining the membership
functions.
Layer 3: calculates the values of truth. The weights
between two hidden layers define the AND operator
chosen. In fact, it is enough to choose an operator
called a T-norm, min is most optimistic of the T-norms
[7].
Layer 4: The fourth layer is the output layer. The

w

weight i of the network between the third and fourth
layer corresponds to the parties’ conclusion of the
rules.
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The quality of solution obtained using this
algorithm depends on input learning signals, algorithm
control parameters and learning duration (number of
iterations).

Algorithm Modification Weight Regression
The procedure is entirely done on -line on the
engine. The table of rules (weights wi ) can be initially
empty or filled with an a priori knowledge. The engine
acquires by its systems output measures, calculates the
error to back-propagated, and updates the triggered
rules on-line. The weights of the table of decision are
then adjusted locally and progressively. The cost
function is given by [10]:
Fig. 2. JEAN learning architecture (a) control architecture miniJEAN (b).

Compared to the architecture JEAN, some
equivalent performances are obtained for the mean
error in generalization. On the other hand, the
computing time favors clearly mini-JEAN.
Optimization of adjustable parameter is accomplished
with a version of the classic gradient retro-propagation
algorithm adapted to net structure of Fig.1. The aim is
to minimize cost function E:

E=

1 2
ε
2

Where ε is the difference between set point
process output. The basic equations of the algorithm
are:
n
ij

n
ij

∆wijn (t ) = −ηδ inα nj −1 + b∆wijn (t − 1)

3)

 − ∂J 
w(t + 1) = w(t ) + η 

 ∂w 

(

w(t + 1) = w(t ) + η (−

wijn (t ) : i th

parameter between

η

: learning gain.

t

: training iteration.

b

: moment parameter.
: error term(
output of

(6)

Since a fuzzy inference system is concerned, we
adapt this formula by multiplying β by the firing

j unit of layer n-1.

α

∂E
) − βw(t )
∂w

i of layer n and

st

n −1
j :

(5)

This algorithm easily includes the effect of the
second term of the cost function J and by taking
β = 2λη (regression coefficient) we obtain:

Where

δ in

(4
)

Where E is the classic quadratic error, w are the
parameters (weights) to optimize parameters and λ is
a constant that controls the growth parameters. The
second term in J is known as weight decay and used
usually in the context of classification problems. This
technique has been analyzed in the framework of
leaning theory and it was shown that is a very simple
(1)
manner to implement a regularization method in a
neural network in order to optimize the compromise
between the learning error and the generalization error.
Thanks to the classic back-propagation algorithm, the
parameters are modify as:

(2)

w (t ) = w (t − 1) + ∆w (t )
n
ij

J = E + λ ∑ wi2

term of the rule, namely α i / ∑ α i , α i is the truth
value of the premise part of the triggered rule.
If we limit the optimization only on the
conclusions parameters

i th neuron of layer n).

w14j then we will get

∆w14j (t ) = −ηδ14α 3j + b∆w14j (t − 1) − α 3j βw 1 j (t − 1) / ∑ α 3j
4

st

j unit of layer n-1.

With
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δ 14 = y1 − y / ∑ j α 3j

V1 ≤ −k1e12 + e1e2

(8)
With

Where:

•

y1 : effective output value.
y : desired output.

Backstepping With Neuro-Fuzzy
Controller

(13)

k1 is a positive constant
Step2:

e2 = x 2 − x d − α

(14)

α = k1e1

(15)

Consider the second Lyapunov
function:

This section shows how to develop a backstepping
control with neuro-fuzzy for approximate nonlinear
function.

(16)

1
V2. = V1 + e22
2

Backstepping algorithm
The backstepping aims is to use the state as a
virtual drive. However the system is then divided into
a set of subsystems united descending order. The
control law appears at the last step of the backstepping
algorithm. At intermediate stages, the instability of the
nonlinear system is processed and the order of the
system increased from stage to another. Global
stability is guaranteed, it ensures the continuation and
regulation of nonlinear system [1].

The

V2 derivative is:
V2 = V1 + e2 e2

V2 = −k1e12 + e 2 (e1 + f + gu + d + k1e1 − xd )
For

Design of control system

(17)

V2 < 0 we select the control:

Consider a SISO control system as follow:

x = f ( x, x , t ) + g ( x)u (t )
y = x1

u=
(9)

Backstepping technique consists of a step-by-step
construction of a new system with states

With

(18)

k 2 is a positive constant.

STFIS based beckstepping control

ei = xi − xri where xri is the desired value for
state xi .
•

1
(−k 2 e2 − e1 − f − d − k1e1 + xd )
g

The function of STFIS system in this control
structure is to approximate an unknown nonlinear
function f and g . Assume f , g unknown, so the
control law can be given:

Step 1

Define the error variable:

e1 = x1 − x r

(10)

u = STFIS1 (−k 2 e 2 − e1 − STFIS 2 − k1 e1 + xd − d (t ))

STFIS1 is the approximate

Or

e1 = x1 − x d = x 2 − x d

(11)

1
;
g ( x)

STFIS 2 is the approximate f (x).

Considering the subsystems (16) is stable and the
lyapunov function:

Simulation Results

1
V1 = e12
2
The lyapunov function

V1 derivative is:

In this section we apply the theoretical results
(12)
presented in the preceding section to an inverted
pendulum stabilization problem. The stabilization
problem is to design a controller to keep the pendulum
in its unstable equilibrium point in the presence of
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disturbances. Because of its dynamically rich
structure, inverted pendulum system is widely used in
the literature to check validity of control strategies
[11].

The Membership functions are normalized and
shared in five subsets for all displacement. The
linguistic labels are defined as follows: NB: Negative
Big, NS: Negative Small, Z approximately Zero, PS:
positive Small and PB: Positive Big.

The dynamic equation of inverted pendulum can
be given below [12]

1
NB
0.9

NS
z

0.8

PS


 x = x
2
 1

(mc + m) g sin x1 − mlx 22 cos x1 sin x1
 x 2 =
l (4 / 3(mc + m) − m cos 2 x1 )


cos x1
u (t ) + d (t )
+
 l (4 / 3(mc + m) − m cos 2 x1 )

PB

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Fig. 3. Memberships function.

simulated with STFIS based backstepping control
method that proposed in this paper, the position
tracking for sine function as shown in Fig.4, we can
see the tracking precision is high, the error as shown
in Fig.5.

2

Position tracking


 x = x
4
 3

4 / 3mlx 22 sin x1 + mg cos x1 sin x1

x4 =
4 / 3(m c + m ) − m cos 2 x1 )


4
u (t ) + d (t )
+
2
 3.( 4 / 3( m c + m ) − m cos x1 )

(20)

Where x1 is angular position, x 2 is the velocity of
the pole respectively, x3 is the position of the cart and

x 4 is the velocity of the cart, g = 9.8 m / s 2 , m is
c
m
the mass of cart and c =1kg, m is the mass of pole

and m = 0.1kg , here l = 0.5m is half lengthen of
pole, u is control input, d (t ) = 0.1sin(t) is external
disturbance. This inverted pendulum dynamic model is
constructed using MATLAB Simulink software.

desired trajictory
output inverted pendulem

1

0
-1

-2

0

2

4

6

8

10 12
Times(s)

14

16

18

Fig. 4. Trajectory designed and Trajectory tracking of inverted
pendulum with STFIS controller for angle.

In this work, we first applied STFIS on inverted
pendulum and then we used in the control law
proposed.
A Fuzzy controller based on an on-line
optimization of a zero order Takagi-Sugeno inference
system is successfully applied. It is used to minimize
the cost function that is made up of a quadratic error
term. We use the architecture know as (mini-JEAN) in
Fig.2.
For
the
networks
STFIS1 and STFIS 2
parameters, there were five memberships functions of
type sigmoid and gaussians in Fig. 3 and β = 0.0001 ,
η = 0.3 and b = 0.9 .
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It has been proved in simulation results that the
designed control scheme can guarantee that tracking
error between the system output and the reference
signal converges to a small neighborhood around zero,
though the nonlinear system functions, the external
disturbances and the information about the faults are
all unknown.

Position tracking error
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0
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Fig. 5. Tracking errors for inverted pendulum.

Based on the results, the control parameters
are k1 = 100 , k 2 = 200 .
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Fig. 6. The parameters (weights) STFIS1 and STFIS 2 .

Fig.6 represents the convergence of the parameters
(weights) of the last layer.
The STFIS controller presents very interesting
tracking features and is able to respond to different
dynamic conditions.
On the basis of the mathematical models of single
inverted pendulum, STFIS_Back controller can be
applied into linear or nonlinear system successfully.
Form the simulations, it is seen clearly that the
proposed controllers can trace the reference signal
quite well.

Conclusion
In this paper, we have presented a backstepping
algorithms scheme for strict-feedback nonlinear
systems using neuro-fuzzy. The work investigates the
application of a fuzzy-neural network to nonlinear
control problems for which the structure of the
nonlinearity is unknown.
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Abstract

1.Giriş

Pigments and dyes are generally used to obtain in
colored ceramic glaze. But these materials are the most
expensive raw materials for glaze production. In this
study the possibility of using waste of concentrated
chrome ore which were consist of chrome deposits of
Pınarbası village (east of Kayseri/Turkey) during the
production to make in colored glazes were explored.
The chemical analysis of the waste was investigated by
X-ray fluoresence spectroscopy. The factorial design of
experiment is used for defining the main factors on
color formation. The used factors are calcination
temperature of waste, amount of waste, type of glaze
and firing temperature. The spectrometer is used for
comparison of the coloring parameters (L, a*, b*) of
glazed tiles. The waste is calcinated at 900 and 1000ºC
for 6 h. and added at 5-20 wt.% to transparent, opaque
and matt glaze compositions. Glazed tiles are sintered
at 1000 and 1100ºC. Different brown and green tones
are observed related to crystal structure in glazed tiles.
The most effective factors are determined by factorial
design of experiment as type of glaze and amount of
waste for L and b* parameters, type of glaze and firing
temperature for a* parameter.

Dünya da ekonominin çalkantılı bir dönem geçirdiği şu
günlerde ülkelerin endüstrilerinde kullanacakları
hammaddelerin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Endüstrilerde atık olabilecek malzemeler geri
dönüştürülmek üzere başka bir endüstrinin yüksek
kaliteli bir hammaddesi olabilmektedir.[1] Bu bağlamda
kaliteli
hammadde
teminindeki
zorluklar
ve
rezervlerdeki azalma da düşünüldüğünde atıkların
değerlendirilmesi konusu birçok ülkede üzerinde
çalışılan
bir
konudur[1-2].
Böylece
kalitesiz
hammaddeler kullanılması yerine kaliteli atıklar
kullanılarak ülkelerin ekonomisine yüksek katma değer
kazandırabilecek
ürünler
elde
edilebilmektedir.
Dolayısıyla
atıkların
bir
başka
sektörde
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar artmıştır[1].

Keywords: Waste, pigment, glaze, factorial design.
Özet
Pigmentler ve boyalar genellikle renkli seramik sır elde
etmek için kullanılır. Ancak bu malzemeler sır üretimi
için en pahalı hammaddelerdir. Bu çalışmada Pınarbaşı
köyündeki (Kayseri / Türkiye'nin doğusunda) krom
cevherinin üretimi sırasında oluşan konsantre krom
cevheri atıklarının renkli sır üretimi için kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Atıkların kimyasal analizi X-ışını
flüoresansı spektroskopisi ile incelenmiştir.
Renk oluşumu üzerindeki ana faktörleri tanımlamak için
faktöriyel deney tasarım metodu kullanılmıştır.
Kullanılan faktörler, atıkların kalsinasyon sıcaklığı, atık
miktarı, sır tipi ve pişirim sıcaklığıdır. Sırlı karoların renk
parametrelerini (L, a *, b *) karşılaştırmak için
spektrometre kullanılmıştır. Atık, 6 saat boyunca 900 ve
1000ºC'de kalsine edilmiş ve şeffaf, opak ve mat sır
bileşimlerine ağırlıkça% 5-20 oranında eklenmiştir. Sırlı
karolar 1000 ve 1100ºC'de sinterlenmiştir. Sırlı
karolarda kristal yapısına bağlı olarak farklı kahverengi
ve yeşil tonları elde edilmiştir. Deney tasarım metodu
ile L ve b * parametreleri için en etkili faktörler, sır tipi
ve atık miktarı iken a* parametresi için sır tipi ve pişirim
sıcaklığı faktörleri tespit edilmiştir.

Yapılar için önem arz eden seramik endüstrisi atıkların
kullanımı ve geri dönüşümü konusunda son derece
önemli bir alandır [3]. Yapılan çalışmalarda çok çeşitli
inorganik atıkların seramik engob [4-5], sır[6-9],
renklendirici veya pigment [10-14] gibi seramik
endüstrisi alanlarında yaygın olarak kullanılabileceği
görülmektedir. Pigmentler ve boyalar genellikle renkli
seramik sır elde etmek için kullanılır. Ancak bu
malzemeler sır üretimi için en pahalı hammaddelerdir.
Üretim boyunca ürünlerin kalitesini ve performasını
etkileyen
hammadde
seçimi,
ekipman,
süreç
değişkenleri gibi çok sayıda faktör bulunmaktadır.
Ürünü
etkileyen
faktörlerin
etkilerinin
değerlendirilmesinde deney tasarım yöntemlerinin
kullanımı önemlidir. Deney tasarım yöntemlerinden
faktöriyel tasarım yöntemi faktörlerin ana etki ve
etkileşimlerini belirlemede uygun bir metot olarak
karşımıza çıkmaktadır [15].

Krom cevheri zenginleştirmesinde ve üretiminde
konsantre atıklar ortaya çıkmaktadır [16]. Bu çalışmada
Elmacı Madencilikten (Kayseri) temin edilen, Pınarbaşı
köyündeki (Kayseri / Türkiye'nin doğusunda) krom
cevherinin üretimi sırasında oluşan konsantre krom
cevheri atıklarının renkli sır üretimi için kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Atıkların kimyasal analizi X-ışını
flüoresansı spektroskopisi ile incelenmiştir. Renk
oluşumu üzerindeki ana faktörleri tanımlamak için de
faktöriyel deney tasarım metodu kullanılmıştır.
Kullanılan faktörler, atıkların kalsinasyon sıcaklığı, atık
miktarı, sır tipi ve pişirim sıcaklığıdır. Sırlı karoların renk
parametrelerini (L, a *, b *) karşılaştırmak için
Anahtar Kelimeler: Atık, pigment, sır, faktöriyel
spektrometre kullanılmıştır.
tasarım.
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2.Deneysel Çalışma
Öncelikle kullanılacak olan konsantre krom cevheri
atıkları, 6 saat boyunca 900 ve 1100ºC'de kalsine
edilmiş ve Gizem Frit (Sakarya) firmasından temin
edilen şeffaf, opak ve mat sır bileşimlerine ağırlıkça%
5-20 oranında eklenmiştir. Sırlı karolar 1000 ve
1100ºC'de sinterlenmiştir. Deneyde kullanılan Faktörler
ve Deney seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Faktöriyel
deney tasarımı için Minitab 18 programı kullanılmıştır
ve renk parametrelerine etki eden bu faktörlerin ve
seviyelerinin etkileri değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Faktörler ve Deney seviyeleri
Faktörler

Seviyeler

Değerler

Frit Türü

3

Şeffaf; opak; mat

Kalsinasyon Sıc.

3

0; 900; 1100

Atık miktarı

4

0; 5; 10; 20

Pişirim Sıcaklığı

2

1000; 1100

o

o

o

o

1000 C
1100 C
Şekil 3. Transparan Frit kullanılarak hazırlanan sırlar.

Deneyde kullanılan ham ve kalsine atıklar şekil 1’ de
gösterilmektedir.

o

o

HAM
900 C kalsine 1100 C kalsine
Şekil 1.Deneyde kullanılan konsantre krom cevheri
atıkları.
Sır reçeteler hazırlanırken yapı içerisine ~%50 oranında
su ilave edilmiştir. Elde edilen karışım bilyeli
değirmende 5 dakika süreyle homojen bir yapı elde
edilmesi için bekletilmiştir. Sonrasında engoplu karolar,
o
hazırlanan bu sır reçeteleri ile sırlanmış ve 1000 C ve
o
1100 C’de pişirilmiştir. Elde edilen sırlı karolar Şekil 24’de gösterilmiştir.

1000 C
1100 C
Şekil 4. Mat Frit kullanılarak hazırlanan sırlar.

3.Sonuçlar ve Tartışma
Konsantre krom cevheri atığının kimyasal bileşimi
Tablo 2’de verilmiştir. Kimyasal analiz tablosunda atığın
demiroksit ve krom oksit miktarının yüksek olması
nedeniyle
sırda
renklendirici
olarak
kullanımı
öngörülmüştür.
Pişirim
sonrası
karolarda
sır
bileşimindeki farklılıklara da bağlı olarak kahve ve yeşil
tonları elde edilmiştir.
Tablo 2. Konsantre krom cevheri atığının kimyasal
kompozisyonu.
SiO2 MgO Fe2O3 CaO Cr2O3 Al2O3 NiO CuO Cl
47,040 18,537 7,831 1,470 1,452 1,055 0,277 0,031 0,148
o

o

1000 C
1100 C
Şekil 2. Opak Frit kullanılarak hazırlanan sırlar.

L *, a * ve b * parametrelerine etki eden ana etki ve
etkileşim faktörlerini kapsayan ANOVA tabloları, Tablo
3- 5 olarak verilmiştir. Anova tablosunda DF: serbestlik
derecesini, Adj SS:kareler toplamını, F dağılımı faktör
değişkenleri arasındaki farklılıkların tanımlamasını ve P
değeri güven seviyesini belirtmektedir. %99 güven
seviyesi esas alınmış olup, P değerinin 0,01’den düşük
olması gerekmektedir. Tablolarda en yüksek F değerine
sahip olan faktör ve etkileşimleri incelenen özellik
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Frit
Türü*Atık
6
39,59
15,32
0,000
üzerinde en büyük etkiye sahip olandır [17]. Buna bağlı
miktarı*Pişirim
olarak L* parametresi için çizilen pasta grafiğinde
Sıcaklığı
Kalsinasyon Sıc.*Atık
6
17,35
6,72
0,000
%38,5 ile atık miktarı, %28,3 ile pişirim sıcaklığı ve
miktarı*Pişirim
%27,9 ile frit türü en etkin ana faktörler olarak etkinin
Sıcaklığı
%94,7’sini
oluşturmaktadır.
%2,5
ile
frit
Frit Türü*Kalsinasyon
12
31,13
6,03
0,000
Sıc.*Atık
türü*kalsinasyon sıcaklığı en etkin etkileşim faktörüdür
miktarı*Pişirim
(Şekil 12). a* parametresi için %60,3 ile pişirim
Sıcaklığı
Error
72
31,00
sıcaklığı, %23,2 ile frit türü ve %5,4 ile atık miktarı ve
Total
143
3463,68
%1,5 ile kalsinasyon sıcaklığı en etkin ana faktörler
olarak etkinin %90,4’ünü oluşturmaktadır,%3 ile frit
türü*pişirim sıcaklığı en etkin etkileşim faktörüdür. b* Tablo 5. Etkili faktörler için b* değerinin ANOVA
parametresi için %46,7 ile frit türü, %34,5 ile atık miktarı tablosu.
ve %7,4 ile pişirim sıcaklığı en etkin ana faktörler olarak
Source
DF
Adj SS
F-Value
P-Value
etkinin %88,6’sını oluşturmaktadır,%3,7 ile frit türü*atık
Frit Türü
2
1588,62
587,88
0,000
mikarı en etkin etkileşim faktörüdür

Tablo 3. Etkili faktörler için L * değerinin ANOVA
tablosu.
Source
Frit Türü
Kalsinasyon Sıc.
Atık miktarı
Pişirim Sıcaklığı
Frit
Türü*Kalsinasyon
Sıc.
Frit
Türü*Atık
miktarı
Frit
Türü*Pişirim
Sıcaklığı
Kalsinasyon
Sıc.*Atık miktarı
Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim
Sıcaklığı
Atık miktarı*Pişirim
Sıcaklığı
Frit
Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Atık miktarı
Frit
Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim
Sıcaklığı
Frit
Türü*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı
Kalsinasyon
Sıc.*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı
Frit
Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı
Error
Total

Kalsinasyon Sıc.

2

0,27

0,10

0,905

Atık miktarı

3

1759,62

434,11

0,000

Pişirim Sıcaklığı

1

126,30

93,48

0,000

Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.

4

9,45

1,75

0,149

Frit Türü*Atık miktarı

6

378,58

46,70

0,000

Frit
Türü*Pişirim
Sıcaklığı

2

44,67

16,53

0,000

Kalsinasyon Sıc.*Atık
miktarı

6

35,91

4,43

0,001

DF
2
2
3
1
4

Adj SS
5153,2
202,3
10666,5
2157,6
404,3

F-Value
554,55
21,77
765,23
464,37
21,75

P-Value
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6

910,1

32,65

0,000

2

339,6

36,54

0,000

Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim Sıcaklığı

2

18,37

6,80

0,002

6

115,6

4,15

0,001

124,91

30,82

0,000

108,8

11,70

0,000

Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı

3

2

Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Atık miktarı

12

27,40

1,69

0,087

Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim Sıcaklığı

4

43,51

8,05

0,000

Frit
Türü*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı

6

133,12

16,42

0,000

Kalsinasyon Sıc.*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı

6

55,96

6,90

0,000

Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı

12

41,32

2,55

0,007

3

685,0

49,14

0,000

12

318,7

5,72

0,000

4

5,4

0,29

0,885

6

491,2

17,62

0,000

6

75,8

2,72

0,019

12

46,7

0,84

0,612

72
143

Error

72

97,28

Total

143

4485,29

Faktörlerin ana etkiler ve etkileşim grafikleri Şekil 511’de gösterilmiştir.

334,5
22015,3

Tablo 4. Etkili faktörler için a* değerinin ANOVA
tablosu.
DF
2
2
3
1
4

Adj SS
989,27
65,09
342,74
1286,00
11,77

F-Value
1148,80
75,59
265,34
2986,76
6,83

P-Value
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6

258,02

99,88

0,000

Frit
Türü*Pişirim
Sıcaklığı
Kalsinasyon Sıc.*Atık
miktarı
Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim Sıcaklığı

2

128,04

148,69

0,000

6

26,76

10,36

0,000

2

16,83

19,55

0,000

Atık
miktarı*Pişirim
Sıcaklığı
Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Atık miktarı
Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.*Pişirim Sıcaklığı

3

205,62

159,19

0,000

12

13,12

2,54

0,007

4

1,33

0,77

0,546

Main Effects Plot for L
Data Means

Frit Türü

90

Kalsinasyon Sıc.

Atık miktarı

Pişirim Sıcaklığı

85

80

Mean

Source
Frit Türü
Kalsinasyon Sıc.
Atık miktarı
Pişirim Sıcaklığı
Frit Türü*Kalsinasyon
Sıc.
Frit Türü*Atık miktarı

75

70

65
1

2

3

0

900

1100

0

5

10

20

1000

1100

Şekil 5. L * değeri için ana etkiler grafiği.
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INVESTIGATION OF GGG70 BULBS IRON SURFACE WITH BOX
SEMETING TECHNIQUE WITH CRC-VC LAYER
GGG70 DÖKME DEMİR YÜZEYİNİN KUTU SEMENTASYON TEKNİĞİ
İLE CrC-VC TABAKASIYLA KAPLANMIŞ MİKROYAPISININ
İNCELENMESİ
a

Bülent KURTa,Mehmet CİVİLb, Cemal ÇARBOĞAa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, E-posta: bkurt@nevsehir.edu.tr
b
Nevşehir, Türkiye, E-posta: civilmehmet@hotmail.com
çelikleri üretilmektedir. Ancak, takımlarda kullanılan
malzemelerin daha pahalı olması bu çeliklerin
kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Aşınma ve
korozyon olaylarının malzeme yüzeyinden başladığı
göz
önüne
bulundurulduğunda
malzemelerin
tamamını bu pahalı malzemelerden üretmek yerine
yalnızca yüzeylerinin aşınma, korozyon vb. ortam
koşullarına karşı dirençli hale getirmek ise soruna
ekonomik ve pratik bir yaklaşımdır [1]. Bu sebeple
sert seramik film, borür karbür ve kompozit
kaplamalar son yıllarda büyük bir gelişim göstermiştir
[2-5]. Bu kaplamaların elde edilmesinde sağlayan
yöntemlerin başında endüstriyel anlamda geniş bir
uygulama alanı bulunan borlama işlemi gelir [6].

Özet
Küresel grafitli dökme demir yüzeyinin Termoreaktif
difüzyon yöntemi ile 850, 900, 950 ve 1000 °C
sıcaklıklarında 2,4,6, saat süreyle yüzeyi CrVC
kaplama tabakası ile kaplanmıştır. Optik mikroskoba
bağlı analiz sisteminin sonucu altlık malzeme
yüzeyinde oluşan CrVC seramik bazlı kaplamanın
kalınlıkları proses sıcaklık ve süresine bağlı olarak 1
µm ile 50 µm arasında elde edilmiştir. CrVC fazının
varlığı x-ışınları difraksiyonu (XRD) ile tespit
edilmiştir. Elde edilen kaplamaların morfolojilerinin
kompakt ve düz yapıda olduğu taramalı elektron
mikroskobu (SEM) analizleri ile belirlenerek EDS ile
nokta analizi alınmıştır.

2. Deneyin Yapılışı

Anahtar kelimeler: CrVC, Dökme Demir, Kaplama,
TRD

Termoreaktif işlemine tabi tutulan GGG70 küresel
grafitli dökme demirden alınan numunenin spektral
analizi Tablo 1’de, kaplama tozlarının bileşimi de
tablo 2’de verilmiştir.

Abstract
The spherical graphite cast iron surface was coated
with a CrVC coating layer at temperatures of 850,
900, 950 and 1000 ° C at 2,4,6 hours by
Thermoreactive diffusion method. The analysis
based on the optical microscope is obtained between
1 μm and 50 μm, depending on the surfaces covered
in the subtitle and the temperature and duration of
crack formation. The CrVC phase was identified by xray diffraction (XRD). Spot analysis is performed with
EDS determined by scanning electron microscopy
(SEM) analyzes of the resulting coatings with
morphology and flat structure.

Tablo 1 GGG70 Küresel grafitli dökme demir
kimyasal bileşimi
Alaşım
GGG70

% Bileşim
C

Si

Mn

Cr

Mg

3

2.4

0.5

0.5

0.03

Tablo 2 Kaplama tozları kimyasal bileşimleri
Kaplama % Bileşim
Tozu
Fe
C
Cr
V
Si
Al
62Ferro Cr Kalan
56
8
4
Ferro V
Kalan 0.2 82 1.5 1.5

Keywords: CrVC, Cast Iron, Coating, TRD.

1. Giriş

P
0.03
0.03

Numunelerin kaplama işleminden önce yüzeydeki
istenmeyen oksit ve tabakalarını ortadan kaldırmak
için 1200’lük zımpara ile yüzeyleri temizlenmiştir.
Numunelerin yüzey sertleştirme işlemi için ticari ferro
krom ve ferro vanadyum tozları kullanılmıştır. Bu
tozlar sabit bit oranda alümina ve NH4Cl’de
eklenmiştir. Süre parametrelerine göre 4 adet
numune ve pota hazırlanmıştır. Oluşturulan toz
harmanı içerisinde numunelerin tamamı kaplama
tozunun içerisine gömülerek kaplama tozlarının
oksijene
karşı
affinitesi
göz
önünde
bulundurulduğundan potanın yüzeyi iki katman
olarak 1. Katmadan demir tozu 2. Katmanda da SiC
ile kapatılmıştır. Toz harmanı içerisindeki 4 ayrı
potaya konulan numuneler işlem sıcaklıklarında hazır

Gelişen teknoloji ile birlikte ağırlaşan çalışma
koşulları makine elemanları ve malzemelerde,
kullanım yerlerine göre farklı tipte aşınma ve
korozyona bağlı malzeme kayıplarına neden
olmaktadır. Bu durum malzemenin boyutsal
toleranslarını
etkilemesinin
yanında
kullanım
ömrünün azalmasına bunların sonucu olarak ise
işletmelerde bakım, onarım ve yedek parça değişimi
hatta kontrolsüz duruşlara neden olmaktadır. Bu
olumsuzlukların sonucu olarak da işletmelerin birim
üretim maliyetlerinde ciddi artışlar meydana
gelmektedir. Aşınma ve korozyonun önlenebilmesi
her geçen gün ekonomik anlamda daha büyük önem
kazanmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve
takım ömürlerini uzatmak için yeni nesil takım
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bekletilen fırının içerisine alınıp, sırasıyla 2, 4, ve 6.
saatte fırından çıkartılmıştır. Kaplama işleminin
ardından numuneler açık havada soğumaya
bırakılmıştır.
Potadan
çıkarılan
numunelerin
yüzeyindeki aktivatör tozundan meydana gelen
yapışmalar fırçalama tekniği ile giderilmiştir.

Şekil 1 ve şekil 2 karşılaştırıldığında ise kaplama
tabakası
kalınlığı
sıcaklıktan
etkilenmektedir.
Sıcaklığın
artması
kaplama
tabakasının
kalınlaşmasını sağlamaktadır.

Kaplanan 15x15x10 mm ebadındaki numunenin
metalografik inceleme için dikdörtgen kesit yüzeyleri
görünecek şekilde soğuk bakalite alınmıştır. Bakalite
alınan numunelerin kesit yüzeyleri parlatma cihazı ile
sırasıyla 180-240-400-800-1200’lük zımparalama
işleminden sonra önce alümina pasta sonra 1 μm
elmas pasta ile parlatma işlemleri yapılmıştır.
Parlatma işleminden sonra numuneler %3 Nital ile
dağlanarak mikroyapılar ortaya çıkarılmıştır. Daha
sonra numunelerin optik görüntüleri, sem görüntüleri,
sertlik değerleri ve XRD analizi ile kaplama tabakası
yapısı tespit edilmiştir.

Şekil 3 1000 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0

3. Araştırma ve Bulgular

Şekil 3 de numunede görüldüğü gibi kaplama
tabakası çok belirgin bir şekilde kalınlaşmıştır.
Bununla birlikte sıcaklığın da etkisi ile dökme demir
içindeki küresel karbür yapılar form değiştirerek
CrVC oluşturmuştur.

3.1. Metalografik çalışmalar
Şekil 1’de küresel grafitli dökme demir numunenin
CrVC kaplama işlemi optik mikroyapı fotoğrafı
görülmektedir.

3.2. Sem ve EDX analizleri

Şekil 1 850 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekil 4 1000 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekilde görüldüğü gibi 850 C’de 6 saat süreyle
kaplanan numunenin yüzeyinde yaklaşık 2,5 mikron
kalınlığında kaplama tabakası oluşmuştur.
0

Şekil 2 900 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0
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Küresel grafitli dökme demir yüzeyine Cr ve V ile
termoreaktif
difüzyon
ile
kaplama
tabakası
oluşturulmuştur. Elde edilen Metalografik yöntemler
ile bu kaplama tabakası incelenmiştir. Optik
mikroskop görüntülerine göre malzeme yüzeyinde
ince bir şerit halinde kaplama tabakasının oluştuğu
ve homojen bir şekilde yayıldığı görülmüştür.
Bununla birlikte sıcaklık ve kaplama süresi de
düşünüldüğünde sıcaklık artışı ve kaplama süresinin
artışı ise kaplama kalınlığına olumlu etkileri olmuştur.
Numuneler optik analizin akabinde kaplama tabakası
sem görüntülerinde de belirlenmiştir. XRD analizinin
neticesinde yüzeyde CrC ve VC yapıları tespit
edilmiş olup. Bunun sağlamasını da EDX analizinde
görmekteyiz. EDX analizinde yüzeyden ana
malzemeye doğru noktasal analiz alınmış olup
yüzeyde yoğun bir Cr Ve V oranı tespit edilmiştir bu
da kaplama tabakasının yapısını XRD analiziyle
örtüştüğünü ifade edebiliriz.
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Şekil 5 1000 C 4 saat kaplama süresine sahip
numune
0

EDX analizinden de anlaşılacağı gibi kaplama yüzeyi
V ve Cr oranı yüksek çıkmıştır. Yüzeyde bir kaplama
tabakasının oluştuğu buradan çıkarılabilir.
3.2. XRD analizleri
2000
Meas. data:CrVC1000C4H_Theta_2-Theta
Chromium Iron, 01-071-7537
Chromium Vanadium, 03-065-6819
heptachromium tricarbide, 00-036-1482
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Şekil 6 1000 C 4 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekildeki numunenin XRD grafiğine göre krom ve
vanadyum dökme demir içindeki carbon ile birleşerek
karbür yapılarını oluşturmuştur.

4. Sonuçlar
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Abstract

consisting of ferro-vanadium, ammonium chloride
and alumina. TRD treatment was carried out in the
electrical resistance furnace and the 2 h at 950 °C
and 1050 °C.

In the present study, V-Fe-C composite coating on
high carbon steel were realized by pack method
thermo-reactive diffusion process (TRD) in solid
medium for 2 h at 950 and 1050 °C. Then, the
coated specimens were characterized by optical
microscopy and microhardness. From the results,
max coating layer thickness of 5.6 μm on the surface
were obtained by increasing temperature.

Tables
Table 1. The chemical composition of tool steel
C
Si
Mn
Cr
2
0.25
0.35
11.5
For metallographic examination, the specimens were
cut by sensitive cutting machine into 15x10x10 mm.
The specimens for the cross-section observations
were ground to 1200 mesh emery paper and
polished up to 1 μm with diamond paste and then
cleaned with alcohol. For the microstructural
observation purpose, the specimens were etched
with % 10 Nital reagent. The microstructure and the
element distributions of the coatings and substrate
were analyzed using Nikon MA 100 inverted metal
microscope with Clemex image analysis system.
Microhardness measurements were performed from
cross-section of the coating layer under the load of
25 g by using Future Tech FM-700 Microhardness
Tester.

Keywords: Coatings, Diffusion, Composite,

1. Introduction
Due to their excellent wear resistance, extreme
hardness, low coefficient of friction and good
corrosion resistance of hard carbide and nitride
coatings, they have been commonly used to
enhance the life of machine parts and tool steel [1-3].
The TRD process has relatively simple equipment, a
low cost, and is environment friendly. [5-7]. In this
process, elements such as carbon and nitrogen are
surfaced into deposited layer to form a dense and
metallurgically-bonded carbide or nitride coating at
the substrate surface [1, 8].
Due to extreme hardness and good wear resistance,
vanadium carbide coating is widely used in TD
process. In recent years, the vanadium carbide
coating of tool steels prepared by the TRD process
has increased consistently. The majority of studies in
this area have been carried out in molten salt and
have focused on the kinetics of carbide coating,
factors controlling the growth rate, corrosion
resistance and the wear behavior of the carbide
coatings [3, 5, 8]. At the same time, vanadium
carbide coatings on the different steels surface was
carried out using the pack TRD method. [1,6].
In this research, tool steel with high Cr and C has
coated with V-Fe-C by pack method TRD for
increasing tool life. The microstructure including
cross-section morphology and phase structure was
investigated. Coating layer and layer/substrate
interface were analyzed.

3. Results and Discussions
The optical micrographs of cross-section for the
specimens coated at 950 and 1050 and 1100 ºC for
2 are shown in Figs 1-2, respectively. Three distinct
region can be identified on the cross-section of
coated steel at the processing temperatures of 950
0
C; which are: (I) porous region (II) coating layer and
(III) diffusion region (Fig. 1). Also, two different region
were observed as coating layer (I) and diffusion
region (II) at the processing temperatures of 1050
(Fig. 2). The porous region has occurred at the
0
processing temperatures of 950 C. As can be seen
from Figs 2-3, coating layer thickness is increased as
temperature and time increase. This change in
thickness of carbide layer was realized between 5,4
– 10,2 micron. Similar results are obtained in earlier
studies conducted on different steels [1].

2. Experimental procedure
In this study, tool steel as a substrate material were
used for TRD process. Table 1 shows the chemical
compositions of steel. The as-received material was
15x15 mm in diameters and 10 mm in thickness. All
the specimens were ground up to 1200 mesh emery
paper then cleaned with alcohol. TRD coating was
performed by the pack method in the powder mixture
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2.

3.

The microhardness of the surface of the VC
layer was measured as an average value of
2400 HV.
The carbide layer thickness changed
progressively with the increase of the
process temperature and time.
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Fig. 1. Optical micrographs of coated tool steel at
0
950 C and 2 h.

Fig. 2. Optical micrographs of coated tool steel at
0
1050 C and 2 h.
3.2. Hardness of carbide layer
The microhardness of the carbide layers were
measured as an avarage value of 2350 HV, which is
much higher than that of the substrate (402 HV).
Also, the microhardness of diffusion region was
obtained as 750 HV according to the vanadium
diffusion. From the results is clearly seen that coating
layer microhardness is too high compared to the
substrate and diffusion region according to the
composite coating formation.

4.Conclusions
In the present study, V-Fe-C composite coatings can
be formed on tool steel by pack method based TRD.
1.

The coatings consist of compact and dense
layers in the upper temperatures Diffusion
zone was occured in the coating layer and
substrate interface.
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INVESTIGATION OF GGG70 BULBS IRON SURFACE WITH BOX
SEMENTATION TECHNIQUE CAN BE COVERED WITH VC
LAYERGGG70 DÖKME DEMİR YÜZEYİNİN KUTU SEMENTASYON
TEKNİĞİ İLE VC TABAKASIYLA KAPLANABİLİRSİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI
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çelikleri üretilmektedir. Ancak, takımlarda kullanılan
malzemelerin daha pahalı olması bu çeliklerin
kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Aşınma ve
korozyon olaylarının malzeme yüzeyinden başladığı
göz
önüne
bulundurulduğunda
malzemelerin
tamamını bu pahalı malzemelerden üretmek yerine
yalnızca yüzeylerinin aşınma, korozyon vb. ortam
koşullarına karşı dirençli hale getirmek ise soruna
ekonomik ve pratik bir yaklaşımdır [1]. Bu sebeple
sert seramik film, borür karbür ve kompozit
kaplamalar son yıllarda büyük bir gelişim göstermiştir
[2-5]. Bu kaplamaların elde edilmesinde sağlayan
yöntemlerin başında endüstriyel anlamda geniş bir
uygulama alanı bulunan borlama işlemi gelir [6].

Özet
Bu çalışmada, küresel grafitli dökme demir yüzeyinin
TRD metodu kullanılarak sırasıyla 850, 900, 950 ve
1000°C proses sıcaklıklarında 2, 4 ve 6 saat
sürelerde yüzeyi VC kaplanmıştır. Optik mikroskoba
bağlı clemex analiz sisteminin sonucu altlık malzeme
yüzeyinde oluşan VC seramik bazlı kaplamanın
kalınlıkları proses sıcaklık ve süresine bağlı olarak 1
µm ile 50 µm arasında elde edilmiştir. VC fazının
varlığı x-ışınları difraksiyonu (XRD) ile tespit
edilmiştir. Elde edilen kaplamaların morfolojilerinin
kompakt ve düz yapıda olduğu taramalı elektron
mikroskobu (SEM) analizleri ile belirlenerek EDS ile
nokta analizi alınmıştır.
Anahtar kelimeler: VC, Dökme Demir, Kaplama,
TRD

2. Deneyin Yapılışı
Termoreaktif işlemine tabi tutulan GGG70 küresel
grafitli dökme demirden alınan numunenin spektral
analizi Tablo 1’de, kaplama tozlarının bileşimi de
tablo 2’de verilmiştir.

Abstract
In this study, the surfaces were VC coated at the
process temperatures of 850, 900, 950 and 1000 ° C
for 2, 4 and 6 hours, respectively, using the TRD
method of the spherical graphite cast iron surface.
The thickness of the VC ceramic based coating
formed on the surface of the final substrate of the
Clemex analysis system connected to the optical
microscope is between 1 μm and 50 μm depending
on the process temperature and duration. The
presence of VC phase was detected by x-ray
diffraction (XRD). The morphology of the obtained
coatings was determined by scanning electron
microscopy (SEM) and the point analysis was
obtained by EDS.
Keywords: VC, Cast Iron, Coating, TRD.

Tablo 1 GGG70 Küresel grafitli dökme demir
kimyasal bileşimi
% Bileşim

Alaşım
GGG70

C

Si

Mn

Cr

Mg

3

2.4

0.5

0.5

0.03

Tablo 2 Kaplama tozları kimyasal bileşimleri
Kaplama % Bileşim
Tozu
Fe
C
Cr
V
Si
Al
Ferro V
Kalan 0.2 82 1.5 1.5

1. Giriş

P
0.03

Numunelerin kaplama işleminden önce yüzeydeki
istenmeyen oksit ve tabakalarını ortadan kaldırmak
için 1200’lük zımpara ile yüzeyleri temizlenmiştir.
Numunelerin yüzey sertleştirme işlemi için ticari ferro
krom ve ferro vanadyum tozları kullanılmıştır. Bu
tozlar sabit bit oranda alümina ve NH4Cl’de
eklenmiştir. Süre parametrelerine göre 4 adet
numune ve pota hazırlanmıştır. Oluşturulan toz
harmanı içerisinde numunelerin tamamı kaplama
tozunun içerisine gömülerek kaplama tozlarının
oksijene
karşı
affinitesi
göz
önünde
bulundurulduğundan potanın yüzeyi iki katman
olarak 1. Katmadan demir tozu 2. Katmanda da SiC
ile kapatılmıştır. Toz harmanı içerisindeki 4 ayrı
potaya konulan numuneler işlem sıcaklıklarında hazır
bekletilen fırının içerisine alınıp, sırasıyla 2, 4, ve 6.
saatte fırından çıkartılmıştır. Kaplama işleminin
ardından numuneler açık havada soğumaya

Gelişen teknoloji ile birlikte ağırlaşan çalışma
koşulları makine elemanları ve malzemelerde,
kullanım yerlerine göre farklı tipte aşınma ve
korozyona bağlı malzeme kayıplarına neden
olmaktadır. Bu durum malzemenin boyutsal
toleranslarını
etkilemesinin
yanında
kullanım
ömrünün azalmasına bunların sonucu olarak ise
işletmelerde bakım, onarım ve yedek parça değişimi
hatta kontrolsüz duruşlara neden olmaktadır. Bu
olumsuzlukların sonucu olarak da işletmelerin birim
üretim maliyetlerinde ciddi artışlar meydana
gelmektedir. Aşınma ve korozyonun önlenebilmesi
her geçen gün ekonomik anlamda daha büyük önem
kazanmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve
takım ömürlerini uzatmak için yeni nesil takım
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bırakılmıştır.
Potadan
çıkarılan
numunelerin
yüzeyindeki aktivatör tozundan meydana gelen
yapışmalar fırçalama tekniği ile giderilmiştir.

etkilenmektedir.
tabakasının az
olmaktadır.

Sürenin
artması
kaplama
da olsa kalınlaşmasına sebep

Kaplanan 15x15x10 mm ebadındaki numunenin
metalografik inceleme için dikdörtgen kesit yüzeyleri
görünecek şekilde soğuk bakalite alınmıştır. Bakalite
alınan numunelerin kesit yüzeyleri parlatma cihazı ile
sırasıyla 180-240-400-800-1200’lük zımparalama
işleminden sonra önce alümina pasta sonra 1 μm
elmas pasta ile parlatma işlemleri yapılmıştır.
Parlatma işleminden sonra numuneler %3 Nital ile
dağlanarak mikroyapılar ortaya çıkarılmıştır. Daha
sonra numunelerin optik görüntüleri, sem görüntüleri,
sertlik değerleri ve XRD analizi ile kaplama tabakası
yapısı tespit edilmiştir.

3. Araştırma ve Bulgular

Şekil 3 900 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0

3.1. Metalografik çalışmalar

Şekil 3 de numunede görüldüğü gibi kaplama
tabakası sürenin artmasıyla çok belirgin bir şekilde
kalınlaşmıştır. Bununla birlikte dökme demir içindeki
küresel karbür yapılar form değiştirerek VC
oluşturmuştur. Şekil 1 de daha net bir şekilde
görülmektedir.

Şekil 1’de küresel grafitli dökme demir numunenin
VC kaplama işlemi optik mikroyapı fotoğrafı
görülmektedir.

Şekil 1 900 C 2 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekil 4 1000 C 6 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekilde görüldüğü gibi 900 C’de 2 saat süreyle
kaplanan numunenin yüzeyinde yaklaşık 4 mikron
kalınlığında kaplama tabakası oluşmuştur.
0

Şekil 4 de numunede görüldüğü gibi kaplama
tabakası sıcaklığın artmasıyla çok belirgin bir şekilde
kalınlaşmıştır. Süreyle birlikte kaplama tabakası
sıcaklıktan da olukça etkilenmektedir.
3.2. Sem ve EDX analizleri

Şekil 2 900 C 4 saat kaplama süresine sahip
numune
0

Şekil 1 ve şekil 2 karşılaştırıldığında ise kaplama
tabakası
kalınlığı
kaplama
süresinden
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Şekil 5 950 C 2 saat kaplama süresine sahip
numune
Kaplama tabakası sem görüntülerinde oldukça
belirgindir.

Şekil 7 1000 C 4 saat kaplama süresine sahip
numune

0

0

Şekildeki numunenin XRD grafiğine göre vanadyum
dökme demir içindeki carbon ile birleşerek karbür
yapılarını oluşturmuştur.

4. Sonuçlar
Küresel grafitli dökme demir yüzeyine V ile
termoreaktif
difüzyon
ile
kaplama
tabakası
oluşturulmuştur. Elde edilen Metalografik yöntemler
ile bu kaplama tabakası incelenmiştir. Optik
mikroskop görüntülerine göre malzeme yüzeyinde
ince bir şerit halinde kaplama tabakasının oluştuğu
ve homojen bir şekilde yayıldığı görülmüştür.
Bununla birlikte sıcaklık ve kaplama süresi de
düşünüldüğünde sıcaklık artışı ve kaplama süresinin
artışı ise kaplama kalınlığına olumlu etkileri olmuştur.
Numuneler optik analizin akabinde kaplama tabakası
sem görüntülerinde de belirlenmiştir. XRD analizinin
neticesinde yüzeyde VC yapıları tespit edilmiş olup.
Bunun sağlamasını da EDX analizinde görmekteyiz.
EDX analizinde yüzeyden ana malzemeye doğru
noktasal analiz alınmış olup yüzeyde yoğun bir V
oranı tespit edilmiştir bu da kaplama tabakasının
yapısını XRD analiziyle örtüştüğünü ifade edebiliriz.
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Şekil 6 1000 C 4 saat kaplama süresine sahip
numune
0

EDX analizinden de anlaşılacağı gibi kaplama yüzeyi
V oranı yüksek çıkmıştır. Yüzeyde bir kaplama
tabakasının oluştuğu buradan çıkarılabilir. Yüzeyden
ana malzemeye doğru nokta analizinde ise V
oranının azaldığı tesbit edilmiştir.
3.2. XRD analizleri
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important. For this reason, joint methods have been
Abstract
investigated for hig temperature and pressure
conditions. Diffusion bonding is one of these highIn this study, 316L SS (stainless steel) was diffusion
performance joint methods. [1] [2] The main
bonded as manufacturing method of PCHE’s (Printed
advantages of diffusion bonding are similar and
Circuit Heat Exchanger) to investigate the effect of
dissimilar material joint in solid state, the lack of
bonding temperature and holding time to integrity
structural
discontinuity,
limited
macroscopic
and microstructure of joint region. For this purpose,
deformation, high quality joint, free from ultraviolet
metallographic and tension test samples were
radiation. [3] [4]
produced at 8.5 MPa pressure, 60, 120, and 180
minutes and 950°C and 1050°C temperature
Materials Used And Experimental
parameters.
After
diffusion
bonding,
optic
Procedure
microstructural
analysis,
microhardness
measurement
and
tension
strength
were
316L SS is one of the promising materials for power
investigated.
cycle system working at high-temperature and highKeywords: Diffusion Bondig, 316L SS, Printed
pressure because of its excellent mechanical
Circuit Heat Exchanger
strength, corrosion and oxidation resistance at high
temperature. For this reason, 316L SS was selected
Introduction
as material. Chemical composition and mechanical
properties of 316L SS shared in Table 1 and Table 2
With the increase of pressure and temperature
respectively. [5]
requirements in the power cycle systems, the
strength of heat exchangers has become very
Table 1. 316L SS Chemical Composition
Composition [%]
C
Cr
Ni
Mo
Si
Mn
P
S
≤ 0.030
16.5-18.5
10-13
2.0-2.5
≤1
≤2
≤ 0.045
≤ 0.015
Table 2. 316L SS Mechanical Properties
Properties
Value
Hardness [HRC]
215
%0.2 Yield Strength @ RT [MPa]
≥200
Tensile Strength @RT [MPa]
500 - 700
shared in Table 3. Some carbon sheets were placed
near the bonding region to increase oxidation
resistance. Then, the furnace atmosphere was
purged three times with Ar gases. After purge,
temperature value shared in Table 3 was set. When
furnace atmosphere reached to test temperature,
stopwatch was set for test duration shared in Table
3. Three samples were produced for each parameter
set.

Cylindrical rods of a length 50mm and a diameter
8mm were lathed from 316L SS bar for tension
specimens. Also, square parts of 10mm X 10 mm
dimensions were machined from 316L plate of 2mm
thickness. The bonded surfaces were polished to a
roughness of 0.02 μm with 400, 800, and 1200 grit
abrasive respectively. Then, the faying surfaces were
cleaned with alcohol and dried with air. Materials
were placed in the furnace and set pressure to value

Specimen
DB1
DB2
DB3
DB4

Table 3. Bonding Conditions
Temperature
Duration
Pressure
[°C]
[min.]
[MPa]
950
60
8.5
1050
60
8.5
1050
120
8.5
1050
180
8.5

After diffusion bonding of microstructure test
samples, samples were cutted from perpendicular of
bonding region. Then, microstructure examination
procedures were conducted to every microstructure

Atmosphere
Ar
Ar
Ar
Ar

test part. After diffusion bonding, tension test
samples were lathed to the dimensions as shared in
Figure 1. Then, tension test procedures were
conducted to every tension test part.
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Figure 1. Tension Sample Dimension
results, the samples were produced with parameters
of 60 min. and 120 min. at 1050°C were exhibited a
The micrographs for specimens are shown in Figure
successful joint with small voids. Also, it is seen that
2 - Figure 5. From the results, even if the samples
the interlayer completely disappears. The samples
produced at 950°C were exhibited some local
produced in 180 min. at 1050°C were exhibited the
diffusion around joint region but it is seen clearly
best results. The results are show that the interlayer
from interlayer that joint cannot be formed. Then,
completely disappear in 180 min. at 1050°C.
1050°C was set as the test temperature. From

Results And Discussion

Figure 2. Micrograph of DB1 (950°C/60 min./8.5MPa)
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Figure 3. Micrograph of DB1 (1050°C/60 min./8.5MPa)

Figure 4. Micrograph of DB1 (1050°C/120 min./8.5MPa)
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Figure 5. Micrograph of DB1 (1050°C/180 min./8.5MPa)
The average values of tension test results are shared
MPa. Even if the samples produced in 120 min. and
in Table 4. Also, force-elongation and stress-strain
180 min. at 1050°C exhibited close tensile results,
graphs are presented in Figure 6 - Figure 9. 316L SS
the best results are obtained in 180 min.
max. tensile strength is 672.27 MPa. The samples
Consequently, both the joint strength and
produced at 950°C temperature are failed. UTS of
microstructure results show that the best result is
the sample produced in 60 min. at 1050°C is 190.71
taken place in 180 min. at 1050°C temperature.
Table 4. Tension Test Results
Specimen
Max. Tensile Strength [MPa]
Elongation [%]
316L SS
672.270
37.7
DB1
N/A
N/A
DB2
190.710
6.8
DB3
257.595
5.7
DB4
261.455
6.95

Figure 6. Force-Elongation and Stress-Strain Graph of 316L SS
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Figure 7. Force-Elongation and Stress-Strain Graph of DB2

Figure 8. Force-Elongation and Stress-Strain Graph of DB3

Figure 9. Force-Elongation and Stress-Strain Graph of DB4
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Abstract
Au and Pb at the excitation energies 21.56, 31.64 and
34.17 keV using a Si(Li) detector [11]. Chemical effects
on the Lα/Lβ X-ray intensity ratio of Ba, La and Ce were
investigated [12]. The measurements of the L X-ray
intensity ratios I(Lα)/I(Lβ), I(Lα)/I(Lγ), (Lα)/I(Lı),
I(Lβ)/I(Lγ) and I(Lι)/I(Lγ) for the elements Dy, Ho, Yb,
W, Hg, Tl and Pb were experimantally determined both
by photon excitation, in which 59.5 keV γ-ray from a
241
Am was used, and by the
filtreted radioisotope
160
160
173
182
201
radioactive decay of ve Tb, Er, Lu, Re, T1,
203
207
Pb and Bi [13]. The typical L X-ray spectra for Au
induced by 15.9 keV photons have been measured at
emission angles ranging from 110° to 150° at intervals
of 10°. The intensities of Lα, Lβ1, Lβ2 and Lγ1 X-rays are
obtained and the angular dependence of L X-ray
intensity ratios is determined experimentally [14]. X-ray
emission lines of the Lα, Lβ, Lγ and Ll groups in
elements La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho and Er
were studied to examine the influence of 0,6 T and 1,2
T external magnetic field [15]. In these studies, the
effects of factors such as energy, external magnetic
Keywords: L X-ray intensity ratio, temperatrure, field, angle, etc. on the L X-ray intensity ratios and
cross sections were investigated.
production cross section, FWHM, in-situ.

The measurements of the L X-ray production crosssections and intensity ratios of Pr6O11 compound were
experimentally determined using excitation energy of
59.54 keV. Measurements have been performed using
241
Am radioactive annular source of
a 100 mCi
excitation and at different temperatures as in- situ. L Xray emission spectra were counted using a Si(Li)
detector system with a resolution 160 eV at 5.96 keV
coupled to a computer-contralled multi-channel
analyser. The L X-ray emission spectra have been
measured at temperature ranging from 50°C to 400°C
at intervals of 50°C. Lα/Lβ1, Lα/Lβ2 L X-ray intensity
ratios, L X-ray production cross sections (σLα, σLβ1
and σLβ2) and FWHM (full width at half maximum)
values were calculated. The variation of each
parameter with temperature was given in graphical
forms and tabulated. From the obtained results, it is
observed that the parameters are affected by
temperature.

1. Introduction

In this study, L X-ray intensity ratios ILα/ILβ1 and
ILα/ILβ2 and L X-ray production cross-sections of
Pr6O11 compound from lanthanides which is a subseries of transition metals have been determined
following excitation by 59.54 keV γ-rays from a 100 mCi
241
Am radioactive annular source at different
temperatures as in- situ.

The lanthanides consist of the elements in the f-block of
period six in the periodic table. They have application
area such as biomedical, catalyst, phosphor, ceramics
industry, polishing, nuclear applications, chemical and
automotive industry, medicine, agriculture, metallurgy,
optical etc. Besides, lanthanide complexes are of
increasing importance in cancer diagnosis and therapy, 2. Materials and Methods
owing to the versatile chemical and magnetic properties
In the study, praseodymium (III,V) oxide (Pr6O11)
of the lanthanide-ion 4f electronic configuration.
compound which is high purity (99.9%) and powdery
X-ray fluoresrence (XRF) spectrometry is used world- was used. The compound was obtained commercially
wide. The most established technique is energy and taken from Strem Chemicals. The sample was
dispersive X-ray fluoresrence (EDXRF) for quantitative milled using a hand mortar and then mixed in the
analysis because EDXRF is relatively inexpensive and sample mixer to obtain a homogeneous distribution.
requires less technical effort to run the system. This Thus, particle size and absorption effects were
methods is very useful for the determination of minimized within the bounds of possibility. The sample
fundamental parameters such as production cross- which prepared in 13 mm diameter was applied 8 tons
sections, flouresrence yieldsi intensity ratios and pressure with the help of SPECAC manual hydraulic
vacancy transfer probabilities [1]. The knowledge of press machine. Mass of tablet was weighed with a
-4
relative inner-shell X-ray intensities is needed in the scales which has precision 10 grams.
investigations of various phenomena in the fields of
atomic, nuclear and radiation physics and in the non- The experimental arrangment and the geometry used in
destructive testing of materials and elemental analysis the present study are shown in Fig. 1. The experimental
using X-ray fluorescence technique [2]. Since X-ray setup consist of Am-241 radioactive annular source,
spectroscopy has begun to be used, L X-ray intensity ceramic and aliminium container, halogen lamp to
ratios have been studied experimentally and increase the temperature of the sample, thermocouple
to control the temperature of the sample and
theoretically by many investigators [3-10].
Lı, Lα, Lβ and Lγ X-ray fluorescence cross sections and temperature control device which can be raised up to
intensity ratios have been measured fort he elements 500 °C. High purity, thin and uniform sample was
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production cross sections (σLα, σLβ1 and σLβ2), FWHM
values and L X-ray intensity ratios (ILα/ILβ1 and ILα/ILβ2)
are presented in Table 1 in as table at the specified
temperature range. The L X-ray spectra for the
compound are presented graphically in Fig. 1
comparatively at different temperatures. In addition,
temperature changes of the L X-ray production cross
sections and the intensity ratios are also shown
graphically in Fig. 3.
4,42

4,68

4,94

5,20

5,46

5,72

5,98

6000

6000
O

C

Lα

50
100
150
200
250
300
350
400

5000

Lβ1
4000

Count

excited using 59.54 keV γ-rays from a radioactive
annular source of strength 100 mCi. L X-ray emission
spectra were recorded with a Si(Li) detector with an
2
active area of 20 mm , a sensitive crystal depth of 5
mm and Be window of 0.008 mm thickness coupled to
2048 multichannel analyzer. The measured energy
resolution of the detector system was 160 eV FWHM at
5.9 keV. L X-ray emission spectra have been measured
at temperature ranging from 50°C to 400°C at intervals
of 50°C. L X-ray spectra of the compound were
accumulated in the stated temperature intervals as insitu for 8 hours. The spectra in order to detect net peak
were analyzed by using Origin 8.5 software program
with a multi-Gaussian least-squares fit method. Related
XRF parameters and L X-ray intensity ratios were
determined using the peak areas fitted to the Gaussian
function after the necessary corrections applied to the
data.
The values of experimental Li (i=α, β1 and β2)
production cross-sections can be calculated using the
equation
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where NKi is the number of counts per unit time under
the photo-peak corresponding to Li X-ray of the
compound, I0 is the intensity of the incidenet radiation,
G is a geometrical factor, ɛLi is the detection efficiency
fort he Li group of X-rays, t is the mass per unit area of
2
the sample in g/cm and β is the self-absorption
correction factor for the incident photons and emitted L
X-ray photons. The values of β was calculated using
the equation
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where µi and µe are the mass absorption coefficients
2
(cm /g) of the incident photon and emitted L X-ray
energy, respectively. Their values are taken from the
tables of Gerward et al. [16]. The angles incident
photons and emitted X-ray with respect to the normal at
the surface of the sample θ1 and θ2 were equal to 45°
and 0° in the present setup, ,respectively.

3000

4000

3000

2000

2000

1000

1000

0

0
4,76

4,83

4,90

4,97

5,04

Energy(keV)
5,28

5,39

5,50

5,61

5,72

5,83

5,94

5000

5000
O

C
50
100
150
200
250
300
350
400

Lβ1
4000

The relative intensities of L-shell X-rays were calculated
by using the following equation:
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where NLi and NLj represent the counts under the Li and
Lj peaks, respectively, βLj/βLi is the ratio of the selfabsorption correction factor of the target, ɛLj/ɛLi is the
ratio of the detector-efficiency values for the Li and Lj Xray, respectively.
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In this study, L X-ray intensity ratios, L X-ray production
cross sections and FWHM values were investigated
depending on the temperature. Lα, Lβ1 and Lβ2

4000

2000

Fig. 1. L X-ray spectra of Pr6O11 at the different
temperatures

3. Results and Discussions

5000

5,94

Fig. 2. The experimental setup

Table 1. L X-ray intensity ratios, L X-ray production cross sections and FWHM values for Pr6O11 compound at
different temperatures.
Temperature Pr6O11
°C

σLα

σLβ1

σLβ2

FWHM (keV)
ILα;/Lβ1

ILα/Lβ2

Lα

Lβ1

Lβ2

50

0,52396

0,34979

0,05908

1,49794 8,86898

5,87046

6,68431

5,20734

100

0,52622

0,35196

0,06889

1,49512 7,63870

5,97101

6,80907

5,77642

150

0,55723

0,36039

0,07078

1,54618 7,87263

5,96530

6,66842

5,63961

200

0,53037

0,36957

0,07075

1,43513 7,49612

5,66297

6,94094

5,61713

250

0,55430

0,35833

0,06854

1,54691 8,08780

6,16195

6,84644

5,60052

300

0,56232

0,36363

0,08287

1,54643 6,78566

6,17275

6,76116

6,14598

350

0,51987

0,35673

0,06310

1,45733 8,23827

5,63498

6,62315

5,87039

400

0,56980

0,35818

0,07149

1,59084 7,96995

6,30128

6,66024

5,91857
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Fig. 3. Change of L X-ray intensity ratios, L X-ray
production cross sections as a function temperature
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The results obtained for Pr6O11 compound are given in
Table 1 and Fig. 3. σLα values increase up to 250°C
with increasing temperature, then decrease up to
300°C and increase up to 400°C after this point. σLβ1
values increase up to 250°C with increasing
temperature and slowly decrease up to 400°C after
this point. σLβ2 values increase up to 250°C with
increasing temperature and slowly decrease up to
400°C after this point. It is observed that the maximum
change in production cross-sections σLβ2 (40,0%), σLα
(9,6%) and σLβ1 (5,7%), respectively. Lα/Lβ1 intensity
ratio values increase up to 150°C with increasing
temperature and decrease up to 300°C after this point,
then increase again up to 400°C. Lα/Lβ2 intensity ratio
values decrease up to 250°C with increasing
temperature and increase up to 400°C after this point, .
It is observed that the maximum change in L X-ray
intensity ratios Lα/Lβ1 (30,7%) and Lα/Lβ2 (10,8%),
respectiveliy and L X-ray intensity ratio tend to
increase with increasing temperature. FWHM values
tend to increase with increasing temperature, too and
the maximum change in the values are 0,67, 0,32 and
0,94 eV, respectively.

[3] Scofield, J.H., 1973, Theoretical Photoionization
Cross-Section From 1-1500 keV, Lawrence Livermore
Laboratory Report No. UCRL-51326.
[4] Scofield, J.H., 1974, Relativistic Hartree-Slater
Values for K and L X-ray Emission Rates Lawrence
Livermore Laboratory Report No. UCRL-94550 Atomic
Data and Nuclear Data Tables, 14, 121–137.
[5] Akman, F., Durak, R., Kaçal, M.R. and Turhan,
M.F., 2015. Measurement of Li X-ray Fluoresrence
Production Cross-Sections and Intensity Ratios of
Some Elements at 59.54 keV. Canadian Journal of
Physics, 93, 1057.
[6] Durdağı, S.P., 2017. Chemical Environment
Change Analysis on L X-ray Emission Spectra of
Some Lanthanide Compounds. Microchemical Journal,
130, 27–32.
[7] Mohan, H., Jain, A.K. and Sharma, S., 2009. L Xray Intensity Ratios in Pb with Protons. Application of
Acccelerators in Research and İndustry, 1099, 191.
[8] Durak, R. and Özdemir, Y., 2001. Measurement of
Lα/Lı, Lα/Lβ and Lα/Lγ X-ray Intensity Ratios for
Elements in the Atomic Range 57≤Z≤92 Using
Radioisotope X-ray Fuorescence . Physics Letters A,
284, 43-48.
[9] Han, I., Porikli, S., Şahin, M. and Demir, L., 2010.
Measurement of Lα, Lβ and Total L X-ray Fluoresrence
Cross-Sections for Some Elements with 40≤Z≤53.
Radiation Physics and Chemistry, 79, 393–396.
[10] Man, K.S. and Allawadhi, K.L., 1998. L Subshell
X-ray Intensity Ratios in Sm, Eu, Gd and Tb. X-ray
Spectroscopy and Allied Areas, 59-61.
[11] Rao, D.V., Cesareo, R. And Gigante, G.E., 1995.
L X-Ray Fluorescence Cross Sections, Fluorescence
Yields and Intensity Ratios for Au and Pb at Excitation
Energies 21.56, 31.64 and 34.17 Kev. Radiation
Physics and Chemistry, 46(1), 17-22.
[12] Baydaş, E., Ekinci, N., Büyükkasap, E. and Şahin,
Y., 1998. Chemical Effects on Lα/Lβ X-ray Intensity
Ratios of Ba, La and Ce. Spectrochimica Acta Part B,
53, 151-154.
[13] Yalçın, P., Porikli, S., Kurucu, Y. and Şahin, Y.,
2008. Measurement of relative L X-ray Intensity Ratio
Following Radioactivite Decay and Photoionization.
Physics Letters B, 663, 186–190.
[14] Wang, X., Xu, Z. and Zhang, Y., 2017. On the
Angular Dependence of L X-ray Intensity Ratios for Au
Following Photoionization. Radiation Physics and
Chemistry, 133, 28-30.
[15] Durdağı, S.P., 2013. Effect of Applied External
Magnetic Field on the L X-ray Emission Line Structures
of the Lanthanide elements. Radiation Physics and
Chemistry, 92, 1-7.
[16] Gerward, L., Guilbert, N., Bjorn J.K., Levring, H.,
2001. X-ray Absorption in Matter, Reenginering
XCOM, Radiation Physics and Chemistry, 60, 23–24.

Lα X-rays arise from the transitions between the M5,
M4-L3 shells. Lβ1 X-rays arise from the transitions
between the M4-L2 shells. Lβ2 X-rays that arise from
the transitions between the N5-L3 shells, too. The
shells on the outer layer contain lower binding energy
and more transition than the inner layers. So, the cross
section changes on these layers are expected to be
more. That is, it is expected that the maximum change
in production cross-sections is in σLβ2, σLα and σLβ1,
respectively. Our expectation was met according to the
results.
Transition probabilities may change due to the effect
on the expansion of the spectral lines, the ionization
energies and absorption edge of the temperature. The
transition possibilities may change irregularly because
of there is no theoretical model about transitions will
be how and what direction in the literature.

4. Conclussions
It is observed that L X-ray intensity ratios, L X-ray
production cross-sections and FWHM values of Pr6O11
compound changed depending on temperature and
affected by temperature. Lβ1 X-rays that arise from the
transitions between the M4-L2 shells, less influenced
in comparison with Lα X-rays that arise from the
transitions between the M5, M4-L3 shells. Lα X-rays
less influenced in comparison with Lβ2 X-rays that
arise from the transitions between the N5-L3 shells.
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Özet

2. Malzemeler ve Yöntemler

TiB2, yüksek ısı iletkenliğine ve iyi aşınma direncine
sahip sert kaplamalar olarak son yıllarda dikkat
çekmekte ve kesme takım kaplaması olarak
araştırmalara konu olmuştur. Bu kaplamanın yüksek
sertliği ve elastic modülü, metalik hegzoganal bir
atomik yapıya sahip olması atomların birbirleriyle
oluşturduğu bağlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu
kaplamayı bu kadar önemli yapan özellikler, yüksek
sertliği, yüksek erime noktası ve korozyon direncidir.
Bu çalışmada, AISI H13 çelik yüzeyler, TiB2
kaplamanın tribolojik özellikleri üzerindeki sıcaklık
etkilerini araştırmak için 400, 450 ve 500°C gibi farklı
sıcaklıklarda manyetik alanda sıçratma ile TiB2 ile
kaplanmıştır. TiB2 kaplamaları, tribometre testlerinden
önce optik mikroskop, SEM / EDX, AFM ve XRD
analizi ile karakterize edilerek, kuru ortam tribometre
testleri ile aşınma hacmi ve sürtünme katsayısı
analizleri yapılmıştır. EDX analizlerine göre vakum
ortamında 500°C sıcaklıktaki numune 87’de TiO oranı
daha yüksek olduğu ve aşınma oranının daha iyi
olduğu görülmüştür. Sonuçlar, kaplama sıcaklığının,
kaplamaların kalınlığı, sürtünmesi ve aşınma özellikleri
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

2.1. Numune Hazırlama ve Kaplama İşlemi
Kaplama işleminde 35mm çapında ve 5mm
kalınlığında AISI H13 çelik numuneler kullanılmıştır.
Tüm örnekler zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi
tutulduktan
sonra,
15 dk
ultrasonik
olarak
temizlenmiştir. Kaplama işlemlerinde saflığı % 99.99,
çapı ve kalınlığı sırasıyla 2 inç ve 0.5 mm olan TiB2
hedef malzeme kullanılmıştır. Kaplama sıcaklığı
haricindeki diğer parametreler sabit tutulmuştur.
Kaplama parametreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo1. Kaplama parametreleri
RF
Sıcak
Ar akış
Hız
Güç
lık
hızı
(m/s)
(W)
(⁰C)
(sccm)
K-86
190
400
15
50
K-87
190
450
15
50
K-88
190
500
15
50
2.1. Kaplama Karakterizasyonu
Kaplama yüzeylerinin morfolojik analizleri AFM (Park
system , XE-100-E) ve SEM (FEI-Quanta) analizi ile
gerçekleştirilmiştir. Kaplamaların faz analizleri, XRD
(Panalytıcal, Empyrean) ile yapılmıştır. Sürtünme ve
-3
aşınma özellikleri normal atmosfer ortamında ve 5x10
mbar vakum ortamında gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TiB2 kaplama, XRD analizi,
Tribolojik özellikler, Atomik kuvvet mikroskobu,
Sürtünme katsayısı

3. Sonuçlar ve tartışma

1.GİRİŞ

3.1. Kaplama Karakterizasyonu

Titanyum diborit (TiB2) mühendislik uygulamalarında
kullanılan malzemelerin aşınma ömürlerini artırmak için
dikkate değer özelliklere sahip bir kaplamadır[1].
Özellikle yüksek ergime noktası, iyi elektriksel ve
termal iletkenlik, yüksek sertlik, yüksek aşınma
dayanımı, yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılık pek
çok araştırmacının dikkatini çekip bu alanda
araştırmalar yapmalarına sebep olmuştur [2, 3].
TiB2'nin kaplama biriktirme yöntemleri, reaktif
püskürtme, ark buharlaşması ve en yaygın olarak
manyetik alanda sıçratma gibi PVD tekniklerine
dayanmaktadır [4]. Yapılan literatür incelemelerinde
TiB2 kaplamaların yapısal, mekanik ve kuru aşınma
özelliklerinin incelenmesiyle ilgili pek çok çalışma
bulunmasına rağmen vakum ortamında aşınma
özelliklerinin incelenmesiyle ilgili çalışmaların çok az
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada çeşitli sıcaklarda
elde edilen TiB2 kaplamaların hem atmosfer hem de
vakum ortamında sürtünme ve aşınma davranışları
incelenmiştir.

Şekil 1, SEM / EDX analiz sonuçlarını göstermektedir.
Kaplama yüzeylerinde Ti, B ve O elementleri tespit
edilmiştir.

Şekil 1. Kaplamaların SEM / EDX analizi.
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verirken 87 numaralı numune vakum ortamında en
düşük sürtünme katsayısı değerini vermiştir.

Şekil 2. Kaplamaların Karakterizasyonu
Numunelerin XRD analizinde hegzagonal kristal yapıyı
belirten 38 derecelik TiB2 (100) pikleri tespit edilmiştir.
Pik şiddeti, numune-88'de en yüksek ve genel olarak
numunelerin vermiş olduğu piklerin yaklaşık olarak
bezer oldukları görülmüştür.

Şekil 5. Kaplamaların 2-5-10 N yükler altında atmosfer
ve vakum şartlarındaki sürtünme katsayıları
Şekil 3. Kaplamaların XRD spektrumları.

3.3. Kaplamaların Aşınma Değerlendirmesi

Numune-87 için minimum sertlik elastik ve maksimum
pürüzlülük diğer kaplamalara göre daha düşük olduğu
görülmüştür.

Sertlik
(GPa)

Elastik
Modulu
s
(GPa)

Rq
(nm)

K-86

6.05

119.41

710.8

K-87

3.99

82

1013.
5

K-88

5.35

103.62

1296.
3

Kaplam
a

Genel olarak aşınma oranları vakum ortamında
atmosfer ortamına göre daha yüksek çıkmıştır.
Atmosfer ortamında 2 ve 5N yükler altında numuneler
3
genel olarak 0,00 – 0,01 mm arasında birbirine yakın
aşınma oranları vermiştir. 10 N yük uygulandığında ise
3
0,045 mm civarında en yüksek aşınmayı kaplama 88
vermiştir. 10N yük altında en düşük aşınmayı kaplama
87 vermiştir. Atmosfer ortamında 2-5-10 N yükler
altındaki aşınma oranları yaklaşık olarak birbirlerine
yakın seviyededirler. Fakat 10 N yük altında en yüksek
3
aşınma hacmi 0.07 mm civarında kaplama 88’de iken
3
en düşük aşınma hacmi ise 0.02 mm olarak kaplama
87’de görülmüştür.

Şekil 4. Kaplamaların Mekanik Karakterizasyonu
3.2. Kaplamaların sürtünme katsayıları
Şekil 5 kaplamaların sürtünme katsayısı sonuçlarını
göstermektedir. Sonuçlara göre 87 numaralı numune
tribometre sonuçlarına istinaden atmosfer ve vakum
ortamında 2N yükte en düşük sürtünme katsayısını
göstermiştir. 5N yükte atmosfer ve vakumda sürtünme
katsayıları her 3 kaplama için birbirine yakın
değerlerde olduğu görülmüştür. 10N yükte her 3
kaplama amosfer ortamında birbirine yakın değerler
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Şekil 8 ‘de 500°C sıcaklıkta vakum ortamında EDX
analizlerine göre numune 87’de 0.17 oranında Ti ve O
miktarının diğer numunelere göre fazla olduğu, aşınma
izleri içerisinde TiO tribofilm oluşturarak aşınma
hacimleri daha az olduğu görülmüştür.

4. Sonuçlar
TiB2 kaplamaları değişik taban malzeme sıcaklığı
koşullarında AISI H13 çeliği üzerine RF manyetik
alanda sıçratma tekniği ile kaplanmıştır.
●
Kaplama
sıcaklıkların
değişmesi
kaplama
kalınlığına etkisi olmadığı görülmüştür.
●
Kaplama sıcaklığı arttıkça kaplamanın aşınma
direnci artarak sürtünme katsayısı düşmüştür.
●
EDS analizlerinde Ti ve O2 miktarlarının fazla
olması, aşınma izleri içerisinde TiO tribofilm
oluşturarak aşınma hacimlerinin daha düşük
olduğunu göstermiştir.

Şekil 6. Atmosfer ve Vakum Ortamında Farklı Yükler
Altında Kaplamaların Aşınma Oranları
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Özet

2.1. Numune Hazırlama ve Kaplama İşlemi

Bu çalışmada, AISI 52100 çelik numuneleri, magnetron
sputter RF fiziksel buhar biriktirme yöntemi (PVD) ile
TiB2 kaplanarak atmosfer ve vakum ortamlarında
sürtünme ve aşınma davranışları incelenmiştir.
Kaplama işlemi sırasında kaplama yüzeyine Argon
akışı uygulanmıştır. Kaplamalar optik mikroskop,
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) / Enerji Dağılımlı X-Işını (EDX) ve
X-Işınları Kırınımı (XRD) Spektrometre Analizi ile
karakterize edilmiştir.Kaplamaların sürtünme ve
aşınma özellikleri, atmosferik ve vakum koşulları
altında tribometre testleri ile değerlendirilmiştir. En iyi
aşınma direncini 170 Watt RF uygulanmış olan
atmosfer ortamında yapılan deneylerdeki numuneler
göstermiştir.

Kaplama işleminde 25 mm çapında ve 5 mm
kalınlığında AISI 52100 çelik numuneler kullanılmıştır.
Tüm numuneler zımpara kağıtları ile zımparalanmış ve
daha sonra 15 dakika boyunca etil alkol ile ultrasonik
olarak temizlenmiştir. Kaplama işleminden önce,
-4
kaplama sisteminin hazne vakum basıncı 4x10 mTorr
elde edilerek numuneler, Ar 50 sccm akış hızında
bırakılmıştır. Taban malzeme yüzey sıcaklığı ise 450
°C olarak sabit tutulmuştur. İlk 15 dakika 50 sccm akış
hızında ortama Ar gazı verilerek iyon temizleme işlemi
yapılmıştır. Bunu takiben TiB2 , saflığı% 99.99, çapı ve
kalınlığı sırasıyla 2 inç ve 0.15 mm olan TiB2 hedefi ile
180 dakika boyunca 150-170-190 Watt olmak üzere
farklı RF güçlerinde kaplanmıştır. Diğer kaplama
parametreleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler :Vakum,TiB2, Aşınma, Fiziksel
Buharlaştırma ile Biriktirme

Tablo 1 Kaplama Parametreleri

1. Giriş
K-83
K-84
K-85

Aşınma ve sürtünme, mekanik sistemlerde birbiri
üzerinde kayan yüzeyler için önemli bir tribolojik
olgudur [1]. Kritik mekanik sistemleri aşınmadan
korumak ve sürtünme yüzeyleri arasında sürtünmeyi
azaltmak için en iyi yol yağlama ve kaplamadır.
Titanyum diborit (TiB2) mühendislik uygulamalarında
kullanılan malzemelerin aşınma ömürlerini artırmak için
kullanılan iyi tribolojik özelliklere sahip bir kaplamadır.
Özellikle yüksek ergime noktası, iyi elektriksel ve
termal iletkenlik, yüksek sertlik, yüksek aşınma
dayanımı, yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılık pek
çok araştırmacının dikkatini çekip bu alanda
araştırmalar yapmalarına sebep olmuştur. Ancak
yapılan literatür taramasında TiB2 kaplamasının vakum
ortamında aşınma özelliklerinin incelendiği çalışmalara
rastlanmamıştır. Bu çalışmada TiB2 kaplamasının
vakum ortamında sürtünme ve aşınma özellikleri
değişik kaplama parametreleri altında incelenmiştir.
Yapılan aşınma deneyleri sonucunda kaplamaların
atmosfer ortamında vakum ortamına göre daha yüksek
aşınma direnci gösterdiği görülmüştür. Bu çalışmada
çelik numunelere sabit Ar akışı ile TiB2 kaplama
uygulanmıştır. Kaplamalar, tribometre testlerinden
önce optik mikroskop, SEM / EDX, AFM ve XRD
analizi ile karakterize edilmiştir.

RF
Gücü
(W)
150
170
190

Sıcak.
(⁰C)

Hız
(d/dk)

Bias
(V)

450
450
450

15
15
15

350
350
350

Ar Akış
Hızı
(sccm)
50
50
50

2.1. Kaplama Karakterizasyonu
Kaplamaların morfolojik analizi AFM ,Optik mikroskop
ve SEM analizi ile gerçekleştirilmiştir. Faz analizi, CuKa katotunu otlatma olayıyla kullanan XRD ile yapıldı.

3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1. Kaplama Karakterizasyonu
Şekil 1, SEM / EDX analiz sonuçlarını göstermektedir.
Kaplama yüzeylerinde Ti, B ve O elementleri tespit
edildi.

Şekil 1. Kaplamaların SEM/EDX analizleri

2. Malzeme ve Yöntem
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Şekil 5. Kaplamaların 2-5-10 N yük altında atmosfer ve
vakum şartlarındaki sürtünme katsayıları

Şekil 2. Kaplamaların Karakterizasyonu

3.3. Kaplamaların Aşınma Değerlendirmesi
Genel olarak aşınma oranları vakum ortamında
atmosfer ortamına göre daha yüksek çıkmıştır.
Atmosfer ortamında 2 ve 5 N yükler altında numuneler
3
genel olarak 0,00 – 0,01 mm arasında birbirine yakın
aşınma oranları vermiştir. 10 N yük uygulandığında ise
3
0,045 mm civarında en yüksek aşınmayı kaplama 85
vermiştir. 10 N yük altında en düşük aşınmayı kaplama
84 vermiştir. Atmosfer ortamında 2-5-10 N yükler
altındaki aşınma oranları yaklaşık olarak birbirlerine
yakın seviyededirler. Fakat 10 N yük altında en yüksek
3
aşınma hacmi 0,9 mm civarında kaplama 83’te iken
3
en düşük aşınma hacmi ise 0,7 mm olarak kaplama
85’te görülmüştür.

Şekil 2’de kaplamaların yüzeylerinden yapılan SEM
incelemelerinde kaplama kalınlıklarının (200 nm
civarında) tüm numunelerde yaklaşık olarak aynı
olduğu tespit edilmiştir. Kaplamaların ince kolonlu
yapılar şeklinde yüzeyde biriktirildiği görülmüştür.
Numunelerin XRD analizinde hegzagonal kristal yapıyı
belirten 38 derecelik TiB2 (100) pikleri tespit edilmiştir.
Pik şiddeti, numune-84'de en yüksek ve genel olarak
numunelerin vermiş olduğu piklerin yaklaşık olarak hep
aynı oldukları görülmüştür.

Şekil 6. Atmosfer ve Vakum Ortamında Farklı Yükler
Altında Kaplamaların Aşınma Oranları

Şekil 3. Kaplamaların XRD Spektrumları.
Kaplamaların mekanik özelliklerine bakıldığında
kaplama 83’te en düşük sertlik, elastik modül ve
pürüzlülük tespit edilirken, en yüksek değerler ise
kaplama 85’te elde edilmiştir.

Atmosfer ortamındaki aşınmanın vakum ortamına göre
çok daha az olmasının nedeni atmosfer içinde bulunan
O2’nin Ti ile tepkimeye girdikten sonra ince yağlayıcı
bir tribofilm oluşturmasıdır ki bu elementler SEM/EDX
analizlerinde tespit edilmiştir.

Şekil 4. Kaplamaların Mekanik Karakterizasyonu

3.2. Kaplamaların Sürtünme Katsayıları
Şekil 5 kaplamaların 2-5-10 N yük uygulanarak
atmosfer
ve
vakum
koşullarındaki
sürtünme
katsayılarını göstermektedir. Sonuçlara göre atmosfer
ve vakum ortamında 2 ve 5 N yükler altında sürtünme
katsayıları yaklaşık olarak aynı çıkarken 10N yük
altında kaplama 85 vakum ortamında 0,3 civarında en
düşük sürtünme katsayısını vermiştir.

Şekil 7. Atmosfer Ortamındaki Kaplama 85 SEM/EDX
Analizi
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Şekil 8. Vakum Ortamındaki Kaplama 83 SEM/EDX
Analizi.
Şekil 7 ve 8’de atmosfer ve vakum ortamında en
yüksek aşınmayı veren numune kaplamalarının
SEM/EDX analizleri verilmiş olup aradaki O2 farkı
belirtilmiştir.

4. Sonuçlar
TiB2 kaplamaların tribolojik testi, atmosfer ve vakum
ortamları altında tribometre testleri ile ortaya
çıkaralılarak karşılaştırılmıştır. Tribometre testleri,
mikroskobik, spektroskopik analiz sonuçlarına göre bu
çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir:
• Kolonlu yapıya sahip kaplamalar elde
edilmiştir.
• RF güçlerinin değişitirilmesine rağmen benzer
kaplama kalınlıkları elde edilmiştir.
• Atmosfer ortamında yapılan deneylerde düşük
aşınma hacimleri elde edilirken, vakum
ortamında yapılan deneylerde kaplamalarda
daha yüksek aşınma hacimleri elde edilmiştir.
• Tribometre
testlerinde
baskın
aşınma
mekanizmalarının adhezyon ve plastik
deformasyon olduğu görülmüştür.
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Abstract
Reaksiyon bağlı seramik üretimi ile ilgili yaklaşım ince
taneli yapı oluşturarak malzeme mukavemetini
arrtırmaya yöneliktir. Son zamanlarda yapılan
araştırmalar göstermiştir ki geleneksel Al2O3 toz
malzemesi
yerine
reaksiyon
bağlı
Al2O3
kullanıldığında yüksek mukavemet elde edildiği
gözlemlenmiştir. Bu yöntemde hiç camsı faz
olmaksızın daha ince tane

Son yıllarda köpük seramik üretiminin genişlemesi ve
seramik filtrelerin döküm sektöründe de kullanımının
arttığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında,
alüminyum döküm sektörü için seramik köpük filtrelerin
üretimini ele almaktadır. Seramik sağlık gereçlerinde
kullanılan vitrifiye ve FC solüsyonları, köpük filtre
yapımında tercih edilmiştir. Kullanılan bu solüsyonlarla
hazırlanan numunelere farklı tepe sıcaklıklarında
sinterleme işlemi yapılmış olup, bu farklı sıcaklık
rejimlerinin sertliğe etkisine bakılmıştır. Numuneler iki
farklı tepe sıcaklığında yapılmış olup sertlik ve
kullanılabilirlik açısından etkileri gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak sırlı FC seramik köpük filtrelerin
kullanılabilirliği diğer çalışılan filtrelere göre daha fazla
olduğu belirlenmiştir.

boyutlu yapı eldesi amaçlanmıştır. Bu malzemeler
Al/Al2O3 toz karışımlarının öğütme işlemi ile
oksitlenmesi ile üretilmiştir. Alüminyumun oksitlenmesi
ekzotermik reaksiyon ile gerçekleştiğinden bu durum
ısıl işlem süresince strut içerisinde çatlamalara
sebebiyet verebileceğinden bu yöntemin kullanılması
kritiktir [5].

Anahtar Sözcükler: Seramik Köpük filtre, alüminyum
döküm sanayi, seramik sağlık gereçleri.

Replikasyon yöntemi ile üretilen köpük seramiklerde,
seramik solüsyonun polimer sünger üzerine üniform
olarak kaplanamamasından dolayı oluşan boşluk ve
sturt çatlaklarından dolayı düşük mukavemet sorunu
yaşanmaktadır. Edirisinghe, seramik solüsyon yerine
polimerik seramik prekürsor solüsyonunu kullanarak bu
kusurları ortadan kaldırmıştır (Jayasinghe ve
Edirisinghe, 2002). Bu yöntem çok pahalıdır ve
genellikle yüksek oranda karbon içeren prekürsorun
pirolizi ile üretilen seramiklerin yüksek sıcaklıklarda
mukavemetini düşürmektedir [6].

1.Giriş
Köpük seramiklerin mekanik özelliklerini iyileştirmede
kullanılan yöntemlerden en yaygın olanlardan birisi
seramik yapı içerisine fiber takviyesidir. Uygulama
olarak, seramik solüsyon ya da kimyasal karışım
içerisine %1,5 oranında fiber takviyesi yapılır. Alümine
silikatlar, karbon, grafit, zirkonya, silisyum karbür ve
alümina gibi çeşitli fiberler köpük seramiklerin
mukavemetini
arttırmaya
yönelik
kullanılmıştır.
Bununla beraber, fiber içerikli bir seramik solüsyonun
polimer malzemeye homojen olarak emdirilmesi zor
olduğundan
dolayı
emdirme
işlemi
boyunca
solüsyonun polimer süngere spray tekniği ile
kaplanması gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır [1]

Sinterleme sıcaklığı, sinterleme derecesini ve
gözenekliliğini belirlediği için seramik yapının
mukavemetinde önemli rol oynar. Sinterleme
sıcaklığının artışı ile birlikte ağ yapı içerisindeki
merkezi boşluklar küçülmeler görülmüştür. Bu
küçülmeler sonucu alümina partiküller birbirine
yaklaşmakta ve gözenek boşlukları azalmaktadır. Bu
sayede mukavemet artışı sağlandığı tespit edilmiştir.
Gözenek boyutunda küçülme meydana gelirken diğer
yandan alümina taneleri irileşerek birbirine daha da
yaklaşarak temas haline geçerler ve bu temas
sonucunda
katı
taneler
birbirine
bağlanarak
mukavemet artar. Sinterleme sıcaklığı arttırıldıkça
diğer tanelere nazaran bazı tanelerde aşırı büyüme
olduğu için bu da mukavemeti düşürmüştür [7].

Seramik kaplama kalınlığının arttırılması için birçok
yöntem mevcut bulunmaktadır. Süngere püskürtme ile
veya süngeri emdirme işlemi sonrasında tekrar
daldırma ile yeniden kaplama bu yöntemler
arasındadır. Fakat sünger altlık içeren kurumuş bir
yapının tekrardan püskürtme veya daldırma işlemine
tabii tutularak kaplanması oldukça zordur. Bunun
sebebi kurumuş yapı su içeren solüsyon ile yeniden
temasa geçerek ayrışma ihtimalinin ve yapının
zayıflaması ihtimalidir [1,2,3]. Ayrıca ilk kaplamadan
sonra uygulanacak olan ikinci kaplama işlemi, ilk
kaplamayı sıkıştırarak yapının bozulmasına sebebiyet
verebilir. Bu nedenle ikinci kaplama işleminde
kullanılacak solüsyon çok fazla yoğun olursa
solüsyonun süngeri sıkıştırmadan yerçekimi etkisi ile
yapıyı tamamen terkedemez ve özellikle numunenin
orta kısımlarına nüfuz ederek oradaki hücrelerin
kapanmasına sebep olabilir. Eğer solüsyon çok
akışkan ise bu sefer de kurumuş olan bünyenin
çözünmesine sebebiyet verir [4]

Brezny, açık gözenekli köpük seramiklerin mekanik
özelliklerinin iyileştirilmesinde strut özelliklerinin
optimizasyonunun önemli bir faktör olduğuna
değinmiştir. Sturt mukavemeti, çatlaklar, kusurlar gibi
mikroyapısal
hatalardan
kuvvetli
bir
şekilde
etkilenmektedir.
Strut
çatlakları
proses
parametrelerinin optimizasyonu ile önlenebilinmektedir.
Strut çatlağının olmasından ziyade bu çatlağın
içerisinde yer alan büyük boşluklar mukavemete büyük
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etki etmektedir. Bu boşlukların ana sebebi seramik
solüsyon hazırlanırken içerisinde oluşan hava
boşluklarından kaynaklanmaktadır [1]

kullanımına ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır.
Deneysel çalışmaların ilk bölümünde, açık gözenekli
yapıyı teşkil edecek polimer sünger malzeme seçimi,
köpük filtre üretimine uygun olabilecek seramik
solüsyonun bileşimi ve ısıl işlem parametrelerinin
belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

Çoğu sıvı metal prosesinde yüksek verimlilik
sağlanması için ergitme, taşıma gibi işlemler
neticesinde oluşan inklüzyonların olmaması istenir.
Eriyik metaller reaktif olduğu için her karşılaştığı her
malzeme ile reaksiyona girip inklüzyon oluşturabilir. Bu
reaksiyonlara örnek verecek olursak; fırın içerisinde
sıvı metalin refrakter malzeme ile reaksiyona girmesi,
sıvı alüminyumun havadaki oksijen ile reaksiyona
girmesi sonucu oluşan katı alüminyum oksit veya sıvı
dökme demirin havadaki oksijen ile reaksiyona girip
sıvı cüruf oluşturması sayılabilir [8].

Deneysel çalışmaların daha sonraki bölümünde,
replikasyon
yönteminin
doğru
bir
şekilde
uygulanabilinmesi için dikkat edilmesi gereken
hususlar belirlenmiştir. Alümina esaslı sırla kaplanan
seramik köpük filtrelerin sinterlenmesi ile analiz için
numuneler elde edilmiştir.
Seramik solüsyonun seçimi yapılan bu tez çalışması
gereği, seramik sağlık gereçlerinde kullanılan vitrifiye
ve FC seramikler tercih edilmiştir. Seramik solüsyonun
temini, Bartın Seramik A.Ş tarafından sağlanmıştır.
Seramik solüsyonlar, vitrifiye ve FC olarak adlandırılan
seramik sağlık gereçleri endüstrisinde kullanılan
solüsyonlardır. Sır solüsyonu da Bartın Seramik
A.Ş’den temin edilmiştir.

Bu inklüzyonlar sıvı metalin içerisinde tespit
edilemeyecek kadar küçük boyutta olabilir. Bu
inklüzyonlar döküm sırasında görülmese bile döküm
işlemi
sonrasında
bu
inklüzyonlar
malzeme
performansına olumsuz etki etmekte ve verimliliği
düşürmektedir. Sonuç olarak, arzu edilen özelliklerin
bu inklüzyonlar neticesince sağlanamaması sonucu
ürünler ıskartaya çıkmakta ve bu da maliyetin
artmasına sebep olmaktadır. Malzemelerde, prosesteki
gelişmeler sonucu bu inklüzyonların miktarında azalma
çok azalmasına rağmen, temizleme işlemi olarak hala
filtrasyon işlemi kullanılmaktadır[8].

Yapılan filtreler alüminyum döküm sektöründe
kullanılacağı için solüsyonlarda kullanılan Al2O3
miktarı önemlidir. Al2O3 miktarı ne kadar fazla olursa,
alüminyum döküm sektöründe kullanılması o kadar
mümkün olur.

Filtrasyon amaçlı kullanılan ilk filtreler çelikten üretilen
basit süzgeç tipi metalik filtrelerdir. Fakat bu filtrelerin
kimyasal olarak kararlı olmamaları, döküm sıvı metal
olduğu için oluşan korozyon problemleri, belli bir
sıcaklığın üstünde dayanıklı olmamaları sebebi ile
araştırmalar, yeni filtre çeşitlerine yönelik olmuştur.
Seramikler, yüksek ergime sıcaklıkları, yüksek
sıcaklıktaki kararlılıkları, sıvı metalden korozif olarak
etkilenmemeleri, yüksek ısıl şok dayanımları gibi
özelliklerinden ötürü metalik filtrelerin yerini almıştır.
Üretilen ilk seramik filtreler, şekil olarak metalik
filtrelere benzemiştir. En yaygınları silika ve alümina
karışımından elde edilen presleme yöntemi ile
hazırlanmış çekirdek tip filtrelerdir. Daha sonradan
geliştirilen yeni filtre türleri (hücresel ve köpük
seramikler) bu çekirdek çekirdek tip seramik filtrelerin
yerini almıştır. Bunun sebebi ise hücresel ve köpük
seramiklerin, çekirdek tip seramik filtrelere göre yüksek
eleme verimliliklerinin olmasıdır. Hücresel filtreler sıvı
akışını en iyi şekilde homojenize etmesi özelliği ile
tercih edilirken, köpük seramik filtreler ise yüksek
eleme verimliliklerinin olması sebebi ile tercih
edilmektedir [9].

Vitrifiye ve FC çamurunun kimyasal analizleri sırası ile
çizelge 3.1 ve çizelge 3.2’de verilmiştir.
Çizelge 3.1 Vitrifiye çamurunun kimyasal analizleri
Kimyasal Analiz(%)
Ateş kaybı6,493 6,416 6,485
SiO2
64,823 64,994 65,064
Al2O3 22,876 22,782 22,655
Fe2O3 0,857 0,850 0,881
TiO2
0,592 0,567 0,598
CaO
0,389 0,386 0,385
MgO
0,256 0,256 0,261
Na2O 2,777 2,775 2,695
K2O
0,936 0,974 0,976
Çizelge 3.2 FC çamurunun kimyasal analizleri
Kimyasal Analiz(%)
Ateş Z. 9,109 6,416 6,485
SiO2
59,809 64,994 65,064
Al2O3 27,274 22,782 22,655
Fe2O3 0,830 0,850 0,881
TiO2
0,455 0,567 0,598
CaO
0,146 0,386 0,385
MgO
0,271 0,256 0,261
Na2O 0,705 2,775 2,695
K2O
1,402 0,974 0,976

2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu tez çalışmasında, alüminyum döküm sektörü için
köpük seramik filtre üretimi replikasyon yöntemi ile
yapılmıştır. Köpük seramik filtrenin replikasyon yöntemi
ile üretilmesi için seramik sağlık gereçleri yapımında
kullanılan vitrifiye ve FC seramik solüsyon
hazırlanmıştır. Seramik köpük filtrenin mekanik
özelliklerinin iyileştirilmesi amacı ile replika edilen
sünger altlıklı köpük filtreye, seramik sağlık
gereçlerinde kullanılan alümina esaslı sır solüsyonu
kaplaması yapılmıştır. Yapılan kaplama işlemlerinden
sonra numuneye sinterleme işlemi yapılarak elde
edilen nihai numuneye yapılan testler ile sektörde

Termal davranışını belirlemek için Bülent Ecevit
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde DTA/TG analizi yapılmıştır. Analiz için 25
⁰C’den başlayıp 550 ⁰C’ye kadar azot gazı
atmosferinde dakikada 10 ⁰C hızla ısıtma işlemi
gerçekleştirilmiştir. TG analizinde ağırlık kaybını
ölçmek için referans numune olarak seramik esaslı
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malzeme kullanılmıştır. Grafiğin sonuçları şekil 3.2’de
verilmiştir. Grafik sonuçlar kısmında yorumlanmıştır.

Tutma Süreleri incelendiğinde 5 saniye homojen yapı
oluşmadı, solüsyon ince ağ yapılara tutunamadı.15
saniye Homojen yapı oluştu, solüsyon ince ağ
yapılarına nüfuz etti.
Daldırma işleminden sonra bünyedeki fazla çamuru
uzaklaştırma işlemi yapımıştır. Fazla çamurun
uzaklaştırılma işlemi merdaneler yardımıyla ya da bir
beher yardımı ile süngerin üzerinde sürerek
tamamlanmıştır.
Hazırlanan
seramik
yapıların
haznesindeki suyu atmaları amacıyla kurutma işlemi
yapıldı. Kurutma işlemi etüv fırında 100 ⁰C’de 24 saat
süreyle yapıldı. Kurutma işlemi sonrasında seramik
yapı bünyesindeki kristal suyu atmış ve kuru bir forma
gelmiştir.
3.Deneysel Sonuçlar
Çizelge 3.4’e göre vitrifiye solüsyonu ile üretilen
seramik köpük filtrede %22,876 Al2O3 kullanılırken, FC
solüsyonu ile üretilen seramik köpük filtrede %27,274
Al2O3 ve sırlı FC solüsyon kullanılan köpük filtrede
toplam kullanılan Al2O3 miktarı ise %37,694’tür. Al2O3
miktarı arttıkça, numunedeki sertlik değeri artmaktadır.

Şekil 3.2. Poliüretan süngerin DTA/TG analizi
Seramik solüsyon mikserde 400 rpm/dk ile 20 dakika
boyunca karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi sonucunda
uygun görülen akışkanlığa ulaşılmıştır.

Çizelge 3.4. Seramik köpük filtre üretiminde kullanılan
Al2O3 miktarı
Solüsyon

% Al2O3

Vitrifiye

22,876

Fire Clay

27,274

Sır

10,420

Köpük filtre yapımında kullanılan seramik solüsyonun
ve seramik üzerine kaplanan sırlı solüsyonun sertlik
değerleri için HV sertlik testi yapılmıştır. Bu mikro
sertlik testi HMV-G marka Auto-Reading modelinde
yapılmıştır. Sertlik testi için vickers uç kullanılmış olup,
HV1 yükünde 15 saniye yük uygulanmıştır. 1200 ⁰C
tepe sıcaklığında tutulan numuneler için test sonucu,
vitrifiye solüsyonu kullanılan numunede 242 HV, FC
solüsyonu kullanılan numunede 357 HV, sırlı FC
solüsyonunda kullanılan numunede ise 626 HV olarak
ölçülmüştür. Sırsız FC solüsyonlu numune ve sırlı FC
solüsyonlu numune için sertlik değerleri sırası ile şekil
4.1 ve şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Şekil 3.3 Seramik solüsyonun karıştırılması işlemi
3x3x1 cm’lik ebatlarda kesilen 10 PPI ve 20 PPI
gözenek boyutuna sahip poliüretan süngerler
hazırlanan seramik solüsyona daldırma işlemine tabii
tutuldu. 6 numune vitrifiye solüsyonuna daldırılmış
sünger, 6 numune de FC solüsyonuna daldırılmış
sünger olmak üzere toplam 12 numune elde edilmiştir.
Daldırma işleminde tutma süresi az tutulmaması
gerekir. Aksi taktirde sünger haznesine yeterli
solüsyonu alamadığından homojen bir dağılım
gerçekleşmeyebilir. Daldırma işleminde süngerler ilk
olarak 5 saniye daldırılmıştır ve sünger haznesine
yeteri kadar solüsyon alamamıştır. Bu yüzden optimum
süre olarak 15 saniye boyunca solüsyona daldırılmıştır.
Şekil 3.4’te sırası ile uygun ebatlarda kesilmiş polimer
süngerler gösterilmiştir.
Çizelge 3.3 Tutma sürelerine bağlı olarak köpük
seramik filtrelerin değerlendirilmesi.
Tutma Süresi
Sonuç
5 saniye
Homojen yapı oluşmadı, solüsyon
ince ağ yapılara tutunamadı.
15 saniye
Homojen yapı oluştu, solüsyon ince
ağ yapılarına nüfuz etti.

Şekil 4.1 Seramik solüsyondan hazırlanan numunede
ölçülen HV testi sonucu

670

arttırılabilir ve sinterleme sırasında polimer süngerin
yapıyı daha yavaş terketmesi daha az bir ısıtma hızıyla
sağlanması gerektiği sonuçlarına varılmıştır.
5.Kaynaklar
[1]Bartusch R (2004) Energy saving potentials in the
ceramic industry. Interceram, 53: 312-317.
[2]Bhaduri S B (1994) Science and technology of
ceramic foams. Advanced Performance
Materials, 1: 205-220.
Şekil 4.2. Sırla kaplanan numunede ölçülen HV testi sonucu.
Çizgelge 4.1. Numunelerin yüzde su emme değerleri

%Su

Vitrifiye
solüsyonlu
numune

FC
solüsyonlu
numune

Sırlı FC
solüsyonlu
numune

%18

%24

%9
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Çalışmalarda vitrifiye solüsyonu ve FC solüsyonu
kullanılarak polimer süngerin daldırılması esasına
dayanan
replikasyon
yöntemi
kullanılmıştır.
Replikasyon yönteminde yapılan sinterleme işleminde
seramik solüsyonun sıcaklık rejimi ve polimer süngerin
buharlaşma sıcaklığı dikkate alınmıştır. Elde edilen
numuneler incelenmiştir ve sturt çatlaklarından dolayı
kırılmayan FC solüsyonlu numunelerin mukavemetini
ve kullanım ömrünü arttırmak için FC solüsyonlu
numuneler sırlanmıştır.

Sırlanan numuneler deneysel çalışmalar sonucunda
daha mukavemetli yapıya sahip olmuştur ve kullanım
ömrü dayanıklı olmasından dolayı artmıştır. Sırlı
yapılara uygulanan sırlama işleminde istenilen
akışkanlığı veren değer sır solüsyonuna katılan %20
saf su değeri olmuştur. Bu değerde istenilen akışkanlık
sağlanmış olup, hava tabancası ile üniform bir şekilde
dağılmıştır. Tepe sıcaklığı numunelerin sertliği
açısından önemli bir faktöre sahip olmuş olup, 1220 ⁰C
tepe sıcaklığı numunelerin sertliğine olumlu yönde etki
ettiği görülmüştür. FC solüsyonlu yapıların vitrifiye
solüsyonlu yapılara göre daha sert olduğu
belirlenmiştir.
Vitrifiye
solüsyonlu
yapıların
mukavemetini arttırmak için yapıya Al2O3 miktarı
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INVESTIGATION OF ENGOBE OPACITY DEPENDING ON FRIT TYPE
IN CERAMIC WALL TILE ENGOBES
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Usak University Faculty of Fine Arts, Ceramic Department, Usak, Turkey,
E-mail: muge.tarhan@usak.edu.tr
E-mail: baran.tarhan@usak.edu.tr

Abstract
Engobe is a kind of coating that covers the color of the body with its opacity feature which is applied in the
ceramic wall tiles between the glaze and the body before the glaze. When the opacity of engobe is not
enough to obscure the color change of ceramic body, color tone (tonality) problem is observed in ceramic
wall tiles. The engobes normally consist of a percentage of zircon-based opaque frits (30-40%), ball
clays, zirconium silicate and sometimes feldspar and quartz. Engobe opacity is mainly dependent on
three parameters: thickness of the engobe layer, transparency of the solid phase and the presence of
open pores. The objective of the present work is to investigate the effect of the frit type used in engobe
composition on engobe opacity and therefore tonality problems in ceramic wall tiles. For this purpose,
engobe compositions were developed by using two different type of frit. Zircon-based frit and diopside-frit
were used as an opacifier in the engobe compositions. The phase analysis of these frits was made by Xray diffraction (XRD). The sintering behaviors of frits and engobes were characterized by using a heating
microscope. The coloring parameters L*, a*, and b* of all the fired engobe samples and after the
permeability test of these samples were measured by means of a Minolta CR-300 series chromo-meter.
According to the results, the engobe composition with desired opacity and permeability could not be
achieved by using diopside frit. Engobe compositions using diopside based frit shows abrupt melting
behavior and therefore very narrow working range. When the permeability of the engobes is decreased,
the opacity of the engobes decreases drastically due to the dissolution of diopside crystals as a result of
melting. Even though the permeability is low, the lack of opacity causes the tonality problem in ceramic
wall tile. On the other hand, zircon based frit in engobe composition allows working in a way that reduces
the permeability without changing the opacity. Amount of the frit in the composition determines the
melting behaviour of the engobe and so permeability feature of the engobe layer. In the study, the color
tone problem is completely solved by improvement and optimum adjustment of engobe composition with
using mainly zircon based frit.
Keywords: engobe, zircon-based frit, diopside-based frit, ceramic wall tile
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INVESTIGATION OF PRODUCING ULTRA FINE GRAINED AND HOT
ROLLED TRIP ASSISTED BAINITIC-FERRITIC STEEL
Ersoy ERİŞİRa, Yunus Emre SÖZERb, Oğuz Gürkan BİLİRa, Özge ARARATa, Ayşe KAVRUKa
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Abstract
The automobile industry are presently focused on weight loss for reducing fuel consumption and
improving crashworthiness for enhanced protection. In order to complete these requirements, the steel
manufacturers are improved the third generation advanced high strength steels with high strengthductility-hole expansion ratio balance. In this study, it is aimed that producing ultrafine grained TBF (TRIP
assisted Bainitic Ferritic) steels by hot rolling process. The main idea of this study is to achieve the
microstructure consisting of bainite, ferrite and retained austenite instead of consisting of bainite and
retained austenite. Thus, the new microstructure can include more stable retained austenite with rich C
and Mn in a bainitic ferrite matrix. In addition, Nb microalloying has been made to delay recrystallization
and prevent grain coarsening of ferrite and austenite at high temperatures. Thermomechanical treatment
applied to provide fine grained retained austenite to increase austenite stability. On the other hand,
different phase quantities in the final microstructure obtained by different intercritical (at 730 °C for 0,5-15
min) and isothermal (at 350 °C for 30 min and at 420 °C for 5 min) heat treatment applications. As a
result, different phase morphologies and distributions were obtained by the different heat treatments for
ultrafine grained TBF steels.
Keywords: TRIP steels, TRIP-aided bainitic ferrite steels, UFG, Microalloying, Retained Austenite
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SPRAY PYROLYSIS OF COPPER INDIUM GALLIUM SULFIDE-INDIUM
SULFIDE HETEROJUNCTIONS FOR SOLAR CELL APLLICATIONS
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Abstract
Spray pyrolysis is a facile and cost-effective method providing the deposition of the thin films of functional
materials, such as semiconductors and metal oxides, on both rigid and flexible substrates. It is possible to
tailor the critical parameters like the stoichiometry of the thin films via controlling the molarity of the
chemicals in the spray solution. In this work, we have prepared the copper indium gallium sulfide (CIGS)
thin films on molybdenum coated glass via ultrasonic spray pyrolysis with various Ga/(In+Ga) ratios. A
correlation between the experimental conditions and the thin film properties has been established in order
to prove the spray pyrolyzed copper based chalcopyrite absorbers can be used for solar cell applications.
More specifically, the molarity of the precursor solution has been tailored to obtain various Ga/(In+Ga)
ratios, which is determined by energy dispersive X-ray (EDX) analysis. Furthermore, effect of the
stoichiometry of the precursor solution on the crystal structure and opto-electronic properties have been
investigated. Figure 1 shows the scanning electron microscopy (SEM) images of the CIGS thin films with
two different Ga/(In+Ga) ratios. Heterojunctions of the CIGS with the indium sulfide (InS) have been
fabricated via spray pyrolysis of the indium and sulfur salt containing solution on top of the CIGS coated
glass.
Opto-electrical properties of the CIGS/InS heterojunction has been investigated via
photoelectrochemical measurements. As expected, the CIGS thin films were not photo-sensitive. On the
other hand, CIGS/InS heterojunctions provided a promising electron-hole pair generation under
illumination. The maximum incident photon conversion efficiency (IPCE) of the CIGS/InS heterojunctions
was calculated as 7.3 % at 400 nm. At last but not least, this work also summarizes the effect of the post
selenization of the CIGS films on the structural, morphological and photovoltaic parameters. By post
selenization process, we have successfully replaced the sulfur atoms with selenium, which provided the
enlargement in the grain size and improvement of the photovoltaic parameters.

(a)
(b)
Figure 1. SEM images of the spray pyrolyzed CIGS thin films with Ga/(In+Ga) ratio of (a) 0.2 and (b) 0.3
in the precursor solution
Acknowledgement
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Abstract
Aim of the study: In this study, it was aimed to determine the amount of domestic and drinking water need of
Nevşehir province for the next 40 years and to establish whether the current water sources would be sufficient or not
when compared the required water potential.
Material and Methods: Within the scope of this study, the population of Nevşehir province was calculated via İller
Bank method with 5-year periods until 2055. The domestic and drinking water needs for next years were calculated
via arithmetical increasing method by using water need per capita data of Nevşehir province in 2013 in Turkish
Statistical Institute. Daily water amount needed for daily consumption in Nevşehir province starting from 2018 to 2055
3
within 5-year periods was calculated and it was determined that how much m water will be required.
Results: As a result of calculations, it was determined that the predicted population of Nevşehir province in 2055 will
be 430.452. When the population in 2055 and the amount of water per capita were taken into consideration, it was
considered that 157975884 lt/day water will be required. Based on the calculation of İller Bank method, it was
3
determined that current water situation will not be sufficient fort he predicted population in 2055 and 52922 m
domestic as well as drinking water will be required. In Nevşehir province, it was observed that 29 available wells
barely meet the current daily water need. As a result, it is brought into question that the domestic and drinking water
need increase due to the increase in the needs of human beings. For this reason, attention should be paid for not
using more water than needed by taking water sources into consideration. The sustainability principle should be
based on for domestic and drinking water.
Keywords: Water potential, Drinking water projection, Nevşehir, Turkey.
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Abstract
Structural steels with high strength and impact toughness at low temperatures are widely used in offshore, steel
constructions, ship building and power transmission lines. In recent years, the increasing of oil and natural gas
prospecting in the world in order to overcome increasing energy demand has led to a rapid growth of offshore
construction. High-strength steels used in various structural components must have good hardenability and
weldability in addition to having impact toughness at low temperatures. In steel, carbon equivalent is directly
proportional to hardenability and inversely proportional to weldability. Alloying elements such as Cr, Ni and Mo are
widely used to improve the hardenability of the steel. However, these elements adversely affect steel weldability as
they increase the carbon equivalent. In this study, it is aimed to improve the hardenability of the high strength
structural steels with alloying boron element without compromising the weldability property. Chemical analysis,
hardness, tensile test, impact test and microstructure studies were carried out for boron added and non-added rolled
samples. In addition, the rolled structural steels with and without boron additive were quenched. The hardness test
were performed on quenched samples. It has been observed that the tensile strength, impact and hardness test
results and microstructures of the rolled structural steels with and without boron additive were not significantly
different. Besides, it has been determined that the yield strength of the rolled boron-alloyed structural steel was
decreased by 10%. However, it has been determined that the hardness of the quenched and tempered boronalloyed structural steel was increased by 10%. The increase in hardness of steels alloyed with boron can be
explained by reason of the fact that boron element in the quenching process inserts as a interstitial atom in the iron
cage which causes lattice distortion during martensitic transformation.
Keywords: Boron; Structural steels; Weldability; Hardness; Offshore platforms
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EFFECT OF FREE SURFACE EVAPORATION IN NEVŞEHIR CITY ON
THE DAMS AND PONDS
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Abstract
Aim of the study: The aim of this study was to determine the effects of evaporation occurring on free
water surfaces (dams and ponds) depending on increasing weather temperature due to climate change in
Nevşehir city on available water sources.
Material and Methods: The rain and evaporation data of 2009-2016 years obtained from Nevşehir
Provincial Directorate of Meteorology were examined and it was evaluated and discussed for totally 8
ponds as well as 4 dams whether the water loss due to evaporation was recovered via rain or not.
Results: When the data obtained were evaluated, it was observed that the evaporation was higher than
the rain data and the water loss was higher than the water recovered via rain. According to the
investigations of rain and evaporation data belonging to Nevşehir city, it was determined that increasing
evaporation and decreasing rain amount due to global climate change resulted in decrease in the amount
of water of Yalıntas Pond, Taslıhöyük Pond, Sarılar Pond, Kumtepe Pond, Doyduk Dam, Ayhanlar Dam,
Tatlarin Dam, Damsa Dam. For the sustainability of ecological life and life cycle, it is necessary to bring
the precautions to minimize the water loss into action by making water management plans urgently.
Keywords: Nevşehir, Evaporation, Rain, Dams and Ponds, Climate change.
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Abstract
Human needs constantly increasing energy demand for developed industry and technology.
Most of this required energy is supplied by fossil fuels. However, the gases emitted by the
burning of fossil fuels pierce the ozone layer under the influence of greenhouse gases and
cause great damage to nature. On account of fossil fuels have a certain reserve and are used
irresponsibly with increasing energy demand, reveals the fact that fossil fuels will be consumed
in the near future. In order to meet increasing energy demand, researchers focus on alternative,
clean and renewable energy sources. Water vapor is released when hydrogen is burned.
Therefore hydrogen is one of known alternative clean energy source. In order to use hydrogen
as an alternative fuel to fossil fuels, it is necessary to mention the hydrogen energy economy. In
this study, solid state storage (especially carbon nanotubes), one of the hydrogen storage
methods, has been taken into consideration. Carbon nanotubes are light-weight and have a
porous structure. Their wide surface area allows hydrogen to be stored in these structures.
Hydrogen storage capacities of carbon nanotubes vary depending on the type of nanotube
(single-walled, multi-walled), the tube dimensions (tube diameter and length etc.) and the
activity of the tube’s surfaces. Hydrogen can be stored in nanotubes in two forms. These are
covalent bond formation by hydrogen (chemical adsorption) and poor van der Waals formation
by hydrogen (physical adsorption). Various modifications of carbon nanotubes are continuously
investigated to increase hydrogen storage capacities of carbon nanotubes. In this study,
hydrogen storage processes were investigated in detail by examining the modifications of
carbon nanotubes in the literature.
Keywords: Hydrogen storage, carbon nano-tubes, hydrogen energy.
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Abstract
Poly(ethylene terephthalate) (PET), one of the major commercial thermoplastics, is in polyester form and obtained
from the condensation polymerization of ethylene glycol with terephthalic acid or dimethyl terephthalate. PET is
mostly used in packaging industry, especially in food applications where waste production is fast, such as beverage
bottles and foils, and PET recycling has become important due to the ever-increasing demand, limited resources and
related legislation/regulations. The reuse of plastic wastes in the production of polymers, monomers, fuels or
chemicals is defined as chemical recovery and continues to be one of the most preferred methods for PET. Chemical
recovery includes methods such as hydrolysis, glycolysis, hydrolysis-glycolysis and aminolysis. Today, PET
glycolysis products are still used for the synthesis of saturated and unsaturated polyesters, polyurethanes, coating
materials and additives. Up to now, many different polyols and amine compounds have been used in the
depolymerization of waste PET and the properties of the resulting intermediates have been examined and evaluated
[1-12].
In this study, dipropylene glycol (DPG) and water was used together in the depolymerization of waste PET by
simultaneous hydrolysis-glycolysis reactions, for the first time. Then, the properties of functional intermediates of PET
were investigated and characterized, in detail. For this aim, depolymerization reactions of waste PET flakes (4-8
mesh), obtained from grinding of post-consumer bottles, with DPG and water were carried out different water molar
ratios (1, 3 and 5) at constant molar ratio of PET/DPG (1/1) and at four different temperatures (180, 200, 220 and
o
240 C). “Berghoff BR-1000” high pressure reactor was used for the depolymerization reactions. The all reactions
were continued for 3 hours in the presence of xylene and zinc acetate as catalyst. At the end of the reactions, raw
depolymerization products when extracted with boiling water yielded a “water soluble crystallizable fraction (WSCF)”
and a “water insoluble fraction (WIF)”. These fractions were characterized by acid value (AV) and hydroxyl value (HV)
analyses as volumetric according to related standarts. Then, these data were used to calculate the theoritical average
molecular weight (Mn) of the intermediates. In addition, DSC (Diferential Scanning Calorimeter) analyses were also
performed for determining of composition of intermediates.
In conclusion, with this study, according to a series of depolymerization experiments of PET performed on presence
of DPG and water, it was tried to determine of "intermediate distributions of raw depolymerization products" and
"intermediate compositions".
Keywords: Depolymerization, dipropylene glycol, recycling, simultaneous hydrolysis-glycolysis, waste PET.
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Abstract
We create an amorphous silicon tetraboride (a-SiB4) configuration from its melt by using ab initio
molecular dynamics simulations and probe its atomic structure and its electronic and mechanical
properties for the first time. The coordination distribution of each species in this amorphous model is
carefully projected. The mean coordination number is found to be 5.8 for B-atom and 4.7 for Si-atom.
They are truly comparable with those of the crystalline form. The chemical environmental distribution
exposes that the B-B6 and B-B5Si type configurations are the most privilege ones around B atoms,
analogous to the crystal SiB4 and they correspond to the ideal pentagonal pyramid-like arrangements.
Besides, our analyses indicate that the local structure of Si atoms in the amorphous model is somewhat
different than that of Si in the crystal. Nonetheless the main building motifs of a-SiB4 are both ideal and
incomplete pentagonal pyramids, which yield the formation of perfect or defective B12 and B11Si
icosehadral molecules in the amorphous network. The electronic structure analysis shows a semiconducting feature having a band gap of 0.16 eV, which is a quite smaller than 0.87 eV estimated for the
crystal. When the mechanical properties of the amorphous model are concerned, the Bulk modulus and
Vicker hardness are predicted to be 131.4 GPa and 25.8 GPa, respectively.
Keywords: tetraboron silicide, amorphous, ab initio, B12 molecule
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Abstract
Ab initio molecular dynamics simulations are performed to model boron rich amorphous boron nitride (BxN1-x,
0.55≤x≤0.95) compounds. For the first time, the atomic structure, mechanical properties and electronic structure of
these amorphous systems are revealed. All amorphous configurations show clear BN:B phase separations, signifying
that these amorphous phases can be candidates for nanoglass ceramics. For low boron concentrations, the
2

amorphous structures are locally similar to the two-dimensional hexagonal BN phase (sp hybridization). On the other
hand, at high boron contents, the local structure of the amorphous states is parallel to that of the cubic or wurtize BN
3

crystals (sp hybridization) in the BN rich areas. As expected, the ideal and defective pentagonal pyramids gradually
develop in the boron rich regions and the first complete B12 molecule appears at 70 % boron concentration (Figure 1).
We also observe, for the first time, the formation of a cage-like B16 molecule in some amorphous alloys (Figure 1).
Some of amorphous BxN1-x materials are found to have a Vickers harness higher than 20 GPa and hence they can
serve as hard materials. Furthermore, all amorphous materials show a semiconducting behavior and hence they can
have some high tech applications.

Figure 1. B16 and B12 molecules formed in amorphous alloys.

Keyword: boron nitride, boron rich, amorphous, B16 molecule
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Abstract
For medical applications such as hip joint implants exposed to high loads, alternative material researches are
performed on alternative materials for metal alloys leaving harmless abrasion residues. Polymers are not preferred in
hard tissue applications. However, Si3N4 ceramics, which are inert, with low density, high toughness and mechanical
strength, are suitable for biomedical applications such as hip joint prosthesis. Interactions happen between implants
and body fluids and other organs. Since the outermost surfaces of the implants are the first parts to contact body
fluids, the structure and chemical composition of this surface determine the biocompatibility of the material.
Therefore, it is preferred in recent years to coat hydroxyapatite (HaP), which has the same chemical composition as
biodegradable polymer (such as Chitosan) and bone structure. It is also important to select and apply the
characterisation methods to be applied in order to accurately determine the effect of these coating interactions on the
material surface.
In this study, it was aimed to coat the Si3N4 substrates produced for biomedical use with chitosan/HaP composite
biomaterials with electrospinning method. Crystal structure and microstructure characterisations of the produced
substrates and coatings were made with X-ray diffractometre (XRD). and scanning electron microscope (SEM). SEM
and surface profilometry were performed for surface properties. It was seen from the results that chitosan/HaP
coatings in fibre form (>100 nm in diameter) are homogeneously coated on the surface with electrospin method. It
was determined from the microscopic analyses that HaP particles are homogeneously dispersed in chitosan. It was
analysed that surface roughness and porosity increased depending on the duration of the coating.
Keywords: Biomaterial, implant, silicon nitride ceramics
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Abstract
Organic dyes like methylene blue are common water pollutants, and they are hazardous to human health
and environment even at low concentration. Photocatalytic degradation is utilized for the removal of
organic dyes from the wastewater. Titanium dioxide (TiO2) has been known as one of the most efficient
photocatalyst owing to its stability, high catalytic activity, strong oxidizing power, non-toxicity and
economy. Polyvinyl borate (PVB) is a special polymer, containing boron oxide (B2O3) bond structures
along its chains. Coupling TiO2 with PVB in composite phase was expected to improve the photocatalytic
activity of the photocatalyst. In this study, photocatalytic composites based on polyvinyl borate with
titanium dioxide nanoparticles were prepared through the condensation reaction of polyvinyl alcohol and
boric acid in the presence of TiO2 nanoparticles. A series of polymer composites with various TiO2
compositions were prepared. The effects of the composite constituents on the morphology and the
photocatalytic activity of the prepared composites were studied. The structural and morphological
properties of PVB/TiO2 composites were analyzed by FTIR, TGA, EDX, SEM and TEM, respectively. The
photocatalytic activity of the composites was evaluated by investigating the photocatalytic decomposition
of a model dye, methylene blue, in aqueous solution under ultraviolet light irradiation. Immobilization of
the photocatalyst nanoparticles in PVB matrix enhanced the photocatalytic decomposition of the model
dye in aqueous medium under UV light irradiation.
Keywords: Photocatalytic degradation, photocatalyst, titanium dioxide, polyvinyl borate, polymer composite
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Abstract
The quaternary alloy is simulated on the Bethe lattice in the form of ABpCqDr and its phase diagrams are calculated
by using the exact recursion relations for the coordination number z = 3. The quaternary alloy is designed on the BL
by placing A atoms (spin-1/2) on the odd shells and randomly placing B (spin-3/2), C (spin-5/2) or D (spin-1) atoms
with probabilities p, q and r, respectively, on the even shells. A compact form of formulation for the QA is obtained in
the standard- random approach which can easily be reduced to ternary alloy and mixed-spin models by the
appropriate values of the random variables p; q and r. The phase diagrams are calculated on the temperature and
ratio of bilinear interaction parameter planes for given values of probabilities.
Keywords: Quaternary Alloy; Bethe Lattice; Mixed-Spin; Randomness
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Abstract
Activated carbon is an adsorption material with a large internal surface area and pore volume, which is
obtained by the activation of the increasingly high content of carbon containing materials. Active carbon is
used in the removal of organic pollutants and taste and odor disorders from household and industrial
wastewater, as well as many areas such as various gas phase applications as well as the purification of
chemical products. The cane grows spontaneously in lakes all of them in western Anatolia. Due to its
easy accessibility and abundance, the cane is very economical to use it in production of activated carbon.
The aim of this work is to obtain activated carbon from the cane, which as a cheap and an abundant raw
material, by means of the quick microwave oven. Activated carbon production was carried out in two
stages. In the first step sawdust of cane was activated with phosphoric acid solutions (30%, 40% and
50%). The second stage is carbonization in a microwave oven. Carbonization processes of 20 and 30
minutes were carried out at 300 and 450 watt microwave power levels. Methylene blue aqueous solutions
were used for performance tests of the obtained activated carbon samples. BET surface area
measurement, SEM photographs and FT-IR analyzes were used to determine the physical properties. It
was concluded that 30 minutes of carbonization at the 300 watt microwave power level was sufficient for
the studies. BET surface area of the best powder active carbon sample which is obtained in optimum
2
conditions has been specified as 1096,9 m /g.
Keywords: Activated Carbon, Cane, Adsorption, Color Removing
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Abstract
Battery technology, for which there is a serious need in various fields such as EV (electric vehicle), energy
production, mobile devices, has long been staidly studied on. Zenith of the true potential for state-of-the-art Lithiumion technology (600 Wh/kg), offering a 400 Wh/kg energy density today, is estimated to be achieved within 5 years.
However, even estimated 500-600 Wh/kg energy density scarcely portrays a feasible operating range for EVs. On top
of that, most researchers are preoccupied by the concerns on safety and toxicity. Thereby, seeking distinctive types
of battery technology has become a crucial interest especially in the current decade; metal-air battery technology is a
strong candidate to respond this request. Zinc-air batteries are commercially available mostly in hearing aid devices
for more than 40 years. On the other hand, lithium-air technology is intensely being developed. Metal borides class is
another potential player in the metal air battery leaugue. Among metal borides, vanadium diboride (VB2) performs
superior to others with a flat discharge potential at 1.1 V with an exceptional high theoretical charge density of 4060
mAh/g. In this study, VB2 nanopowders are synthesized employing citrate gel method. The process is carried out via
using ammonium metavanadate (NH4VO3) and boric acid (H3BO3) as vanadium and boron sources respectively, and
citric acid (C6H8O7) as chelating agent. The resulting material is characterized to be 99% VB2 within the possibility of
excessive carbon presence. Thermodynamical aspects in regards to synthesizing VB2 and chelating mechanism
throughout the major steps concerning the desired phase are described. Consequently, the routes to assembly a
metal boride-air battery with as-synthesized VB2 as anode material are explained and final remarks towards
achieving Coulombic efficiency up to 70% are made.
Keywords: metal-air battery, metal boride, citrate-gel, energy density.
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Abstract
Biaryl compounds have been widely used in many industrial applications such as medicine, pharmacology, cosmetic
and agrochemical because of their unique properties. In the fabrication of biaryls, the Suzuki C-C coupling reaction is
extensively preferred thanks to their superior properties such as i) stability against temperature, air, and moisture; ii)
tolerance to wide range of functional groups and water; iii) high selectivity; as well as iv) ease of removal of byproducts. In Suzuki coupling reactions, it is desired that support materials for catalysts should be thermally and
mechanically stable to be industrially applicable. Schiff base polymers containing phenol groups may be alternative
support materials for catalysts to synthesize biaryl compounds via Suzuki coupling reactions. Schiff base polymers
containing phenol groups have been known as promising materials because of their semiconductive, antimicrobial,
outstanding optic, fluorescent and electrochemical, catalytic as well as high thermal stability, and mechanical
properties.
In this study a novel easily reproducible, highly effective and thermally resistant Poly(5-nitro-2-(((pyridin-2yl)methylidene)amino)phenol)-Pd(II) catalyst was fabricated for Suzuki C-C reactions. Firstly, The Schiff base
polymer was synthesized by oxidative polycondensation of 5-nitro-2-(((pyridin-2-yl)methylidene)amino)phenol) Schiff
base in an aqueous alkaline medium using NaOCl oxidant. Secondly, the complexation of synthesized polymer with
palladium (II) chloride was achieved. The structure of the synthesized materials were also illuminated with various
techniques. Then, catalytic performance of the prepared catalyst was tested in the synthesis of several biaryl
compounds via Suzuki coupling reactions using microwave irradiation method.
Keywords: Biaryls, catalyst, Schiff base polymers, Suzuki reactions.
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Abstract
The structural, electronic, optical and thermodynamic properties of SrxCa1-xO, BaxSr1-xO and BaxCa1-xO ternary alloys
in NaCl phase were studied using pseudo-potential plane-wave method within the density functional theory. We
modeled the alloys at some selected compositions with ordered structures described in terms of periodically repeated
supercells. The dependence of the lattice parameters, band gaps, dielectric constants, refractive indices, Debye
temperatures, mixing entropies and heat capacities on the composition x were analyzed for x = 0, 0.25, 0.50, 0.75
and 1. The lattice constant for SrxCa1-xO and BaxSr1-xO exhibits a marginal deviation from the Vegard’s law, while the
BaxCa1-xO lattice constant exhibits an appreciable upward bowing. A strong deviation of the bulk modulus from linear
concentration dependence was observed for the three alloys. The microscopic origins of the gap bowing were
detailed and explained. The composition dependence of the dielectric constant and refractive index was studied using
different models. The thermodynamic stability of these alloys was investigated by calculating the phase diagram. The
thermal effect on some macroscopic properties was investigated using the quasi-harmonic Debye model. There is a
good agreement between our results and the available experimental data for the binary compounds which may be a
support for the results of the ternary alloys reported here for the first time.

Key words: Ternary alloys; Ab initio calculations; Structural properties; Band structures; Optical constants;
Thermodynamic properties.
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Abstract
Conjugated polymers are important target molecules in polymer chemistry since they have significant properties
such as solar cells, organic photovoltaics, organic light emitting diodes, thin film transistors and industrial
implications. In addition, the ones including thiadiazole, fluorene moieties have been known to exhibit various
chemical and physical properties such as high electrical conductivity, considerable thermal stability and oxidation
resistance as well as a wide range of applications. In this paper, we aimed to synthesize monomer and
polyfluorene to characterize of the synthesized compounds and to investigate the optical properties of the polymer
and monomer films. The monomer and polyfluorene coated films were prepared on PET (polyethylene
terephthalate) substrate. The monomer and polyfluorene film thicknesses were found as 31, 35 μm and 6 and 7
μm, respectively. The optical properties of prepared films were determined by UV-vis spectroscopy. The Eg values
of the monomer and polyfluorene films decreased with the increasing film thicknesses for PET. Also, band gap
values of monomer and polyfluorene could be controlled by changing film thicknesses. The semi-transparent
characteristics of polyfluorene films were much better than monomer films. Herein, synthesized polyfluorene which
has low optical band gap may be preferred for applications in optoelectronic devices.

Keywords: Conjugated polymer, polyfluorene, optical properties, pet substrate
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Abstract
In this study, thermal cycloaddition reactions of five membered heterocyclic compounds of furan, thiophene and
pyrrole were compared with respect to their product yield. Heterocyclic compounds were used to as diens in
intramolecular cycloaddition reactions. (Scheme)

Br
X
Y
X

Toluene
Ref lux

Y

Br

X: O, N Ts, SO, SO2
Y: O, N Boc

Scheme : General Reactions

In the end of reactions fused polycyclic products with heteroatoms were obtained. Because of the higher aromatic
characters of thiophene and pyrrole compounds excluding furan cyclization reactions were not observed. However,
lowering the aromaticity of the thiophene and pyroll via protection and oxidation reactions the cyclization reactions
were achieved with excellent yield. In addition to low aromaticity, the oxygen and nitrogen bridges inside the chains
increased the intramolecular interactions of diene and dienophiles during the cyclization.
Keywords: Intra Molecular Diels-Alder, Furan, Thiophene, Pyrrole, Cycloaddition
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THE EFFECT OF USING PERLITE ON THE HIGH-TEMPERATURE
DEFORMATION OF THE VITREOUS CHINE BODY
Baran TARHAN, Müge TARHAN
Uşak University, Fine Arts Faculty, Ceramic Department, Usak/Turkey

Abstract
Perlite is a glassy alumina-silicate volcanic rock that includes a high amount of amorphous phase. Because of its low
density and relatively low price, many commercial applications for perlite have developed. Perlite is used mainly in
construction and manufacturing field, horticulture, filtration applications. Perlite is a candidate raw materials for
ceramic production. In this study perlite usage of perlite in ceramic sanitaryware body and high-temperature
deformation behavior examined. The experimental studies have been carried out together with the ceramic
sanitaryware producer Kaleseramik which is one of the biggest ceramic producers in the World. All tests samples
were prepared under industrial conditions. All samples fired in industrial tunnel kiln in Kaleseramik sanitaryware
factory. Several ratios of perlite used instead of albite in the vitreous china composition. Developed ceramic
compositions examined with chemical analysis(XRF), phase analysis(XRD) and high deformation analysis
(fleximeter). Specimens tested according to TS EN 997: 2012 standard. The major crystalline phases of the
specimens are quartz and mullite. Perlite addition decreased the high-temperature deformation up to 15%. More
addition of perlite increased the deformation of the vitreous china products deformation.
Keywords: Perlite, Sanitaryware, high-temperature deformation
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LOW TEMPERATURE BORON CARBIDE SYNTHESIS AND
CHARACTERİZATION STUDIES BY SOL-GEL METHOD
Ahmet HELVACIa
a

Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar-TURKEY, E-mail: ahelvaci@aku.edu.tr

Abstract
Boron carbide is a high-tech material that has been studied extensively due to its good chemical stability,
high hardness and properties such as melting point, low density and neutron absorption capacity. Boron
carbide (B4C) can be obtained by different methods such as elemental boron and carbon’s direct
synthesis, Carbothermal reduction, Chemical Vapor Deposition (CVD) and Sol-gel. Among these
methods, the sol-gel method is the foreground because of the lower processing temperature and the
cheapness.
In this study, possibilities of low temperature boron carbide production by sol-gel method were
investigated and characterization was realized. Two different starting materials, polyvinyl alcohol (PVA)
and citric acid, were used for this purpose. The solutions prepared from these materials were gelled by
mixing with a solution of boric acid. The obtained gellar was dried at 105 ° C. This gels were pyrolyzed for
3 hours at different temperatures (700, 800 and 900 ° C) in a nitrogen gas atmosphere to investigate
boron carbide formations. Production by microwave assisted method was also investigated. For this, the
dried gels were investigated again in nitrogen gas atmosphere in microwave oven at 450, 550 and 650
watt power levels and varying heating times (5, 10 and 15 minutes). B4C was obtained in these studies. In
characterization studies; XRD diffractograms were taken to determine the crystal structure of the
samples, and FT-IR analyzes were performed to obtain information about the bond structures. TGA-DSC
analyzes of the samples were also made. The SEM images were also taken and the grain size and
morphology of the samples were determined. At the same time, elemental analyzes with EDS were
made.
.
Keywords: Boron carbide, sol-gel, microwave, characterization
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THE ROLE OF DEGASSING ON CROSSLINKING BY-PRODUCTS IN
XLPE INSULATED CABLES
Nuray Mısırlıa, Murat Gürek a, Murat Gürbüza, Bilal Demirel b
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Hasçelik Kablo San.Tic.A.Ş, Kayseri, Türkiye, E-mail:
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b
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Abstract
Today, polyethylene is preferred because of its low price, processability, moisture, chemical resistance
and its good electrical properties. But its operation temperature is limited to 70˚C. This operation
temperature problem has been solved with the advent of XLPE (Crosslinked Polyethlene). XLPE is
preferred as insulation material in electrical cables from 1kV to 500kV. The crosslinking of the PE chain is
generated by use of dicumylperoxide (DCP). Every decomposed peroxide molecule gives at least three
decomposition products known as by products. The main by products are methane, water, cumylalcohol
and acetophenone. Degassing is one of the material treatment processes commonly employed in cable
manufacturing to improve insulation performance. During degassing processing, the by-products are
decreased and re-distributed. For all power cables, there is a need to remove all by-products or to reduce
their concentration. In terms of safety and healthy, methane is the most important component. This is a
flammable gas and therefore it can catch fire or create explosions during installation and jointing
processes.
In this study, the degassing process on methane and water from by-products formed during the cross2
linking process was examined. High voltage cable (154 kV 1600mm ) samples were used in the tests.
One of the samples was kept in the degassing room at 70 ˚C for 20 days. The other one was kept in the
factory atmosphere at 24 ˚C for 20 days. The weight loss and moisture content of the samples were
measured. TGA test method was used to measure mass loss, and Karl Fisher Moisture Determination
device was used for determining amount of moisture. As a result of the measurements of the samples,
about 44-50 % of the moisture content was lost. When the test was carried out by 175˚C in the TGA,
approximately % 0.24 weight loss was observed.
Keywords: XLPE, Degassing, Methane, Moisture, TGA
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COATING OF ALPHA-ALUMINA PLATES WITH TiO2 BY FLAME SPRAY
PYROLYSIS AND ITS CHARACTERIZATION

a

Büşra Günhana, H. Boğaç Poyrazb, İ. Özgür Özerb and Güray Kayaa
Dumlupinar University Metallurgical and Materials Engineering Dept., Kutahya, Turkey, E-mail: busra.gunhan
@dpu.edu.tr
b
Eskisehir Technical University Materials Science and Engineering Dept., Eskisehir, Turkey, E-mail:
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Abstract
Flame spray pyrolysis is a production method which an aerosol, obtained by spraying alcohol-soluble
metalorganics or metals salts with oxygen, is combusted at elevated temperatures by the help of pilot
flame. By using this method nanosized powders and core/shell nanocomposites can be produced. Platelike alpha-alumina (α-Al2O3) powders are preferred in ceramic industry specially in luster pigment
applications because of their uniqe chemical, electrical and optical features. α-Al2O3 plate-like substrates
made by molten salt synthesis were coated in a single step with TiO2 layers in a flame spray pyrolysis
(FSP) reactor. Primarily the precursor (TTIP) which will be formed the TiO2 layer on plate-like substrates
was dissolved in suitable environment, then the plate-like substrates was dispersed in this obtained
solution for preparing the final suspension. This suspension was fed into rector by means of a nozzle and
was combusted in pre-formed pilot flame. Desirable coating was obtained on plate-like substrates after
pyrolysis reaction. In this study the conditions where the coating takes place was studied by changing
process parameters such as suspension concentration and suspension flow rate. The as-prepared
powders were characterized by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDX) and X-ray diffraction (XRD). In conclusion, it is seen that with flame spray pyrolysis
method it could be possible to obtain a homogeneous coating which contains rutile and anatase phases
on the surface of substrates with heterogeneous nucleation by overcoming the reaction kinetics which is
progressing in highly short preiods such as milisecond.
Keywords: Flame spray pyrolysis, alpha-alumina plate, rutile, anatase, characterization
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DISORDERED STATE OF MOF-5 INDUCED BY PRESSURE

a

Murat Durandurdua and Mustafa Erkartalb

Abdullah Gül University, Materials Science and Nanotechnology Engineering, Kayseri Turkey
E-mail: murat.durandurdu@agu.edu.tr
b
Abdullah Gül University, Materials Science and Nanotechnology Engineering, Kayseri Turkey
E-mail: mustfa.erkartal@agu.edu.tr

Abstract
The pressure-induced structural modification of metal-organic framework-5 (MOF-5) is studied by a constant pressure
first-principles technique within a generalized gradient approximation. An amorphous state is witnessed at a pressure
of 2 GPa in the simulation. The atomic structure of the noncrystalline state and the mechanisms of the amorphization
are discussed in details. This phase change is a first order phase transition and involves a large volume collapse. On
decompression, the amorphous phase is retained, signifying an irreversible phase transition in MOF-5. Contrary to
the earlier offers, our simulation exposes that the amorphization is a result of the local distortions and is not
accompanied by any bond breaking and formation. Moreover, when the electronic structure of MOF-5 is deliberated,
a severe band gap closure is noticed for the noncrystalline state.
Keywords: MOF-5, amorphous, phase change
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MAGNETIC STRUCTURE AND PHASE TRANSITION OF
Ni45Co5Mn39Sn11 MAGNETIC SHAPE MEMORY COMPOUND
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d
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Abstract
Among the scientist there has been increased interest in the thermal behavior of Heusler-type metamagnetic shape memory alloys (MSMAs) because of their potential for demonstrating a giant
magnetocaloric effect (MCE). These materials offer a viable solution for environmentally friendly
refrigeration, as their magnetic response may be tailored to provide relative cooling powers (RCP).
Magnetic shape memory alloys (MSMAs) exhibit simultaneous magnetic and structural phase transitions.
Often, the material changes from low temperature martensite, which exhibits small magnetic
susceptibility, to a ferromagnetic (FM) austenite, resulting in the so-called inverse MCE, with the
application of a magnetic field when the material is in its martensitic state. More specifically, Ni-Mn-X
(X=In, Sn, Sb) based MSMAs have attracted interest due their potential applications of magnetic
refrigeration, sensing, and actuation. We have investigated the magnetic, magnetocaloric properties, and
hysteresis of NiCoMnSn magnetic shape memory alloy under several magnetic field levels over a large
temperature range from 400 K down to 10 K. We observed a small magnetization difference between
austenite and martensite phase with thermal hysteresis around the martensitic transition. The necessity of
compositional analysis is demonstrated in magnetic shape memory alloys related researches. The
minimum magnetic field required to start and to complete the magnetostructural phase transition is also
investigated. We observed superspin glass features occur when interacting clusters are frozen below a
critical temperature.
Keywords: Magnetic shape memory alloys, Magnetic intermetallics; Martensitic transformation; Magnetic properties;
Magnetocaloric properties
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SYNERGETIC PHOTOCATALYTIC ACTIVITY ENHANCEMENT IN CuOFe2O3 NANOCOMPOSITES
Emre Alp1, M. Kürşat Kazmanlı2, Aziz Genç1,*
Department of Metallurgy and Materials Engineering, Bartın University, Bartın, Turkey
Department of Metallurgy and Materials Engineering, İstanbul Technical University, Turkey
1

2

*corresponding author: agenc@bartin.edu.tr,
Abstract
In this talk, I wil show our recent results obtained on the CuO – Fe2O3 nanocomposites. Two dimensional (2D) CuO
plates were synthesized by a simple hydrothermal approach and adding about 10 wt.% pre-synthesized Fe2O3
nanoplates to this synthesis, we could fabricate CuO-Fe2O3 nanocomposites keeping the morphologies of both
constituents. We have reported photocatalytic performance of this composite for the photodegradation of RhB under
stimulated sunlight, which shows a synergetic enhancement on the photocatalytic activity performing better than the
bare CuO and Fe2O3 samples. This may be the result of the well-dispersed composite synthesis through a bottom-up
hydrothermal approach rather than just mixing the powders. Visible light-absorption of the CuO is also increased by
the addition of Fe2O3 samples. The synthesis route reported here can be applied to CuO–Fe2O3 composites with
various morphologies.

Keywords: CuO; Fe2O3; Nanocomposite; Photocatalysis
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LOCALIZATION OF BOSE EINSTEIN CONDENSATE WITH SPIN ORBIT
COUPLING IN A TWO DIMENSIONAL BICHROMATIC OPTICAL
LATTICE
Züleyha Öztaş
Eskisehir Technical University, Eskisehir, Turkey, E-mail: zdonmez@anadolu.edu.tr

Abstract
We numerically study the localization of Bose Einstein condensate (BEC) with spin orbit coupling in a two
dimensional bichromatic optical lattice. We examine the effects of spin-orbit coupling, Rabi coupling and
nonlinear interactions on localization. We employ two dimensional sine-typed potential to both
components of BEC. We find that the increase of spin orbit coupling favors the localization of the
condensate. Small Rabi coupling values slightly destroy localization while large values almost have no
effect. We examine the effects of intra- and inter-component repulsive interactions on localization.
Increasing nonlinearity leads to decreasing of densities and increasing of the number of occupied lattice
sites. We denote some new properties of localization due to increased dimensionality.
Keywords: Bose Einstein Condensate, Optical Lattice
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EFFECT OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND
MICROHARDNESS OF DIRECTIONALLY SOLIDIFIED AL BASED
ALLOYS
a

Yusuf KAYGISIZa
Electricity and Energy Department, Technical Vocational School of Sciences, Aksaray University, AKSARAY,
TURKEY
E-mail: yusufkaygisiz82@gmail.com

Abstract
In this study, effects of heat treatment (T6) on microstructure and microhardness of for directionally solidified Al
based eutectic alloy systems were investigated at the different growth rates at a constant temperature gradient.
The compositions of alloys were selected as Al-12.95wt%Si-4.96wt.%Mg and Al-4.75wt.%Si-8.25wt.%Mg.
Directional solidification of Al-Si-Mg alloys system prepared at two different composition alloy was made by using
a Bridgman type directional solidification furnace.
For the heat treatment of the samples of directionally solidified Al-12.95wt%Si-4.96wt.%Mg eutectic alloy, the
o
o
solution was treated at 500 C for 2 h, then quenched in cold water and subsequently aged at 180 C for 4 h
respectively (T6 heat treatment). For the heat treatment of the samples of directionally solidified Al-4.75wt.%Sio
8.25wt.%Mg eutectic alloy, the solution was treated at 540 C for 2 h, then quenched in cold water and
o
subsequently aged at 180 C for 4 h respectively.
The directionally solidified and heat treated samples were removed from the graphite crucible and typically cut
into lengths of 80 mm. After each sample was moulded, it was sanded and polished. The polished samples were
etched with 2ml of hydrofluoric acid, 3ml of hydrochloric acid and 5ml of nitric acid in 190ml of distilled water for
25-30 s in order to reveal their microstructures. The morphological images of the samples were photographed by
a ZEISS Gemini 500 model field emission scanning electron microscopy (FE-SEM).
The corrosion studies of the samples were investigated
The Vickers hardness values of any solidified materials were obtained at load of 200 g on transverse crosssection by using Fujitech FM-700 model hardness measuring test device. The microhardness was the average of
at least 10 measurements on the transverse sections (HV).
Keywords: Aluminum Alloy, Heat Treatment ,Directionally Solidification, Microhardness,
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OPTIMIZATION OF BORIDE LAYER THICKNESS OF BORIDED
AISI 420 MARTENSITIC STAINLESS STEEL BY USING RESPONSE
SURFACE METHOD(RSM) AND FACE CENTERED CENTRAL
COMPOSITE DESIGN(FCCD)
a

Turker Turkoglua, Irfan Aya
Department of Mechanical Engineering, Balikesir University, Balikesir, Turkey,
turker.turkoglu@balikesir.edu.tr
ay@balikesir.edu.tr

Abstract
Boriding heat treatment is one of the surface treatment methods which can be applied to various ferrous
and non-ferrous materials. This treatment is applied at 800 ºC and 1100 ºC for 1-12 hours. After boriding
heat treatment, borided materials have excellent tribological properties such as wear resistance,
corrosion resistance, high hardness [1-3]. AISI 420 Martensitic Stainless Steels are frequently used in the
various industry as parts of turbines, gears [4]. Response Surface Method (RSM) is the collection of
mathematical and statistical techniques useful for modeling and analysis of various problems where a
response of interest is influenced by several variables and objective is to optimize this response [5].
Optimization studies and the use of Response Surface Method (RSM) has limited in boriding heat
treatment studies. For this reason, the main contribution of the present study is to fill this gap in the
literature. AISI 420 Martensitic Stainless Steels which borided at 850 ºC, 925 ºC, 1000 ºC for 2-4-6 hours
were analyzed by using Response Surface Method (RSM) and Face Centered Central Composite Design
(FCCD). While the temperature and time were defined as the input, boride layer thickness values were
defined as the output. According to this parameters and outcomes, boride layer thicknesses were
2
examined as comparatively. Finally, as the coefficient of determination value (R ) is 95%, it is provided
that Response Surface Method (RSM) can be effectively applied on the boriding heat treatment process.
Successful optimization of the boriding process is expected to contribute to cost and time constraints.
[1] ASM Handbook., Heat Treating.Vol. 4, ASM International Handbook Committee, Ohio, 1995.
[2] Lee, S.Y; Kim, G.S, Kim, B.S, Mechanical properties of dublex layer formed on AISI 403 stainless
steel by chromizing and boronizing treatment, Surface & Coating Technology, 177, 178-184, 2004.
[3] Martini, C; Palombarini, G, Carbucicchio, M, Mechanism of thermochemical growth iron borides on
iron, Journal of Materials Science, 39, 933-937, 2004.
[4] Turkoglu, T. Investigation of properties hardness, corrosion resistance and microstructure on the
boronized AISI 304, AISI 420 and AISI 430 stainless steels. MSc Thesis. Balikesir University, 2017.
[5] Montgomery D.C., Design and Analysis of Experiments, 8nd ed., Wiley, U.S.A., 2012.
Keywords: Heat treatment, Boronizing, Optimization, Stainless Steel, AISI 420
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HYDROGENATION OF BENZENE USING BIMETALLIC
NANOPARTICLES
Serdar Akbayrak
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, Sinop University, Sinop,Turkey, E-mail:
serdarakbayrak.rg@gmail.com

Abstract
Bimetallic nanoparticles provide high activity in many catalytic reactions including oxidation,
hydrogenolysis, hydrogenation and reforming reaction due to the synergistic effects between the two
metals. Indeed, low-cost and high-performance catalysts can be achieved by bimetallic nanoparticles.
This study includes the preparation, characterization and catalytic use of palladium based bimetallic
nanoparticles. CuPd, AgPd and AuPd nanoparticles were prepared by stirring palladium(II)
acetylacetonate and copper, silver or gold metal precursors, respectively, with borane tert-butylamine in
oleylamine and 1-octadecene at 100 °C for 1 h. The obtained bimetallic nanoparticles were supported on
alumina by stirring aluminum oxide powder and nanoparticle solution in ethanol for 14 h at room
temperature followed by centrifugation. Alumina supported bimetallic nanoparticles were characterized by
ICP-OES, SEM, TEM and XPS. They were found be highly active catalysts in hydrogenation of benzene
under 600 PSI H2 at 150 ºC.
Keywords: Bimetallic nanoparticles, Hydrogenation, Benzene
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INVESTIGATION ON DENSIFICATION OF ZnO UNDER DC FIELD
Hülya Biçera, Berra Beyoğlub, T. Ertuğrul Özdemirb, John Okasinskic and Thomas Tsakalakosb
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Abstract
In this study, the sintering behavior of zinc oxide (ZnO) under dc field was analyzed. The performed
method is called as flash sintering where the assistance of electric field reduces sintering temperature
much lower than traditional sintering temperatures. Non-isothermal condition runs under 50V/mm electric
o
o
o
field and heating rate was 25 C/min. Between 588 C to 834 C in less than a minute the power absorption
by specimen increased rapidly and densification of the specimen increased to >95%. No appreciable
grain growth was observed in ex situ SEM analyses. The low process densification temperature and time
clearly indicate the conjugated effect of thermal and electric fields.
Keywords: sintering, zinc oxide, electric field
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STABILITY INVESTIGATION OF B16H162- DERIVATIVES BY DFT
CALCULATIONS

1
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Abstract
As for small boron clusters, B16 molecule normally exists in the quasi-planar structure, as proven many
times by various experimental and computational studies[1]. On the other hand, a cage-like B16 cluster
2can form by H stabilization as in its dianion borane form (B16H16 )[2, 3]. The present work addresses
2the stability search for alternative stable cage-like molecules derived from B16H16 cluster by
2substitution of the H atoms with other atoms or ligands. Hexadeca-substituted derivatives B16X16 (X:
F, Cl, CN) are investigated with density functional theory (DFT) methods. Geometry optimizations and
frequency calculations were performed for the neutral clusters and their dianions with B3LYP hybrid
method and 6-311++g(d,p) level of theory in Gaussian package. According to the frequency data, all
derivative dianions could be identified as stable molecules in the gas phase. Optimized structures of
all the dianions have D4d symmetry and their stability is supported with the calculated autodetachment
energies which are given in Table 1. As the molecule size increase due to the different size substituted
atoms, the electronic stability increases for the –F and –Cl substitution compared to the parent borane
dianion. –CN substitution improves the electronic stability of the molecule by enabling the excess
electrons to distribute over more atoms. Halogen atoms and -CN group substitution also lowers the
HOMO energy under negative values which also favors the electronic stability of the clusters. B3LYP
optimized HOMO values are found as -1.13, -2.13 and -4.98 eV for -F, -Cl and -CN substitution,
respectively. This present work can provide an additional insight into the small-sized boron clusters.
2-

Table 1. Vertical and adiabatic electron detachment energies of the B16X16 dianion in D4d symmetry
X: substitution
H
F
Cl
CN
VDE (eV)
1.324
2.893
3.370
6.121
ADE (eV)
0.846
2.425
3.098
5.975
Keywords: Boron clusters, stability, DFT
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HOT DEFORMATION BEAVIOUR OF 100Cr6 BEARİNG STEEL WITH
AND WITHOUT NB MICROALLOYING

a
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Abstract
Carbide network and banding are seriously problems for bearing steels consist of high carbon and
chromium content. For this reason, hot rolling process is very important for the bearings to eliminate of
carbide network and carbide banding. In this study, it was investigated that hot deformation behaviour of
100Cr6 bearing steel with and without Nb addition. Hot compression tests applied at different
-1
temperatures (800-1200 °C) and same strain rate (5s ) by using high temperature simulator.
Microstructural examination performed to establish the dynamic recrystalization grains by optical
microscope. The stress-strain curves analysed to determination of work hardening and softening. The
results shows that work hardening is predominant at lower temperatures and dynamic softening is higher
at high temperatures. Dynamically recrystalized grains are formed from 1050 °C and occured austenite
grain growth with the increasing of deformation temperature. This is due to the higher temperatures
increase the mobility of grain boundaries and recrystallization nucleation. On the other hand, % 0.05 Nb
addition delayed the dynamic recrystalization and provided the formation of fine austenite grains.
Keywords: 100Cr6 bearing steel, hot deformation, dynamic recrystallization, Nb microalloying, flow stress
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CRYSTAL VIOLET ADSORPTION ON NANOCLAYS MODIFIED BY TWO
DIFFERENT MATERIALS
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Abstract
In recent years water pollution has become a major problem due to waste discharged from different sectors,
especially without treatment. These also include various dyes wastes used by the textile, leather, paper and
cosmetics industries. Crystal violet (CV) is a widely known dye and is often used as a colorant in industries. It is
known that when the CV dye is at 1 ppb, it is toxic to humans and animals. It is important for environmental safety
to treat industrial wastewater from crystal violet before it is discharged. In order to remove wastewater dyes, many
methods have been developed, including adsorption, ion exchange, membrane filtration, chemical and physical
precipitation, supercritical oxidation processes, ozonization, distillation, photocatalysis and other approaches.
Between these methods, adsorption is more advantageous owing to its simple operation, relatively low cost,
flexibility, recyclability, efficiency of the process and no sludge production [1-8].
In this work, crystal violet adsorption was performed using two different adsorbents: nanoclay surface modified
contains 25-30 wt. % methyl dihydroxyethyl hydrogenated tallow ammonium (B1) and trimethyl stearyl ammonium
(B2). Using these adsorbents, the influence of different operational factors was studied; CV dye concentration,
solution pH, adsorbent amount, retention period and adsorption temperature were researched. Consequently,
Langmuir and Freundlich isotherms and kinetics of adsorption process were investigated. The results showed that
B1 was more effective adsorbent than B2 for crystal violet adsorption. The CV adsorption efficiency of B1s was
found 90.34%. The CV adsorption efficiency of B2s was found 62.89%. Both of the adsorbents were fitted to
Langmuir/Freundlich isotherms and pseudo-second-order kinetic models.

Keywords: Adsorption, crystal violet, water pollution, kinetics, thermodynamics.
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MoS2 NANOSHEET-RU NANOPARTİCLE COMPOSİTE: AN ADVANCED
CATALYST FOR HYDROGEN EVOLUTİON REACTİON
Cihan Kuru
Department of Metallurgical and Materials Engineering, Bilecik Seyh Edebali University, Turkey

Abstract
In this study, MoS2 nanosheet-Ru nanoparticle composite catalyst was fabricated for hydrogen
evolution reaction by a simple solution processing method. The composite shows much
smaller overpotential and Tafel slope compared to pristine MoS2 nanosheets indicating its
superior catalytic performance for hydrogen evolution. The enhanced performance of the
composite can be attributed to increased conductivity of MoS2 nanosheets as well as
introduction of additional active sites on their basal plane.
Keywords: molibdenum disulfide, ruthenium, composite, hydrojen evolution, catalyst, hydrogen
production
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CORROSION INHIBITION OF 1-(2-METOXYPHENYL)-2-THIOUREA FOR
CARBON STEEL IN ACIDIC SOLUTION
Ayşe ONGUN YÜCE

Çukurova Üniversity, Adana, Turkey, E-mail: ayseongunyuce@gmil.com

Abstract
Due to the use of acids in the various industries is suffered an important economic loss resulting from
rapid corrosion of metallic parts. To control the corrosion rate in industrial processes as chemical
cleaning, descaling, pickling, acid oil-well acidizing have been used many of organic compounds. These
compounds containing heteroatoms like nitrogen, sulphur and oxygen have been studied and utilized as
corrosion inhibitors many times [1-3]. In this work, the 1-(2-Metoxyphenyl)-2-Thiourea (MPT) as a
corrosion inhibitor for carbon steel (CS) in 1 M HCl solution has been investigated by potentiodynamic
polarization and electrochemical impedance spectroscopy metods and Fourier Transform Infrared
spectroscopy (FT-IR) analysis. The maximum inhibition efficiency of 99% is observed at 25 °C at MPT
concentration of 5 mM.
Keywords: Carbon Steel, corrosion, inhibitor.
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Fig. 1. Nyquist plots in without (inset) anda with 5 mM MPT in 1.0 M HCl solution.
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SYNTHESIS, CHARACTERİZATION AND CATALYTIC PROPERTIES OF
VANADIUM PENTAOXIDE
Demet Ozer, Ayse Uzgoren-Baran and Nursen Altuntas Oztas
Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Ankara, Turkey
E-mail: demetbaykan@hacettepe.edu.tr

Abstract
In this paper, vanadium pentaoxide was synthesized through the solution combustion method using citric
acid, urea, glycine, carbohydrazide and oxalyl dihydrazide (ODH) as fuels in a short time and low reaction
temperature. The structural and morphological properties of the products were characterized and
confirmed by powder X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), scanning
electron microscopy (SEM) and surface analyzer, respectively. Thermal behaviors were also investigated
by TG/DT analyses. Crystallinity, purity and surface properties of the products obtained with the solution
combustion method showed variations depending on the fuel. The catalytic properties of vanadium
pentaoxide were examined in oxidative dehydrogenation reaction of tetrahydrocarbazole to carbazole.
The products were analyzed by GC-MS. After 48 h, the reaction reached the maximum conversion of
95.1 % with 100 % selectivity. Compared with other catalysts for this reaction, it was found to be a highly
efficient catalyst in terms of yield, reaction time and selectivity.
Keywords: Vanadium pentaoxide; catalyst; dehydrogenation
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SUPERCAPACITIVE ENERGY STORAGE APPLICATIONS OF
CONDUCTIVE POLYMER ENHANCED TITANIUM BASED
NANOCOMPOSITES
a

M. Ebubekir Torbalıa, Ece Ünürb
Bursa Technical University, Bursa, Turkey, E-mail: muhammet.torbali@btu.edu.tr
b
Bursa Technical University, Bursa, Turkey, E-mail: ece.unur@btu.edu.tr

Abstract
Supercapacitive energy storage technologies provide promising approaches to overcome short cycle lives
and low power densities (charge-discharge rate) of batteries and low energy densities of conventional
capacitors. Supercapacitors are capable of storing energy in seconds while withstanding long cycle lives
6
(up to 10 cycles). Electric energy can be stored in supercapacitors through two main mechanisms: (i)
electrostatic charge accumulation at the electrode/electrolyte interface (electric double layer capacitance,
EDLC), and (ii) charge transfer via fast and reversible surface or near-surface redox reactions
(pseudocapacitance, PC). PC offers higher capacitance from EDLC and facility of getting high energy
density at high charge–discharge rates. Metal oxides and conducting polymers are classified as
pseudocapacitive active electrode materials. Nanocomposite materials which are obtained by using metal
oxides and conducting polymers, can be promising for active electrode materials due to high capacitive
features of metal oxides and better electrical properties of conducting polymers.
In this work, a titanium dioxide (TiO2)/PEDOT:PSS (poly (3,4- ethylenedioxythiophene)-poly (4-styrene
sulfonic acid)) electroactive nanocomposite was obtained by dispersion of titania nanoparticles in
aqueous solution of PEDOT:PSS. A conductive monomer was electropolymerized onto electrodes in
order to improve the electrical conductivity further and create diffusion highways for ions. The physical
and chemical characterization of the material was conducted by TEM, SEM, BET and XRD analyses. The
electrochemical performances of the final tertiary nanocomposite was detected in a three-electrode cell
and a two electrode supercapacitor with cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge tests.
Keywords: Supercapacitors; Energy Storage; Nanocomposite; TiO2; PEDOT:PSS
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF BINARY ALUMINIUMCERIUM ALLOYS
Sezgin Cengiz*, Yunus Azakli , Mehmet Tarakci and Yucel Gencer
Department of Material Science and Engineering, Gebze Technical University, Kocaeli, Turkey,
*
E-mail: scengiz@gtu.edu.tr, yazakli@gtu.edu.tr, mtarakci@gtu.edu.tr, gencer@gtu.edu.tr

Abstract
Being a promising candidate for lighter and more durable engine components, Al-Ce binary alloys have
not been systematically investigated by considering their possible application in combustion engines
which operate in the temperature range of 200-250 °C. In this study, Al-Ce binary alloys containin 1-8 wt.
% Ce were melted by in an atmosphere-controlled induction melting system and casted in water-cooled
copper mold. The effect of Ce on the microstructure, hardness, chemical and phase composition and
thermal expansion coefficient of the alloy was investigated. XRD results revealed that the Al-Ce alloys are
mainly composed of Al11Ce3 intermetallic and Al phases. Al-Ce alloys in as-cast state have eutectic
structure, which are composed of needle-like Al11Ce3 precipitates in Al matrix. The addition of Ce into Al
increases the hardness values of the alloys from 40 HV to 56 HV for Al-1Ce and Al-8Ce alloys,
respectively. The addition of Ce into Al decreases the thermal expansion coefficient of the alloys. The
-6
-6
thermal expansion values of the Al-Ce alloys vary between 28.1x10 1/K and 26.7x10 1/K depending on
the Ce content in the alloy.
Keywords: Aluminum-cerium alloys, Al-Ce alloys, Al11Ce3, thermal expansion
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TOZ METALÜRJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ TİNİ/AZ91D
KOMPOZİTLERİNİN ODA SICAKLIĞI VE YÜKSEK SICAKLIK
MUKAVEMETLERİ
a

Tarık AYDOĞMUŞ a, Fevzi KELEN b ve Mehmet GAVGALI c

Makine Mühendisliği Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, E-posta: aydogmus@yyu.edu.tr.
b
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye, E-posta:
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c
Makine Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: mgavgali@atauni.edu.tr.

Özet
Mevcut çalışmada, AZ91D alaşımı hacimce % 0, 5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında TiNi alaşım
parçacıkları ile takviye edilmiştir. Üretim yöntemi olarak aynı anda hem ısıtma hem de basınç
uygulamasına olanak sağladığından toz metalürjisi proseslerinden biri olan tek eksenli sıcak presleme
metodu tercih edilmiştir. AZ91D alaşım tozları, TiNi alaşım tozları ile farklı oranlarda takviye edilerek
40 mm iç çaplı silindirik grafit kalıplar içerisinde 420 °C’de 1 saat süre ile 50 MPa basınç ve inört argon
3
gazı altında sıcak preslenmişlerdir. Üretim sonrası kompozit numuneler tel erezyon ile 5x5x10 mm
ölçülerinde kesilmiş, sonrasında mekanik basma testlerine geçilmiştir. Akma dayanımı, basma
mukavemeti ve süneklik gibi mekanik özellikler oda sıcaklığı, 100 °C, 150 °C ve 200 °C sıcaklıklarda
yapılan basma deneyler ile ortaya konulmuştur. Mekanik testler neticesinde kompozit malzemelerin
akma dayanımlarının belirli bir sıcaklığa kadar (100 °C) önemli ölçüde arttığı daha sonra artan
sıcaklıkla birlikte azaldığı gözlenmiştir. Basma mukavemetlerinin ise artan sıcaklıkla azaldığı
saptanmıştır. AZ91D matrisli kompozitlerde akma mukavemetinin artan sıcaklıkla artması, TiNi takviye
fazında sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen faz dönüşümleri ile ilgilidir. Ayrıca üretim ile aynı anda
yapılan yaşlandırma ısıl işlemiyle takviye fazında çökeltilen Ti3Ni4 fazı sayesinde kompozitlere ekstra
mukavemet artışı kazandırılmıştır. Tek eksenli sıcak presleme tekniği kullanılarak üretilen kompozit
malzemeler gerek oda sıcaklığı (183-195 MPa) ve yüksek sıcaklık mukavemetleri (102-145 MPa)
3
gerekse de düşük yoğunlukları (2.037 - 2.913 g/cm ) ile otomotiv endüstrisinde kullanılan çelik ve
alüminyum gibi geleneksel malzemelere önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Nitekim bu malzemelerin
otomobil ağırlığının önemli bir kısmını oluşturan silindir bloğu ve vites kutusu gibi aksamların
çalışmaları sırasında maruz kaldıkları sıcaklık (150-200 °C) ve gerilmeleri (50-70 MPa) kolaylıkla
karşılayabilecek nitelikte olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: AZ91D, TiNi, Otomotiv Kompozitleri, Toz Metalürjisi, Mukavemet
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SYNTHESIS OF SUPERPARAMAGNETIC IRON OXIDE
NANOSTRUCTURES BY HYDROTHERMAL METHOD USING
SURFACTAN
Özlem Savaş Pekdur and Sema Öztürk Yıldırım*
Department of Physics, Faculty of Sciences, Erciyes University, Kayseri 38039, TURKEY
*
Corresponding author e-mail address: ozturk@erciyes.edu.tr

Abstract
In recent days especially nanoparticles enchanged our lifes and because of their benefical features they
bring a lot of ease in our lifes. The magnetic properties of magnetic nanoparticles have a great effect on
their application Especially nanocrystals which shows magnetic features such as magnetite (Fe3O4),
have been widely studied due to their special features, they are using in mainly biomedical applications,
technological area, magnetic cell separation, drug delivery. Nowadays immediately the magnetic
nanoparticles are using the cancer treament by magnetic thereatment which is already in clinical trials.
Most of study about magnetic nanoparticles by heating focused on tumor tissue scanned by a magnetic
field. The heating is center of the study. As far as known by heating magnetic particles losssed their
magnetic properties and two kinds of magnetic nanoparticles can be identicated: superparamagnetic
particles, where the heating effect is related to energy losses during the process. At Single-domain
particles, the hysterisis losses by heating. The structural and magnetic properties of particles are
depending on the size and shape of nanoparticles.
Fe3O4 nanoparticles are synthesized by using kins of methods. Most popular of them hydrothermal
process, microemulsion, sol-gel processing, coprecipitations, thermal decompasition can be said.
Because of economic synthesis of nanoparticles and making it to easy, hydrothermal synthesis is
favorable technique. By hydrothermal synthesis with using some of surfactan as citric acid, tetraethyl
orthosilicate (TEOS), ricinoleic acid (RA) tartaric acid(TA) etc., nanoparticles of shape and especially size
can be controlled easily. In addition, using this method synthesized particles smaller than 13nm and
especially using surfactants that adsorb onto the magnetic nanoparticles' surfaces, these inhibitations can
be overcome.
The target of this process FeSO4 and FeSO4.7H2O were used for the synthesis of iron oxide
nanoparticles. The effect of temperature, time, surfactant and pH values factors on the size of the formed
iron oxide nanoparticles was investigated. At early of our experiments, we use different surfactans. The
purpose of our use of surfactan is to react with iron sulphate structures in particular to produce carbon
dioxide in the material, and in related to this composed carbon dioxide providing a negative contrast at
imaging. Because of this features of surfactan is used biomedical indeedly.
Keywords: Hydrothermal method, Iron Oxide, Nanostructures.
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SINTERING OF BORON CARBIDE WITH Y2O3-Al2O3-Al ADDITION BY
USING PRECIPITATION METHOD
a

M.F. Toksoya and C. Elçia
Izmir Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering

Abstract
Boron carbide has good physical and chemical properties. However sintering of boron carbide is
extremely difficult due to its high melting point, strong covalent bonding and thin oxide film around the
powder particles. Carbon, metal oxides and pure metals are used as additives to decrease sintering
temperature and increase fracture toughness. Homogeneous distribution of additives is critical since
mechanical properties of boron carbide decreases with increasing additive content.
This study proposes to use precipitation method to enhance homogeneity of alumina and yttria addition to
the highest level. Powder aluminum is added to mixture in order to decrease sintering temperature.
Yttrium hydroxide and aluminum hydroxide salts are dispersed and added into boron carbide slurry which
has high pH levels. Solution is aged then calcined to form metal oxide layers around the boron carbide
particles. Additive-boron carbide ratio is changed and effect of different ratios on sintering behavior is
investigated Ball milled powder mixtures also prepared to compare success of precipitation method.
These mixtures were pressed in a steel die to create green bodies, then placed in to a conventional
furnace. Pellets were sintered between 1750°C-1800°C under constant argon flow. Densities are
measured and microstructural analysis were completed. Samples prepared with precipitation method has
higher densities compared to ball milled samples.
Keywords: Boron Carbide, Sintering, Additives, Ceramic
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REASON OF LAMINATION DEFECTS: OBSERVATIONS ON FRICTION
BETWEEN METAL EQUIPMENTS AND CLAYEY RAW MATERIALS IN
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Abstract
Ceramic extrusion is widely used to achieve products with high density plastic pastes. This technique includes some
criticle defects such as laminations, tearing, segregation, etc. Lamination is one of the most important defect in
preparation and production to heavy-clay products such as brick and roof-tiles. Several measuring techniques were
utilized to determine the cause of this defect. Thus, in this study attempted to understand as to whether interrelation
surface between the paste and the wall of the extrusion dies effective or not for formation of lamination defect. Clayey
raw materials, suitable for roof-tile production, were provided from Eskisehir region. After extrusion process, samples
were dried in industrial tunnel dryer and fired in tunnel kiln which produces heavy clay products. The SEM-EDX study
was performed upon cracks so as to determination of changing amount of elements on interaction surfaces. On the
crack surface, iron (Fe) amount is by far excessive than faultless surfaces. It is emerged that friction between paste
and wall causes lamination defects in heavy clay products.
Keywords: Ceramic Extrusion, Lamination Defect, Heavy Clay
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Abstract
Polyurethane (PU) foams are widely used in applications such as seating, cushioning, packing and thermal
insulation materials due to their low density, good sound damping, superior mechanical properties and low
thermal conductivity [1-4].
Polyurethanes (PUs) are organic polymers that contain the urethane group (-NHCOO-) on the main polymer chain
and produced by the reaction of a polyol (or diol) that have more than two reactive functional hydroxyl groups per
molecule and a diisocyanate (or polyisocyanate) having more than one isocyanate group per molecule [5-7]. The
isocyanate index (NCO/OH molar ratio) is the stoichiometric ratio of the isocyanate groups to the total active
hydrogen groups (from water and polyol) in the formula [8]. Increasing the isocyanate index or isocyanate content
in the polyurethane foam formulation increases the foam cross-link density in parallel with the foam mechanical
strength [9, 10]
The present study aimed to investigate the effect of different isocyanate index (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, and 1.5) used in
rigid polyurethane foam production. In PU foam formulations, beside polyether polyol and different amount of
isocyanate, a silicone surfactant, blowing and gel catalysts, and water (as blowing agent) were used. All materials
except the polymeric diphenyl methane diisocyanate (pMDI) put into a mixing cup and mixed homogeneously.
Successively, the pMDI was added on polyol mixture, mixed until cream time and finally poured into a mold. The
foams were allowed to rise freely and cure at room conditions.
Depending on the isocyanate index, the thermal, physical, mechanical and structural changes in the foams were
comparatively investigated. The thermal stability of the obtained foams was investigated by thermogravimetric
analysis (TGA), as well as the cell structures of the foams were examined by microscope and gas pycnometer.
The mechanical properties of the products were determined by Compression Tester and the coefficients of
thermal conductivity were determined by thermal conductivity device.
According to the results obtained in this study, it is observed that the thermal stability of the foams increased due
to the increase in the isocyanate index. In addition, it is concluded that the higher the isocyanate index, the higher
the cross-link density, and the lower the cell size, which yields an evident improvement in the mechanical
properties. Finally, it is observed that the use of water a blowing agent instead of blowing gases having low
thermal conductivity coefficient, did not greatly influenced the thermal insulation of the foams.
Keywords: Rigid, polyurethane, isocynate index, polyether polyol
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ACTİVATİON OF MANGANESE IONS İN OXİDE BATTERY ANODE
MATERİALS VİA INTRODUCTİON OF NİCKEL AND COBALT
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Abstract
Manganese oxide (MnOn) materials are good alternatives to graphite as lithium-ion battery
anode material since they are cheaper, easier to synthesize and they pack more energy per
mass (2-3 times) and volume (4-6 times). Unlike graphite whose electrochemical reaction
with lithium ions (Li+) is based on intercalation, transition metal oxides including MnOn react
with Li+ via a conversion based mechanism (MnOn + 2nLi+ + 2ne- ↔ Mn0 + nLi2O).
Conversion reactions suffer from poor reversibility and therefore they do not meet the cycle
life performance of graphite’s. In this presentation, it will be demonstrated that
electrochemical performance of MnOn battery anode materials will be enhanced via
introduction of nickel and cobalt elements. This introduction will be two-folded; by doping into
the oxide material and by creating metal-oxide nanocomposite structure.
Keywords: Lithium-ion battery, oxide, conversion anode

Figure 1.a and b. Variation of 1st cycle lithium capacities and Coulombic efficiencies of
(1-y)Li2MnO3-(y)LiCoO2 and NixMn3-xOz anode materials with respect to composition.
(Ref: Kunduracı et. al. accepted by Journal of Electronic Materials)
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TİNİ İLE TAKVİYE EDİLMİŞ MAGNEZYUM MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN
YÜKSEK SICAKLIK MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Fevzi KELEN a, Tarık AYDOĞMUŞ b ve Mehmet GAVGALI c
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Özet
Bu çalışmada, TiNi şekil bellekli alaşımlar ile takviye edilmiş magnezyum matrisli kompozitler toz
metalürjisi metotlarından biri olan tek eksenli sıcak presleme tekniği kullanılarak üretilmiştir. Hacimsel
olarak % 5 ile % 25 arasında TiNi içeren kompozitler 600 °C’de 1 saat süre ile 50 MPa basınç altında
inört argon gazı atmosferinde sıcak preslenmiştir. Üretilen kompozit malzemeler sonrasında tel
3
erezyon yöntemiyle 5x5x10 mm boyutlarında kesilmiş akabinde oda sıcaklığı, 100 °C, 150 °C ve 200
°C sıcaklıklarda basma deneylerine tabi tutulmuştur. Basma deneyleri sonucu elde edilen gerilimgerinim eğrilerinden akma dayanımı, basma mukavemeti ve süneklik gibi mekanik özellikler
belirlenmiştir. Akma mukavemeti % 0.2 ofset metoduyla, basma mukavemeti gerilim-gerinim eğrisinin
en yüksek gerilim değeri olarak ve süneklik kırılmaya kadar olan toplam % gerinme değerinden %
elastik gerinim çıkarılarak tespit edilmiştir. Yapılan mekanik basma testleri sonucunda kompozit
malzemelerde geleneksel mühendislik malzemelerin aksine bir durum gözlenmiş akma dayanımının
100 °C’ye kadar arttığı daha sonra artan sıcaklıkla azaldığı görülmüştür. Bu sıra dışı davranış şekli
TiNi alaşımlarında görülen ve gerilim ile oluşturulan martensitik faz dönüşümlerine atfedilmiştir.
Kompozit malzemelerin % 15 ve daha fazla oranda TiNi içerenlerinin otomobil güç aktarma
organlarının servis şartlarında maruz kaldıkları 150-200 °C arasında değişen sıcaklıkları ve 50-70
MPa düzeyindeki gerilmeleri rahatlıkla karşılayabilecek yeterlilikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
hafifliğin kritik bir parametre olduğu otomotiv uygulamalarında magnezyum matrisli kompozitlerin
yoğunluk değerlerinin düşük olması bu malzemelerin silindir bloğu, silindir kapağı, vites kutusu ve
diferansiyel kutusu gibi otomobil güç aktarma organları bileşenlerinin üretiminde kullanılan çelik ve
alüminyum gibi geleneksel malzemelerin yerine tercih edilebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum, TiNi, Kompozit Malzemeler, Sıcak Presleme, Mekanik Özellikler
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USAGE OF SEDIMENTARY CLAY FROM ASLANTAŞ DAM LAKE AS
ENGOBE IN THE CERAMIC ART
Nergis KILINÇ MİRDALIa, Mustafa DADAYb, Mine TAYKURT DADAYc and Hülya GÖRÜRa
a

Cukurova University, Dept.of Ceramic, Adana, Turkey, E-mail: nergismirdali@gmail.com
Anadolu University, Dept. of Material Science and Engineering, Eskişehir, Turkey, E-mail:
mdaday.academic@gmail.com
c
Adana Science and Technology University, Dept. of Materials Engineering, Adana, Turkey, E-mail:
mtaykurt@gmail.com
b

Abstract
Aslantaş Dam Lake is a dam with a shore adjacent to Karatepe-Aslantaş Open-Air and Closed Museum. The history
of this region dates back to the Late Hittite Period (8th century BC). Late Hittite site Karatepe Aslantaş was
discovered in 1946 and today, works are exhibited in this museum. The artifacts unearthed from the region that is
based on the production of rock and soil also reveals the existence of a work of art. In this study, it is aimed that,
usage of sedimentary clay from Aslantaş Dam Lake, Osmaniye as engobe for ceramic art was investigated. Ceramic
engobes are coating materials used for smoothening surfaces in the desired color or decoration. Engobe from
sedimentary clay from Aslantaş Dam Lake was obtained by sedimentation. It was filtered, dwelled and colored, then
applied over the different body compositions. Products were fired at different temperatures (900 ºC, 1000 ºC and
1100 ºC). As a result, it created strong bond with the surface during firing. This study has shown that, the local raw
material deposited in the lake could be used as engobe to provide a range of decorative effects and create wide
range of potential imagery.
Keywords: Ceramic, Engobe, Color, Decoration
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THE MECHANICAL RESPONSES OF LIGHTWEIGHT ALUMINUM
ALLOYS AND THEIR APPLICATIONS
a

Kadir Kaan Karavelia and Burak Balb
Turkuaz Seramik R&D Center, Kayseri, Turkey, E-mail: kaan.karaveli@agu.edu.tr
b
Abdullah Gül University, Kayseri, Turkey, E-mail: burak.bal@agu.edu.tr

Abstract
High strength and lightweight materials become the materials of choices for several applications, especially defence
applications. Aluminum alloys have been getting more and more popular for defence applications due to its excellent
combinations of good machinability, high corrosion resistance, high strength and low weight. The aim of this study to
compare mechanical properties of 7075 and 7068 aluminum alloys, which are known as highest mechanical strength
of all aluminum alloys in the current literature. These alloys, especially 7075 alloy, is commonly used in application
where the combination of density and strength of the material is important and where good corrosion resistance is not
required. In this study, these alloys were performed tensile tests at medium strain rate were conducted for several
times, to ensure the consistency of the results. We had one smooth specimen and three notched specimens for each
alloy. We have focused both elastic and plastic behavior of these materials as well as yield strength, fracture point
and ductility. Results show that although 7068 alloy combines a yields strength up to 800 MPa, 7075 alloys is up to
600 MPa for smooth specimen, so 7068 alloy has for greater strength than 7075 alloy. In addition to this, as Stress
Triaxility Factor (STF) is increasing, both strength and ductility of these alloys. The elastic (Young) modulus of 7068
alloy has up to over 20% greater than that of 7075 alloy. To sum up, 7075 and 7068 alloys’ mechanical test were
performed and results shows that 7068 alloy has superior to 7075.
Keywords: Aluminum, tensile test, yield strength, failure, stress triaxiality factor
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EV TİPİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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Özet
Ülkemizin artan enerji tüketimini karşılamak için en etkin yöntemlerden birisi mevcut kaynakların verimli
kullanılmasıdır. Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji
verimliliği ve tasarrufu üzerine yönetmelikler çıkarılmıştır. Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisinin %26’sı binalarda,
evlerde tüketilen elektriğin %43’ü ise buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinde tüketilmektedir. Bu
çalışmada farklı markalar için evlerde kullanılan temel beyaz eşyalardan buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık
makinelerinin firmalarca verilen enerji sınıflandırma değerleri, yıllık ve günlük elektrik tüketim değerleri, su tüketim
değerleri ve fiyatları araştırılmıştır. Tüm beyaz eşyalar öncelikle kendi enerji grubunda sınıflandırılıp, eşit hacimli
buzdolapları, aynı devirli ve eşit kg yıkama kapasiteli çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için ise kişi ve program
sayıları dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. Buzdolapları için yapılan analizler sonucunda, A+ ve A++ sınıfındaki
505 l – 520 l arasındaki buzdolaplarında fiyatların birbiri ile yakın olduğu, A++ ve A+++ arasındaki fiyatların önemli
oranda değiştiği görülmektedir. Üst enerji sınıflandırılmasındaki buzdolaplarında geri ödeme sürelerinin 4,5 yıl ile 19
yıl arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bulaşık makinelerinde de enerji sınıfındaki artış ile elektrik tüketim değerleri
azalırken fiyatlar artmaktadır. Yapılan hesaplamalarda A+ ve A++ bulaşık makinelerde fiyatların birbiri ile yakın
olduğu, geri ödeme sürelerinin 3- 4 yıl arasında değiştiği, A++ ve A+++ bulaşık makineleri arasındaki fiyat farkının
fazla olmasından dolayı geri ödeme sürelerinin 7,5 - 18 yıl arasında değiştiği görülmektedir. Cihazlar için enerji
tüketim değerleri açısından standartlara uygun tüketim değerleri elde edilirken, enerji sınıfları arasındaki fiyat
farklılıkları kullanıcıların geri ödeme süresinin uzunluğundan dolayı A+++ ürünleri tercih etme noktasında teşvik
etmemektedir. Ülkemizin enerji tasarrufu konusunda çalışmaları çerçevesinde, buradaki fiyat dengesizliklerinin
giderilip, daha cazip fiyat farklılıklarıyla kullanıcılar için A+++ ürünlerin kullanımı teşvik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, enerji sınıflandırması, elektrikli ev aletleri
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THE EFFECT OF PARTICLE SIZE ON SINTERING PROPERTIES OF
SANITARY CERAMICS
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b

Abstract
The ceramic sanitary ware sector is one of the main branches of the ceramics industry, which has an important and
important place in the country's economy. Ceramic sanitary ware in Europe, where exports are the highest, is an
important position in terms of production and market. It is clear that we need to find ways to compete more strongly
by increasing our market share by lowering our production costs. One of the projects that needs to be done with this
thought is to reduce the temperature of the firing to reduce the production costs of sanitary ware. When the literature
is examined, studies to reduce the firing temperatures of sanitary ware and porcelain products; reduction of the grain
size of non-plastic raw materials, use of alternative smelter and change of alkali ratio. In these studies, the effects of
change of quartz grain size on the sintering temperature and fracture strength were investigated and it was found that
the quartz grains having a grain size smaller than 5μm can be sintered at a low temperature of 25-30 ° C compared
to grains having an average grain size of 20-30μm. In the lab scale studies grain size of ball mill and its spinning time
have been investigated and linear shrinkage, deformation, mechanical strength have been compared with mud that is
used in production results shows that linear shrinkage increase approximately 10 % like others.
Keywords: Ceramic Sanitary ware, sintering, grain size
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PVD TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN DLC KAPLAMALARIN MEKANİK
ÖZELLİKLERİ
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Özet
Günümüzde teknolojik araştırmaların önemli bir kısmı insan sağlığını, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik
yoğunlaşmıştır. Biyomedikal alanda insan yaşam kalitesini artıracak kalça ve diz eklemleri, koroner stentler, kalp
kapakçıkları gibi çok çeşitli protez ve implant malzemeleri kullanılmaktadır. Medikal malzemelerin hem yüzeysel
özelliklerinin vücutla uyumlu olması hem de istenilen mekanik özellikleri tam olarak sağlaması gerekmektedir. Bütün
bu özellikleri bir arada bulabilmek için implantların yüzey modifikasyonuna ihtiyaç vardır. Son yıllarda elmas benzeri
karbon kaplamalar (DLC), tıbbi implant ve protez uygulamalarında medikal malzemelerin performansının
iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. DLC kaplamalar iyi biyo uyumluluğa sahip olmasının yanı sıra son derece
pürüzsüz yüzey özellikleri, taban malzemeye mükemmel yapışma kabiliyeti gibi avantajlara sahiptir. DLC
kaplamaların yapışma kabiliyeti Si, Mo, Ti gibi katkı maddeleri ile artırılabilir. Bazen taban malzeme üzerine ilave ara
tabakalar biriktirilmesi DLC filmin yapışmasını artırmaktadır. Taban malzemeye uygulanan işlemler, ara tabakalar ve
katkılar kaplamanın mekanik özelliklerini, yapışma direncini, yüzey enerjisini, biyo uyumluluğunu, aşınma ve korozyon
özelliklerini belirlemektedir.
DLC kaplamalar birçok taban malzemenin yüzeyinde yüksek sertliğin gerekli olduğu durumlarda tercih edilir. DLC
/
oranına bağlı olarak değişir.
oranının artmasıyla
kaplamaların sertlik ve elastik modülleri mikro yapısında
filmin yoğunluğu ve sertliği artmaktadır. DLC’ nin mikro yapısı içerisinde
oranının artması ise filmin yoğunluğu ve
sertliğini azaltır. Ayrıca DLC filmlerde taban malzeme gerilimi arttıkça kaplama sertliği düşmektedir. DLC kaplama
kalınlığı arttıkça yüzeyin sertliği buna bağlı olarak elastiklik modülü artar.
Bu çalışmada PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) yöntemleriyle elde edilen DLC kaplamanın mekanik özellikleri
üzerine araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile elde edilen bilgiler doğrultusunda DLC kaplamaların biyomedikal
uygulama alanlarında etkili olduğu ve DLC kaplama mekanik özelliklerinin bu alanda çalışma performansını
iyileştirdiği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DLC Filmi, Yüzeye yapışma, PVD Metodu, Mekanik özellikler, Biyo uyumluluk
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EVALUATION OF AGRICULTURAL TOOL - MACHINERY
AND TRACTOR INDUSTRY IN TURKEY
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Abstract
This study aims to determine the current status of the agricultural tool-machinery producers’ sector in Turkey. With
this in mind, comments and assessments have been made on the long-term data (1992-2017) of the agricultural toolmachinery producers’ sector in Turkey. The material of the study consists of data acquired from The Turkish
Association of Agricultural Machinery & Equipment Manufacturers, as well as various studies on the subject.
According to the 1992-2017 data of the sector, tractor production was 22.011 numbers in 1992, and it reached
72.032 in 2017; tractor export was 3.791 numbers in 2001, and it reached 14.565 in 2017, tractor import was 137
numbers in 2001, and it reached 18.107 in 2017. Looking at the tractor market, the figure was 43.706 in 1995, and it
reached 72.909 in 2017. Agricultural tool-equipment import was worth 26.444.000 $ in 2001, and it reached
333.460.000 $ in 2017. Agricultural tool-equipment export was worth 41.983.000 $ in 2001, and it reached
313.925.000 $ in 2017. In conclusion, an assessment of the agricultural tool-machinery and tractor manufacturers’
sector indicated that there is a 227.25% increase in tractor manufacture, a 284.20% increase in tractor export, a
1.161% increase in agricultural tool-equipment export and a 647.74% in agricultural tool-equipment import.
Keywords: Agricultural tool-machinery, Tractor industry, Sector, Turkey
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IMPORTANCE OF SYNCHROTRON LIGHT SOURCE ON
UNDERSTANDING POLYMER PHYSICS

a
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Abstract
Synchrotrons have been enabling the study of materials’ properties and functions with higher resolution in nanoscale
and exquisite sensitivity which have been breaking new grounds in critical areas such as energy security,
environment, and human health. This conference paper especially focuses on the interaction of enhanced X-ray
beams with polymer structures that generates data in reciprocal space. Analysis of that data regarding dimensional
and crystallographic output is solely relies on the interaction method such as small angle X-ray scattering (SAXS),
wide angle X-ray scattering, X-ray diffraction, X-ray reflectivity. Generated bright X-rays are sources for such
instrumental techniques utilizing scattering, diffraction and reflectivity phenomenons for studying variety of polymer
physics aspects. That’s why, assigning the right instrument to study the subject of interest is critical to establish
mutual collaborations on those facilities since submitting proposals and following deadlines for each facility can be
determinant. Hereby in this paper, through given polymer study examples and up-to-date synchrotron data,
prospective researchers are believed to be informed and motivated to expand the extent of their research areas
towards synchrotron light source studies that resultant papers have higher recognition and admissibility.
Keywords: Synchrotron, X-rays, polymer, orientation and conformation.

724

“3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), September 17-19, 2018, Nevsehir, Turkey”

ELEKTROEĞİRME VE ALEV PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN
TiO2 VE Ce-TiO2 FOTOKATALİZÖRLER
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Özet
Titanyum dioksit (TiO2), kimyasal ve fotokimyasal karalılığı, düşük maliyeti gibi özelliklerinden dolayı en yaygın
kullanılan fotokatalizörlerdir. Bant boşluk enerjisinin görünür ışık altında aktivasyonunun artırılması için çeşitli metal
veya metal olmayan katkılamalar yapılır ve bu çalışmada da seryum kakılama yapılmıştır. TiO2 and Ce/TiO2
fotokatalizörler elekto-eğirme (electrospinning) ve alev sprey (Flame Spray Pyrolysis (FSP)) yöntemleri ile başarılı bir
şekilde sentezlenmiştir. Sentezlenen ürünlerin X-ışınları difraktometresi (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM),
geçirimli elektron mikroskobu (TEM), UV-VIS spektroskopi ve elektrokimyasal analizleri yapılmıştır. Hazırlanan
numunelerin görünür ışık altında fotokatalitik aktiviteleri metilen mavisinin bozundurma çalışmaları ile saptanmıştır.
Yapılan tüm yapısal ve kimyasal karakterizasyon testlerine göre görünür ışık altındaki bant boşluk enerjileri, Ce-TiO2
nanofiberler için 2,32eV, FSP ile sentezlenen Ce-TiO2 nanotananeler için 2.43eV’a kadar düşürülmüştür. Metilen
mavisi çözeltisinin de görünür ışık altında bozunmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu bulgular ile Ce-TiO2
fotokatalizörlerin organik kirliliklerin temizlenmesi gibi çevre kirliliği ve enerji üretiminde kullanılabilir potansiyelde
olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Seryum, TiO2, Elektro-Eğirme, Alev Sprey, Fotokatalizör
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OTOMOTİV SACLARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE, GERİ YAYLANMA
ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ VE DENEY SİSTEMİ TASARIMI
EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND EXPERIMENTAL SYSTEM DESIGN OF
THE SPRINGBACK EFFECT ON AUTOMOTIVE SHEET METALS PRODUCTION
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Özet
Çekme kalıbı ile sac şekillendirmede temel
problemlerden biri geri yaylanmadır (spring back). Bu
çalışmada, ileri dayanımlı çelik ve Al olmak üzere iki
farklı metal grubunda geri yaylanma özelliği
incelenmiştir. Geri yaylanma miktarının tahmini ve
önlenme yolları, ticari değeri yüksek parça üretmekte
büyük bir öneme sahiptir. Deneysel çalışmalarda özel
tasarlanan derin çekme kalıbı kullanılmıştır. Çekme
kalıbında zımba yarıçapı bir kalıp faktörü olarak
kullanılmış ve tüm deneylerde sabit tutulmuştur.
Malzeme faktörü olarak dört farklı malzeme ve dört
farklı kalınlık kullanılmıştır. Şekillendirmeden sonraki
açı ölçülmüş, geri yaylanma miktarı açısal olarak
hesaplanmıştır. Sonuçlar, sac metal kalınlığının artması
ile geri yaylanma miktarının arttığını kimyasal
kompozisyon farklılığının dayanım dan daha etkili
olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Sac metal şekillendirme, geri
esneme, çekme kalıbı

Abstract
One of the main problems in sheet metal forming by
pull mold is springback. In this study, the springback
properties of two different metal groups such as
advanced strength steels and Al alloys are investigated.
The means of estimating and preventing the amount of
springback are great importance in producing parts with
high commercial value. In the experimental studies,
specially designed deep drawing mold was used. The
staple radius in the drawing die was used as a die
factor and kept constant in all experiments. Four
different materials and four different thicknesses were
used as the material factor. The angle after the shaping
was measured, the amount of springback was
calculated angularly. The results showed that the
increase in sheet metal thickness and the amount of
springback increased and the difference in chemical
composition was more effective than resistance.
Keywords: Sheet metal forming, springback, die
drawing

üretilerek yapılmıştır. Deneylerde ileri dayanımlı
otomotiv DP çelik saclar; (DP600 1mm ve DP1000 1,2
mm) ve
49 x 149 mm boyutlarında otomotiv
endüstrisinde sıklıkla kullanılan Alüminyum Al serisi
1000 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm olmak üzere üç farklı
kalınlıkta; Al 5000 serisi 1,5 mm saclar kullanılmıştır.
Derin çekme uygulaması hidrolik preste; 40 bar bvasınc
sabit tutularak yapılmıştır. Derin çekme uygulamaları
oda sıcaklığı ve numuneler Oksijen- gaz tekniği ile 00
C’ye ısıtılarak olmak üzere iki farklı sıcaklıkta
yapılmıştır. Ayrıca bazı numunelerde hidrolik üst kalıp
parça üzerinde 15 dk bekletilerek de ütüleme süresinin
geri yaylanmaya etkisi incelenmiştir. Şekillendirilen
kesitler üzerinde makro olarak; projektör cihazı ile
değişen açı miktarı ölçülmüştür.

3. Deneysel sonuçlar ve tartışma
Deneysel çalışmalar Al 1000 0,8mm 5 derecelik Al
1000 1,5mm 7 derecelik Al1000 1mm 4 derecelik Al
5000 1,5mm 4 derecelik DP600 1mm 2 derecelik ve
DP1000 sac malzemede 3 derecelik bir geri yaylanma
göstermektedir. Literatürde bu çalışmadaki gibi zengin
parametrik çalışma olmamakla birlikte yapılan
çalışmalar, genel literatürde bilgiler ile paralellik
gösteriyor olarak kabul edilebilir.

4. GENEL DEĞERLENDİRME
Aşağıda genel değerlendirmeler verilmiştir.

• Sac kalınlığının artması, geri yaylanma miktarını
arttırmaktadır.
• Presin sac üzerinde bekleme süresi (ütüleme
süresinin) geri yaylanma miktarını düşürmektedir.
• Otomotiv endüstrisinde sıklıkla kullanılan yüksek
gerilimli sac malzemelerin yüksek gerilimlerinden
dolayı geri yaylanma miktarlarının daha fazla olduğu
yapılan deneyler sonucunda tespit edilmiştir.
• Yüksek gerilimli sac malzemelerde sıcaklık artışı geri
yaylanmayı azaltmaktadır.
1.Giriş
• Akma dayanımı ve pekleşmedeki artış geri yaylanma
Geri esnemenin önceden tahmin edilmesi başarılı bir
miktarını arttırmaktadır
imalat yapılabilmesi açısından önemlidir.[1].
Teşekkür

2 DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmayı 2209/b sanayi odaklı lisans bitirme projesi
kapsamında destekleyen TÜBİTAK’ a teşekkür ederiz.

Referanslar
[1] Arslan, B., Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-2,3031,86 (2007).
Şekil 1 Kalıp modeli Şekil 2. Deney numunesi
[2] Zhang, L., Shi, M.F., “Issues Concerning Material
Şekil 1 görülen geri yaylanma deney kalıbı bu çalışma Constitutive Laws and Parameters in Springback
kapsamında tasarlanıp üretilmiş ve Deneysel Simulations”, SAE 1999-01-1002 (1999).
Çalışmalar bu kalıp ile Şekil 2.’de gösterilen numeler
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Abstract
degradation of organic pollutants into very small and
not noxious species, without using chemicals,
avoiding sludge production and its disposal. A wide
spectrum of organic contaminants in water has been
photocatalytically oxidized into nontoxic forms, such
as simple mineral acids, carbon dioxide, and water.
For instance, using photocatalysis for water and
wastewater treatment provides advantages such as
degradation of color and odor compounds,
destruction of disinfection byproduct precursors, and
on-site treatment without the risk of transporting
hazardous waste [Herrmann, 2010]. Nowadays,
more emphasis is given on the removal of undesired
organic contaminants from air streams; or undesired
organic compounds in water supplies and in the
discharge of wastewater from chemical industries,
power plants and agricultural sources. In order to
prevent the damages to environment, the use of
photocatalyst to destroy organic compounds in
contaminated water, or to convert them into harmless
chemicals has been extensively studied in recent
years.

Today, toxic substances in waste waters, and their
removal is an important environmental problem.
Conventional methods are usually ineffective for
removal of this kind of toxic substances.
Photocatalyst semiconductors contribute greatly to
reduction of pollution. When the researches in the
literature have been investigated, it is seen that in
most of the studies semiconductive nanoparticules
such as TiO2, ZnO are used as photocatalysts while
conductive polymers are used to increase
photocatalytic activity by forming nanocomposites.
No study has been found in the literature regarding
the electrochemical polymerization and investigation
of photocatalytic activity of aniline and ophenylenediamine in the presence of FeSO4. In this
study, it has been planned to use poly(aniline-ophenylenediamine) which has a conductivity value at
semiconductive level as photocatalyst. Also it has
been aimed to increase photocatalytic activity by
doping iron. In order to investigate photocatalytic
activity of poly(aniline-o-phenylenediamine) and Fe
doped poly(aniline-o-phenylenediamine), methylene
blue and malachite green have been used as
reference material for pollutants.

In 1972 Fujishima and Honda’s discovery of
photocatalytic degradation of water on electrodes
revealed a new research field on this subject.
Chemists, physicists and engineers lead various
studies and still continuing these works [1]. At first,
scientists focused mainly on energy deposition and
renewable energy. In recent years, photocatalyst
semiconductors are also increasingly becoming
interesting because of their specific optical
properties. Today terrifying increase of carbon oxides
is one of the most important problems that threatens
the world. Also the similar increase of nitrogen
oxides in waters and atmosphere is another problem
that our world faces. Photocatalysts are a great
solution for these problems. Photocatalysts not only
degrades
chemicals
it
also
causes
the
decomposition of harmful species like viruses,
bacteria, fungus.

It
has
been
determined
that
prepared
semiconductive films have quite high photocatalytic
activity and short reaction time and 100%
degradation values has been reached in 90 minutes
for methylene blue and 60 minutes for malachite
green. Also in most of the studies, powder reactives
which are used as photocatalysts are added into the
dye containing medium and that causes additional
effort to remove the photocatalyst from the medium.
In
this
study,
synthesized
photocatalyst
semiconductors are coated on a surface as thin films
so no additional efforts are required for the removal
of photocatalysts. One of the greatest advantages of
this study is that no expenses are required for the
removal of photocatalysts for they are not directly
added into the medium. For that this study will
contribute greatly in this field.
Keywords: photocatalysis, polyaniline,
phenylenediamine, composite film

Photocatalyst nanoparticles held in solid thin films
are more appropriate for industrial applications.
Many studies carried out in solutions in which
nanoparticles were not held. In those cases, it’s not
easy to remove the photocatalyst from medium after
the application. The only possible solution to
overcome this problem is to hold the nanoparticles
on an appropriate material.

polyo-

1. Introduction
Environmental damage as a byproduct of
technological growth is an increasing concern. More
efforts have been given and new technologies have
been developed to deal with this problem.
Photocatalysis allows, in many cases, a complete

Decomposition of organic/inorganic materials in a
system consists of oxygen, photocatalyst and UV
light provided from sun or UV lamp is called
photocatalytic process. This photocatalytic reactor
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system contains a photon energy source to remove
pollutants. It has been proved that photocatalytic
process is an effective and cheap way for removal of
pollutants [2].

production was carried out with the addition of FeSO4
in the solution of 0.5 M H2SO4+20 mM aniline and
5.0 mM o-phenylenediamine for the preparation of
PANI/POPD/Fe
film.
All
electrochemical
measurements were carried out in a dry and oxygen
free nitrogen atmosphere.

Photocatalysts is used in many science branches
such as physics, material science, inorganic
chemistry, analytic chemistry, radiochemistry, energy
etc. [3].

2.3. Characterization
The morphology of the synthesized products was
carried out using a JEOL/JSM-6335F-EDS SEM. The
optical absorption spectra of all the samples were
obtained using an Ocean Optics HR4000 UV–visible
spectrophotometer. Contact angles of film samples
are measured using contact angle meter. Contact
angle measurements of film that was grown on ITO
coated glass are done after drying the films for a day.
Measurements are done by dropping ultra-pure
water on different points of film surface.

No study has been found in the literature regarding
the electrochemical polymerization and investigation
of photocatalytic activity of aniline and ophenylenediamine in the presence of FeSO4. In this
study, it has been planned to use poly(aniline-ophenylenediamine) which has a conductivity value at
semiconductivity level as photocatalyst. In this study
it has been aimed to produce a composite structure
by electrochemical polymerization of aniline and ophenylenediamine in presence of FeSO4 and to
investigate the photocatalytic activity of the
synthesized material.

2.4. Measurement of photocatalytic activities
The photocatalytic degradation of the dyes was
performed in a quartz cuvette. In the photocatalytic
treatment of the dyes, a known concentration
(samples were prepared in molar concentration) of
the dye solution (2.5 mL) was taken in a quartz
cuvette. The photocatalytic thin film coated
substrate immersed to this dye solution. Then the
reaction vessel was placed in a closed chamber
with a UV source, so the solution could be
illuminated from the side. The distance between
the UV light and the dye solution was 15 cm.
Before irradiation, the photocatalytic thin film
coated substrate immersed solution was stored for
15 minutes in dark conditions until adsorptiondesorption equilibrium was established without
stirring. The lamp was switched on to initiate the
photocatalytic degradation reaction. The catalytic
degradation of organic dyes was investigated at
room temperature in the presence/absence of
different catalysts under irradiation/dark for given
times. To check the photocatalytic activity of the
films, the decomposed dye solution was measured
after regular time intervals of 15 min using UV–
visible absorption spectra.

Furthermore, most of the studies related to
photodegradation have been carried out using the
suspension of powder photocatalyst in aqueous
solutions. However, the use of aqueous suspension
is limited for practical application by filtration
problems due to the small size of photocatalyst
particles. In these cases, secondary pollution is the
main problem for waste water treatment, especially in
the case of large scale processes. In this study, the
material that was used as photocatalyst has been
formed as a thin film on a conductive substrate
surface (ITO coated glass) hence the secondary
pollution and the costs for removing it has been
avoided.

2. Experimental
2.1. Materials
All reagents including aniline, o-phenylenediamine,
FeSO4, H2SO4, methylene blue were supplied by
Merck. Bi-distilled water was used throughout the
experimental work. All reagents were of analytical
grade and used without further purification.
2.2.
Electrochemical
photocatalysts

polymerization

The percentage degradation values of dye have
been calculated using the following formula with the
absorbance values that has been measured when
the absorption of dye is maximized from the
absorption spectrums recorded at different times
during the photocatalytic degradation.

of

Various methods are used to form polymer films on
electrode surface. Among them, chemical and
electrochemical
methods
are
mostly
used.
Electropolymerization has many advantages such as
forming homogeneous film, controlled film thickness,
reactions at room temperature etc. To carry out the
electropolymerization, continuous potential scanning
or constant potential electrolysis methods are usually
used. In this work, continuous potential scanning
method is used.

% Degradation=

(1)

where Co represents the concentration value of the
dye before illumination, C denotes the
concentration value of dye after a certain
irradiation time, respectively.

3. Results and Discussion

The electrochemical synthesis of PANI/POPD film
was carried out on ITO coated glass substrate using
-1
cyclic voltammetry at 50 mV s , between -0.4 and
1.2 V in the solution of 0.5 M H2SO4+20 mM aniline
and 5.0 mM o-phenylenediamine. The polymer film

3.1. Synthesis of photocatalysts
Copolymerization of 20,0 mM aniline and
5.0 mM OPD has been carried out in 0.50 M H2SO4
solution using continuous potential scanning
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between -0.4 V and 1.2 V. Fig. 1 shows the multicycle cyclic voltammogram of the polymerization on
ITO coated glass.

conductivity measurement device and it’s measured
-2
6.5x10 S/cm. This conductivity value shows us that
the conductivity of the polymer is at semiconductor
level and a higher value compared to the
copolymer’s conductivity.
Structure and morphology
To investigate the morphological structures of
polymer composite films that have been coated on
ITO covered glass, scanning electron microscopy
(SEM) method has been used. Figure 3 shows the
SEM images of copolymer and polymer composites
that were synthesized in this study. It has been
determined that SEM images differentiate according
to the polymer structures that have been coated on
the surface. That difference can be seen in Figure 3.
It has also been determined that morphological
structure differentiates by creating composites and
that difference affects the photocatalytic activity
positively.

Figure
1.
Polycyclic
voltammogram
of
electropolymerization of 20.0 mM aniline and 5.0 mM
o-phenylenediamine on ITO coated glass, v = 50
mV/s
As seen on the voltammogram, in the first
cycle there is a peak shows the oxidation of the
monomers and in the later cycles there are
increasing peaks of oxidation-reduction. As a proof of
growth of films during the potential scan, it is seen
that peak currents of these peaks increased. After
the potential scan dark brown-green colored film has
been seen on the ITO coated glass.
The copolymerization of 20.0 M aniline, 5.0 M OPD
and 0.001 mM FeSO4 has been carried out in 0.50 M
H2SO4 solution using continuous potential scanning
between -0.4 V and 1.2 V. Figure 2 shows the cyclic
voltammogram of the polymerization on ITO coated
glass.

Figure 3. SEM images of copolymer and composites that
have been brought up on ITO, magnified by 20000 times.

5.1.9 Measurement of surface contact angle
The surface contact angle of semiconductor metal
oxides that has photocatalytic features depends on
the chemical properties and morphology of the
surface. In this study the measurement of the surface
contact angle of the films that have been coated on
the surface of the ITO coated glasses, carried out
after they have been dried for a day. For the
measurements, ultra-pure water has been instilled on
the surface of the plaque, and then the angle
between the water and the surface has been
measured using the contact angle meter (CAM)
device. Figure 4 shows the measured contact angle
values on the photos taken during the contact angle
measurements.

Figure 2 The cyclic voltammogram of the
electropolymerization on the ITO coated glass of
20.0 mM aniline and 5,0 mM o-phenylenediamine in
the present of 0.001 mM FeSO4, v=50mV/s
As seen on the voltammogram, in the first cycle,
there is a peak that shows the oxidation of the
monomers and in the later cycles, there are
increasing peaks of oxidation-reduction. As a proof of
growth of films during the potential scan, it is seen
that peak currents of these peaks increased. After
the potential scan dark brown-green colored film has
been seen on the ITO coated glass. The conductivity
of the produced polymer measured using four-point

As seen in the photos, the contact angle of the
PANI/POPD/Fe film is lower than the PANI/POPD's.
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And that shows that the PANI/POPD/Fe has higher
hydrophilic property (Figure 4). The difference in
hydrophilic property may be caused by the change of
the chemical property due to the addition of iron or
the change of the surface morphology. The change
in the surface morphology was proven by the SEM
images.

a

b

Figure 5. (a) Change in UV-vis absorption spectra
and (b) Extent of decomposition of Methylene Blue
during photodegradation, of the by using
PANI/POPD film on ITO coated glass substrate
-6
(Methylene Blue concentration: 1.0 x 10 M)

Figure 4. Photos taken during the measurements of
the contact angles of the semiconductor films
The measured values of surface contact angle are
responsive with the SEM analysis. The increase in
the hydrophilic property of PANI/POPD/Fe film
caused its surface to be soaked better by water.
Therefore, both the number of water molecules
accumulated on its surface and the number of
hydroxide radicals formed by the absorption of light
on the semiconductor film were increased. And
because the hydroxide radicals have an important
role in the photocatalytic activity, photocatalytic
activity of the surface was also increased.

As seen on the graphics, the degradation
ratio of dye in dark environment in presence of
semiconductor is 13%. This means that the
adsorption of dye on semiconductor film is %13 as
there wasn’t any light to start photocatalysis3. On the
other hand, degradation ratio around 79% has been
seen under UV light. This means that the
synthesized PANI/POPD film has photocatalytic
activity.
Figure 6 shows the absorption spectrums of
the dye solution recorded at the start and periodically
during the time under UV rays and the degradation
ratio over time.

3.2. Photocatalytic activity

The photocatalytic activity of coated material has
been investigated after the polymer coated electrode
washed with pure water to remove the monomer
solution. To investigate the photocatalytic activity,
copolymer coated ITO coated glass was put into
-6
1.0x10 M methylene blue solution and put in dark
environment for 15 minutes for adsorption-desorption
balance. Then, the photocatalytic investigation was
started under UV irradiation. Figure 5 shows the
absorption spectra of the dye solution recorded at
the start and periodically during the time under UV
irradiation and the degradation ratio over time.

a

b
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3.2.2 Determination of FeSO4 Concentration
Figure 6 (a) Change in UV-vis absorption spectra
and (b) Extend of decomposition of Methylene Blue
during photodegradation, of the by using
PANI/POPD/Fe film on ITO coated glass substrate
-6
(Methylene Blue concentration: 1.0 x 10 M)

To investigate the effects of FeSO4 concentration
during
the
synthesis
of
PANI/POPD/Fe
semiconductive films, values held constant between 0.4 V and 1.2 V for potential scanning, at 30 for cycle
count, at 20.0 mM for aniline concentration, at 5.0
mM for OPD and the polymerizations have been
carried out with different concentrations of FeSO4.
The photocatalytic activities of synthesized
composites have been compared on Figure 8.

As seen on the graphics, the degradation ratio of dye
in dark environment in presence of semiconductor is
8% (figure 6). This means that the adsorption of dye
on semiconductor film is 8%. This also means that
the composite film has a lower adsorption value than
the copolymer film. On the other hand, degradation
ratio around 98% has been seen under UV light. This
means that the synthesized PANİ/POPD/Fe
semiconductor film has photocatalytic activity.
If we are to compare the photocatalytic activities of
PANI/POPD/Fe composite film and PANI/POPD
copolymer film, while PANI/POPD/Fe composite
causes 98% degradation in 160 minutes,
PANI/POPD copolymer causes 79% degradation in
210 minutes. This shows us that doping iron to
copolymer’s structure increases the photocatalytic
activity by a significant amount.
3.2.1
Determination
Concentration Ratio

of

the

Monomer

Figure 8 The graphics of percent degradation of
Methylene Blue versus time on the PANI/POPD/Fe
semiconductor composite containing different
amounts FeSO4 under UV irradiation (Methylene
-6
Blue concentration: 1.0 x 10 M)

To investigate the effects of OPD concentration
during
the
synthesis
of
PANI/POPD/Fe
semiconductive films, values held constant between 0.4 V and 1.2 V for potential scanning, at 30 for cycle
count, at 20.0 mM for aniline concentration, at 0.001
mM for FeSO4 and polymerizations have been
carried out with different concentrations of OPD.
Photocatalytic activities of synthesized composites
have been compared on Figure 7.

As seen on the graphic, composite’s photocatalytic
activity is affected from the change of FeSO4
concentration. Highest activity is shown by the
composite synthesized in the solution that contains
0.001 mM FeSO4 and this value used on the rest of
the work. It has already been stated that, metal
dopant may cause the photocatalytic activity to
disappear when they don’t spread over the surface. It
is also valid for our project too; high amount of
FeSO4 may reduce the photocatalytic activity while
low amounts may not be enough to affect it.
The pollution of atmosphere, earth and water
because of paper, dye, cosmetics, textile etc.
industries and many other polluters is one of the
most important environmental issues of our time. It is
quite important to keep the live environment clean by
developing
new
technologies.
The
organic
substances and heavy metal ions found in the
industrial wastes are a potential threat due their
carcinogenic attributes and extreme stability. In order
to remove those threats, one of the most used
methods in last few years is photocatalysis.
Photocatalytic process is removing organic/inorganic
pollutants by chemical reactions in the system that
contains UV rays from the sun or a UV lamp, oxygen
and photocatalyst substances. Photocatalytic
processes are superior to other methods because
the semiconductors are cheap and capable of tearing
the pollutants apart.

Figure 7 The graphics of percent degradation of
Methylene Blue versus time on the PANI/POPD/Fe
semiconductor composite containing different
amounts OPD under UV irradiation (Methylene Blue
-6
concentration: 1.0 x 10 M)
As seen on the graphic, composite’s photocatalytic
activity changes with the change of the concentration
of OPD in the polymerization medium. Highest
activity is shown by the composite synthesized in the
solution that contains 5.0 mM OPD and this value
used on the rest of the work.

Developing sustainable environmental cleaning
technologies is essential for advanced nations who
create great amounts of pollution. Also, other than
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PANI − POPD − Fe3+ + H 2O2 → PANI − POPD − Fe2+ + •O2 H + H +
(4)

technical issues like low reaction ratio, difficulty of
use, application difficulties to textile and plastics,
solutions must be found to economic and reliability
issues. Photocatalytic processes are applicable to
different pollutants thus an efficient way to remove
pollution globally. Photocatalytic processes are
usable easily and reliably, also can be used
everywhere as long as there is light. For those
reasons, it is usable by developing countries as
much as developed countries, and can make a great
contribution to solving the increasing pollution.

[ DYE ] + PANI − POPD − Fe3+ → [ DYE ]

•+

+ PANI − POPD − Fe2+

(5)

{[ DYE ] or [ DYE ] } + { OH + OH + H O } → CO + H O + Mineral Acids
•+

•

•

2

2

2

2

2

(6)
The results of the study show that the copolymer and
polymer composite that has been synthesized in this
study can be used for degradation of dyes in
wastewaters and decolorization of wastewaters.

It has been determined that prepared semiconductor
films have quite high photocatalytic activity and low
reaction time, also complete degradation has been
achieved in 90 minutes for methylene blue dye and
60 minutes for malachite green dye. It is not possible
to compare this study's results with other studies
from literature because as mentioned in the previous
chapter there are no other studies carried out neither
the electrochemical copolymerization of PANI and
POPD in the presence of FeSO4 nor they
investigated its photocatalytic activity. Other studies
are usually based on creating a composite of PANI,
produced by chemical polymerization, and TiO2
nanoparticles with a known photocatalytic activity.
Using PANI/TiO2 composite the results of those kind
of studies are 80% degradation in 120 minutes [4],
92% degradation in 120 minutes [5], 80%
degradation in 90 minutes [6]. In another study PANI,
produced by chemical oxidation, with addition of
Fe3O4/SiO2/TiO2 microglobes resulted in 45%
degradation in 325 minutes. It is clear that this study
has much better results in photocatalytic activity than
the other studies in the literature.

CONCLUSIONS
Synthesis
of
PANI/POPD/Fe
semiconductor
composite films coated on ITO covered glass was
carried out for the first time in this study and its
photocatalytic activity and surface properties was
investigated. The semiconductor film surface was
characterized by measuring their surface contact
angles and using SEM methods. The photocatalytic
activities of semiconductor film surfaces were
determined by the degradation of methylene blue,
and experimental parameters was optimized.
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Also, most of the heterogeneous photocatalysis
studies use powder reactive as photocatalyst and
that causes additional refinement of the medium from
the photocatalyst. But since in this study, the
photocatalyst is covered over semiconductor surface,
it can easily be removed from the medium; hence no
additional refinement is required. One of the biggest
advantages of this study is the photocatalyst is not
added to the medium directly; hence no pollution
caused by the photocatalyst and no extra cost comes
because of the refinement of the photocatalyst. For
those reasons, this study will be an important and
significant addition to this field.
Fe-II ions that we added to PANI/POPD copolymer
quickened the degradation reaction because it
makes the disintegration of H2O2, created by the
semiconductor degrading oxygen and oxidizing
water, easier (Reaction 2 and 3), turns the created
hydroxide ions into hydroxide radicals (Reaction 3)
and turns the organic substances directly into
radicalic species (Reaction 4) [2; 7].
PANI − POPD − Fe2+ + H 2O2 → PANI − POPD − Fe3+ + •OH + OH −
(2)

PANI − POPD − Fe3+ + OH − → PANI − POPD − Fe2+ + •OH
(3)
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Abstract
together to explain different features of the IQHE [1317].
Self-consistently coulomb interactions in recent
theoretical studies become significant to explain the
plateaus in quantum hall systems [18]. The current
flow along these plateaus referred as incompressible
strips (ISs). These incompressible strips are formed
by the Coulomb interaction when Fermi Energy (EF)
falls between two consecutive Landau levels. The
induced Hall potential falls due to the scattering.

In this work, Zeeman energy effect on quantum
system of electrons under the influence of the
orthogonal static magnetic and electric fields, is
investigated. The Zeeman energy has been added to
the effective energy of the quantum Hall system
using the local density of states expressed by the
Green's function. The width of incompressible strips
is compared with the corresponding values obtained
for neglected Zeeman energy. It has been shown
that the Zeeman energy has a large impact on the
width of the incompressible strips.

( )

Considering the Ohm’s law j x = σˆ ( x ) E ( x ) , the
conductivity can be generated by the self-consistent
Born approach and calculated by the local filling

Keywords: Quantum Hall Effect, Incompressible
strips, Green’s function, Zeeman energy

factor,

1. Introduction

ν (x ) = 2πl 2nel ( x) ,

strips [20]. Here,
length and

The studies on electronic structures of
semiconductors and nano-sized metals have been
increased rapidly in recent years [1]. One of the most
important discoveries in the field of solid state
physics is the integer quantum Hall effect. The
integer quantum Hall effect (IQHE) occurs in a twodimensional electron system under a large
perpendicular applied magnetic field [2]. Many
experiments have been carried out in order to
understand the properties of the two-dimensional
electron systems [3-5]. The local density of states
has been investigated by using spatial scanning
tunneling spectroscopy. The doped GaAs/AlGaAs
heterostructure synthesized using Molecular Beam
Epitaxy (MBE) has been investigated in detail by
Kramer et.al. [3]. Additionally,
Kramer et.al.
presented a theoretical model based on local density
of states generated by Green`s functions [6]. The
exhaustive calculations in this paper have been
carried out in the light of the corresponding
theoretical model. Well known IQHE, landau
quantization and localized electronic states have
been explained referring to the single particle
system. This model describes many effects of
impurity atoms on widening states, longitudinal
conductivity, spatial localization [7-10]. In the second
model the IQHE can be explained in terms of edge
channels that have been studied intensively by
Chklovskii et. al. [11,12]. The electron screening
effects have been taken into account in the
calculations that explain the completely filled Landau
levels and constant electron density is through the
incompressible stripes. These two models are used

nel (x)

in the incompressible

l =  /(eB)

is the magnetic

is the average number of local

electron density. The electronic properties of the
quantum hall system vary considerably throught
these strips. For example, the Hall conductivity

σ H = h / e 2ν

is quantized and the longitudinal
conductivity vanishes at zero temperature [21-24].
The edge effects are neglected in the model
developed by Kramer et al. [24, 25].
In this study, we used Green's functions to
investigate in detail the effect of Zeeman energy on
the quantum system of electrons under constant
electric and magnetic fields.

2. Calculation Method
As it is well known in the case of low temperatures
and strong magnetic fields the hall resistance of twodimensional electron gas in x-y plane has quantized
values.
In fact quantum Hall systems contain
specific amount of impurity, nevertheless Kramer
et.al. obtained quantized values for the density of
states (DOS) as well as the local density of states
(LDOS) even in absence of impurities [6, 25].
In this study we calculate several properties of the
quantum Hall system according to the theoretical
model developed by Kramer et.al. by adding Zeeman
effect to the effective energy of the system. The
energies of quantum Hall system generated by
applied orthogonal electric ( ε ) and magnetic fields
(B) to the two-dimensional electron gas are
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E = (2k + 1)ω L

ω L = eB / 2m

with

Using the effective energy of k.th level, the above
statement can be rearranged to give the density of
states of k.th Landau level as follows:

the

Larmour frequency.
One common method used to calculate the
density of states is the Green's function method. A
propagator is used in this method that is a Laplace
transformation Green's function depending on energy
defined as;

nε ×B ( E ) =

As a result the total density of states (TDOS) can be
calculated as;

1
G (r , r ' , E ) = ∫ dte iEt / h K (r , t r ' ,0).
i

EF

N ( E F ) = ∫ n( E )

(1)
The

propagation

K ε2×DB (0, t 0,0) = −

for

such

a

system

imω L
×
2π sin(ω L t )

−∞

is;

(7)
More details on these calculations can be found in
Ref.[21].

 iFt

[ω L t cot(ω L t − 1)]
× exp 
2
 8mω L


(2)

An important ingredient is the presence of
incompressible regions inside the 2DES, which are
characterized by the fact that locally the Fermi level
lies between two Landau levels, i.e., the states of the
lower Landau level are completely filled, those of the
next higher level are empty. The electrostatic
potential can be found from the Hall voltage drop
over such an incompressible region as ∆V = ε∆x ,
where x is the thickness of the incompressible strip.
The self-consistent potential variation along the IS

One can use the imaginary part of the Green’s
function to calculate the DOS as well as LDOS of the
system.

nε ×B ( E ) = −

1

π

[

mω L ∞ −( Γ 2t 2 / 4  2 )−itEk /  0  Γ 2 t 2 
dte
Lk  2 
2π 2  2 ∫0
 2 

]

∞

Im Gε2×DB (0,0; E ) = ∑ nk ,ε ×B ( E )

region

k =0

ωC (ωC = 2ω L2 ) .

is

In

order

to

investigate the Zeeman effect on the width of ISs, the
term of g σµ B B has been added to the effective
energy of the system and the corresponding LDOS
*

Furthermore, the Hamiltonian of two dimensional
electron system under the influence of perpendicular
electric and magnetic fields is given as;

H ε2×DB

has been calculated.

p x2 + p y2

1
=
+ mω L2 ( x 2 + y 2 ) − rF − p y xω L +
2m
2
+ p x yω L ,

(4)

Γ = Fl

with

F = eε y the

electric force

factor which has value of 0.44 for GaAs.
Consequently, the effective energy of the system has
become

E k = E − Γ 2 /(4ω L ) − (2k + 1)ω L + g *σµ B B
.

Fig.s 1(a) and 1(b) show the local density results for
spin up and spin down cases, respectively under the

effective on electrons. As well, the energy of k.th
level
is
given
as

electric field of

E k = E − Γ 2 /(4ω L ) − (2k + 1)ω L .

ε 2 =8000V/m
respectively.

∞

(5)

iEt
h

2e

Γ 2t 2 ∞
4 2

∑ L (Γ t
k =0

0
k

ε 1 =2000V/m.

density variation for

Accordingly, the local density of states can be
expressed as;

mω L
nε ×B ( E ) =
dte
2π 2  2 ∫0

2 2

 − iΓ 2 t
× exp[− iω L t (2k + 1)]exp 2
 4 ω L

is the effective Landau

3. Results and discussion

where the width parameter of the Landau level is
defined as

g*

)

2 2 ×
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Similarly,

the local

spin up and down states for

are sketched in Fig.s 1(c) and 1(d),
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Figure 2. The Hall conductivity, the LDOS, and
TDOS of two-dimensional electron system under
perpendicular 5T magnetic and the 2000V/m electric
fields.
We also calculate the Hall conductivity of two
dimensional electron system through the following
expression

σ xy =

e
N ( E F ) . Fig. 3 shows the Hall
B

conductivity as a function of filling factor
different electric field values.

ν

for

Figure 1. The local density of states obtained for (a)

ε1 =

2000 V/m, spin up

(b)

ε1 =

2000 V/m, spin

down, (c) ε 2 = 8000 V/m, spin up and (d) ε 2 = 8000
V/m, spin down cases under the magnetic field of
B=5T.
Figure 3. Hall conductivity as a function of filling
factor.

The electric field increase leads to broadening in
LDOS which indicate wider Landau levels. On the
other hand, the local density of states do not overlap
for weak electric fields. Our results indicate that the
overlapping takes place at ε =6500V/m electric field
when Zeeman energy is taken into account. In
addition, the Zeeman energy do not effect the
maximum values of the local density peaks.

Zeeman effect is neglected in these calculations and
linear variation of

σ xy is obtained for both ε 1 =20V/m

and ε 2 =52 V/m. So that, the electric field leads to
long range scattering.

The calculated LDOS (k = 0,1,2,3,4), TDOS and
Hall conductivity as a function of energy under the
influence of magnetic field of 5T are presented for
both spin up and down cases in Fig. 2. The
maximum values of the local density as well as total
density peaks are not affected from the Zeeman
energy term. However, Hall plateaus, LDOS and
TDOS peaks shift to the left or right depending on
spin orientation. This is an expected result as the
effective energy of the system is a function of the
direction of spin.

The local densities of states for k=0 and k=1
levels as well as spin up and down states obtained
for an electric field of 6500V/m are illustrated in Fig.
4.

Figure 4. Local density of states obtained for k=0 and
k=1 states by consider (σ = 2, ε = 6500V / m)
and neglecting Zeeman effect.
It can be seen that for neglecting Zeeman effect and
the case of ν = 2 the local density of states
overlaps if the incompressible strips are narrower
than 34nm. Furthermore, LDOS overlaps if
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incopressible strips are 33nm wide for spin down,
while the same effect is obtained if the width of
incompressible strip is 35nm for spin up case.
Zeeman energy do not effect the maximum LDOS
values for either spin up and down states.
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Abstract
research results can be applied to the field of cold
chain logistics.

Forming and joining technology for glass fiber
reinforced thermoplastics (GFRTP) composites have
attracted the interest of cold chain transport as an
effective means to heat insulation developed
lightweight
and
high-performance
composite
structure. In this paper, the research on the forming
technology of GFRTP and joining technology with the
metal were introduced. GFRTP panels of van body
were manufactured from prepreg using hot pressing.
The featured joint of GFRTP were created by IR
heating and cold pressing. The lap joining of
advanced high-strength steel (AHSS) with GFRTP
using self-piercing riveting (SPR) process . The
maximum load of JSC590Y AHSS/GFRTP specimen
was 2400 N by tensile lap-shear testing method.

2. Methods and Results
2.1. GFRTP materials
The GFRTP board were prepared by the 10 layers of
glass fiber/thermoplastic prepreg (thickness of one
layer prepreg was about 0.5 mm per sheet). The
temperature and pressure of hot pressing was 220
o
2
C and 30 kg/cm , respectively. The holding time was
about 10 minutes. After the hot pressing process, a
GFRTP board was prepared and its thickness was
about 2.5 mm, as shown in Fig. 1.

Keywords: Joining, Forming, Fiber reinforced
thermoplastic, Advanced high strength steel, Selfpiercing riveting

1. Introduction
The materials of lightweight on vehicles will grow to
70% by 2030 in view of Europe and the United
States fuel economy and stringent carbon
regulations. More and more lightweight products
made out of or with fiber reinforced thermoplastics
(FRTP) are making their way into consumer
applications such as automotive parts [1]. Although
the cost of FRTP composites remains a major
obstacle, it will gradually decrease with the help of
manufacturing techniques. Therefore, the carbon or
glass FRTP composite market is expected to prosper
in the near future [2].

Figure 1. Appearance photo of the GFRTP board
The tensile stress-strain measurements were
performed using an MTS 810 universal testing
machine (UTM). The tensile test specimen is shown
in Fig. 2. The stress and strain of GFRTP specimen
was 370 MPa and 1.7 %, respectively. The module
was about 27 GPa.

In order for FRTPs to be more commonly used in
future markets, it is crucial to join FRP composites
with different materials, such as aluminum (Al), iron,
and steel [3-5]. The two materials, steel and glass
fiber-reinforced polymer (GFRP) which plays a
dominant role, can be used for the skin of van body.
The ways to connect body plate can be divided into
rivet joint and adhesive bonding [6]. However, a
serious environmental problem is that the original
GFRP cannot be recycled.
In this paper, a GFRTP composite was initially
formed via IR heating and cold pressing process,
and a SPR joining method was applied to bond the
GFRTP to AHSS. A tensile lap-shear test was
conducted to measure and analyze the specimen
mechanical properties. Furthermore, the door of the
refrigerator van body is actually manufactured, and

Figure 2. Tensile stress-strain test specimens of the
GFRTP material
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2.2. GFRTP forming
In order to prepare the feature of GFRTP for joining
with the metal parts, an IR heater and cold press
equipment were used to form the rhombus groove on
the GFRTP boards. The depth of 1.1 mm rhombus
groove were made by the designed mold (Fig. 3).
The parameters of fabrication such as the following:
o
temperature was 200 C, heating time was 120
seconds, pressure was 40 N, and holding time was
90 seconds. The rhombus groove of featured joint is
shown in Fig. 4.

Figure 5. Schematic diagram of SPR process

Firure 6. AHSS/GFRTP specimen with the SPR
process
2.4. Door of the van body manufacturing
The Feature of GFRTP were formed by heating and
cold pressing process, as shown in Fig. 7.

Figure 3. Designed mold of rhombus-shaped feature

Figure 7. Schematic diagram of the joining of GFRTP
with AHSS
The prepared GFRTP board was applied to the door
of refrigerator van body area, where L=1000 mm ×
W=750 mm × t=2 mm GFRTP board was fabricated
onto the heat insulation of Polystyrene material to
make the performance of van body (Fig. 8).

Figure 4. Rhombus groove of GFRTP broad
2.3. GFRTP/AHSS joining
Using a SPR process as depicted in Fig. 5 is suitable
for joining up two materials. The diameter of a rivet
was 3.3 mm. When the riveting pressure is over 3000
psi, the penetrating and bonding are in good
condition, as shown in Fig. 6. The maximum load of
JSC590Y AHSS/GFRTP specimen with the SPR
process was about 2400 N.

Figure 8. Door of the refrigerator van body
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3. Summary
The door panel of van body was a GFRTP
composite, in which there were three rhombusshaped groove. Because the groove only occupied a
local area, the use of IR heating could avoid the
problem of energy consumption and heat
deterioration of the composite material. At present,
the composite components are gradually combined
with the metal parts as hybrid design, so that they
can be used in a more dynamic assembly
environment. The result of tensile lap-shear test for
lap joint between the GFRTP and the AHSS had
been completed, and the load was about 2400 N.
The first domestic application of GFRTP was
developed for the door panel of refrigerator van
body.
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Abstract: The solar photovoltaic (PV) power is one of
the major pollution free sources of energy in present
times. The quantity of energy generated from PV
generators is based on the amount of solar radiation
and angle between the sunlight and PV solar module
with respect to earth. This has been observed that the
solar PV array generates the maximum power when the
position of solar PV panel is almost perpendicular to the
inclined rays of the sun. Moreover the highly efficient
induction motor will adjust the direction of solar PV
module and improves the efficiency. The proposed
system emphasizes strategy of implementation of
Artificial Bee Algorithm which will calculate and
optimize the tilt angle for maximization of solar power
generation. The simulation of proposed system for the
maximization of solar power by using the Artificial Bee
Colony (ABC) Algorithm with the Induction Motor
controller is simulated in MATLAB 9.0 (2016a)
Key words. Tilt angle, Artificial Bee Colony,
Optimization, Induction Motor Controller

1. INTRODUCTION
The demand of energy is increasing day by day
due to high increase in fuel prices, environmental
concern. To fulfil this energy demand, there is
need of alternative energy sources which can
replace the conventional energy sources. Solar
energy can become the backbone for future
generation as due to increase in demand, nonavailability of fuels and environmental concerns.
Power generation using solar energy can be the
best alternative in present times. Two techniques
are being employed to generate power from solar
energy namely solar thermal and photovoltaic
system. PV system makes the use of photovoltaic
effect and directly convert power into electricity
are suitable for small scale power generating
utilities.[1] Power output of PV panel is affected by
several factors such as solar radiation,
temperatures,
materials
used
in
solar.
Photovoltaic effect is the main physical process
by which a PV converts the sunlight into the
electricity.
Sunlight
consists
of
energy
accumulations, photons and solar energy
particles. Photons may absorb or can reflect when
the photons hit the PV cell than the photon energy
is transferred to an electron in an atom of cell or
silicon atoms The production of voltage and
electric current in a material (photovoltaic cell) by
exposure of sunlight and this physical and
chemical phenomenon known as Photovoltaic
effect. Today solar energy is the backbone for the
future generation. [1][2]These days the generation
of electricity in the world is mainly comes from the
degradation of fossil fuels. The eco-friendly power

production is the ultimate solution for
environmental pollution. The solar energy sort-out
all the limitations and problems that comes out
from fossil fuel power production and fulfil the
requirements of electricity.
2.1
PROBLEMS
ASSOCIATED
WITH
MAXIMIZATION OF SOLAR POWER
Most of the research is under process for the
increasing efficiency of the solar power
generation, but the efficiency is reduced and
downs due to the faults and other factors which
are generated inside the PV system, like dusting,
shading, material faults and selection of tilt angle
with respect to the time and location. Most of the
problems which occur during the maximizing of
solar power are:
(a) Changing direction of sunlight with respect to
solar panel surface
(b) Difficulty for rotating of heavy solar panel while
adjusting tilt angle
To overcome the problems, Artificial Bee Colony
algorithm is implemented for optimizing tilt angle.
For adjusting of the tilt angle, induction motor is
used which can handle large weight of heavy
solar panels. This concept is used to minimize the
major drawback of existing techniques and
improve the efficiency of PV module.
3.1 ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM
This Artificial bee colony algorithm is the optimum
technique which provides the search procedure
based on the population in which individual is
considered as food positions and are modified by
the artificial bees with defined time. [3] The motto
of bees is to search the location of food source
with large quantity nectar and then finally the
highest nectar. In this system of artificial bee
colony, the artificial bee fly through the multidimensional search space and some on-looker
bees and employed bees choose that food source
that depends on their past experience and their
nest mate they also adjust their new positions.
Another group bee called scouts they fly randomly
for the selection of food source without using their
any past experiences. However if the quantity of
new found source will be greater than, that of the
previous one, under this situation, they follow the
new position and reject the old (previous) position.
Thus we can say, artificial bee colony algorithm is
the combination of local search and global search
which is carried by, employee bees, on-looker
bees and the scouts bees trying to balance of
exploration and exploitation process.[4][5]
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4.1 INDUCTION MOTOR CONTROLLER
The adjusting rotation of solar PV module for
getting accurate tilt angle, induction motor is used.
The three phase induction motors are
mechanically connected at stem point location of
the solar PV module. The induction motor rotates
as per the optimized tilt angle of artificial bee
colony algorithm. The advantage of induction
motor is they can handle or withstand for heavy
solar PV modules unlike stepper motor. [6]
5.1 RESULTS AND ANALYSIS
The simulation of PV system is done in Matlab
Simulink and the dataset is taken from Ecoenergy
–A California corporation (1MW Solar Plant)
V.P.O Boparai Kalan Distt. Ludhiana for year
2017.
TABLE

1.

Data

for

Temperature

and

Irradiance
Time

Date

Temp
(°C)

Irradiance
2
(W/M )

10am 6pm
10am 6pm
10 am 6pm

30/01/17

8-20

370-630

28/02/17

10-24

400-690

30/03/17

12-25

430-740

10am - 30/04/17 13-27
430-860
6pm
10 am - 6 30/05/17 18-34
440-910
pm
10am - 6 30/06/17 23-44
490-980
pm
10am - 30/07/17 22-43
460-980
6pm
10am - 6 30/08/17 21-42
430-820
pm
10am - 30/09/17 18-39
420-730
6pm
10 am - 30/10/17 16-34
400-690
6pm
10 am - 6 30/11/17 13-24
410-620
pm
10am - 6 30/12/17 7-19
360-580
pm
The figure 1 is the simulation model
for
optimization of tilt angle using induction motor
controller & artificial bee colony algorithm for
maximization of solar power generation in
photovoltaic system. The model has two inputs
such as temperature and irradiance. The
temperature is measured in degree Celsius and
2
irradiance is measured in W/m .Irradiance input is
applied to the PV array through rate limiter
whereas temperature is applied to the PV array
through the saturation. The paper is mainly to
observe the effect of tilt angle selection in the PV
array system. In the proposed work, mainly focus

on the selection of better tilt angle to improve the
efficiency. Here ABC is used as an optimizer to
optimize the angle according to the time via
induction motor in the proposed PV array module.
After selection of tilt angle, the parameters named
as Vabc_B1, Iabc_B1,Vdc_ are calculated.

Fig 1 Simulation Model.

The output generated by the PV array is provided
as an input to the inverter controller that
comprises of voltage and current. The output of
inverter becomes the input to the 3-level IGBT
Bridge. The output of IGBT Bridge is connected to
different loads named as RL (resistor inductor)
load, capacitor load, transformer load, parallel
load etc. The figure 2 represents the waveform
obtained for irradiance, Vdc, and Pdc The above
waveform represents the graph between
irradiance, Vdc, and Pdc with respect to time.
Irradiance as an input provided to the PV array is
represented in the waveform. The maximum value
of irradiance provided to the PV array is 1000
2
w/m . Here, Vdc mean represents the DC voltage
generated by the PV array system and having a
maximum value generated by the system is 500.

Fig 2 Waveform of Irradiance, DC Voltage and DC
Power

Pdc waveform represents the power generated by
the system. The maximum power generated is
250 KW whereas minimum power generated is
50KW obtained after 0.5ms.
The figure 4 represents the individual voltage,
current generated by single PV cell. The
maximum value of voltage is 500V whereas
minimum voltage generated is 460V. The
maximum current generated by the single cell is
500A. As the time increases the PV current as
well as the diode current reduced. The minimum
value of PV current is 100 A and the minimum
value of diode current is 5A.
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Fig 3
Current

PV

Voltage, PV Current and Diode
Fig 6 Comparative Analysis of Power losses with
and without ABC

Fig 4 Output Power of PV System
The voltage level generated by the PV array is
nearly 260 volts. The voltage decreased after 0.5
ms
The figure 5 shows the power versus voltage
0
curve for optimum fixed angle of 30 annually and
it is observed the power loss is less in the time of
summer but the power losses are more at same
tilt angle in case of winter time.
P-V charateristics at angle :30 Degree
100
Jan

90

Dec
Feb

80

Nov
Oct

70

Sep
Aug
Apr
Mar

50

Jul

pv

(W)

60

P

May

40

Jun

30

20

10

0
0

5

10

15

V

pv

20

25

(V)

Fig 5 Annual Variation of Power versus Voltage
As the ABC algorithm is applied for selection of
optimum tilt angle , the power output gets
maximized as the irradiance gets increase on the
surface of solar PV module. Figure 6 represent
comparative analysis of power losses with and
without ABC algorithm.

6.1 CONCLUSION
This paper presents the selection of optimum tilt
angle using induction motor controller & artificial
bee colony algorithm for maximization of solar
power generation in photovoltaic system.The
proposed model is simulated in MATLAB and
hence; parameters such as power loss, voltage,
and current, are measured for different tilt angle.
The main idea of the proposed system is the
selection of optimum tilt angle to maximize the
power of a PV system. It is observed that the
output power
increases and power losses
decreases using ABC algorithm as this method
choose the optimum tilt angle and thus increase
irradiance on surface of solar panel which
ultimately increase power output of PV system.
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FACILE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF UV AND VISIBLE
LIGHT DRIVEN PHOTOCATALYST: CoO
a
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Abstract
In this study, we report that the facile synthesis of cobalt
monoxide (CoO) by the reaction of cobalt acetate
(CoAc) with NaBH4 in solution followed by heat
treatment in an inert atmosphere, for the first time. The
crystal structure, morphological and spectroscopic
properties have been changed with ratio of
Co2+:NaBH4 during the synthesis. The synthesized
CoO nanoparticles have been used as a photocatalyst
for the decomposition of some textile dyes (methylene
blue and rhodamine B) under UV and visible light
irradiation. Also, the effect of synthesis parameters such
2+
as ratio of Co :NaBH4, calcination gases, temperature
of calcination etc. on photocatalytic degradation of dyes
were investigated. A little amount of CoO photocatalyst
(0.4 g/L) decomposed both of dyes (1.0x10-5 M
methylene blue or rhodamine B) with %98 efficiency
after 45 and 30 min, respectively irradiation under visible
light.

Herein, magnetic CoO nanoparticles were synthesized
by a facile chemical precipitation synthesis method by
using the reaction of CoAc with NaBH4 in solution, for
the first time. CoO was synthesized by a two-step
synthesis process containing chemical precipitation and
calcination. Calcination gases (Ar, O2 and air) are a
very important parameter for the crystal structure.
Photocatalytic activity of synthesized CoO was
investigated under UV light irradiation by decomposition
of MB dye. Also, the photocatalytic activity of magnetic
CoO nanoparticles was investigated elaborately under
UV and visible light irradiation for degradation
rhodamine B (RdB) and methylene blue (MB) dyes.

2. Experimental
2.1. Materials

All
reagents
including
cobalt
acetate
Keywords: photocatalysis, methylene blue, rhodamine (C4H6CoO4.4(H2O)), sodium borohydride (NaBH4),
B, CoO
methylene blue and rhodamine B were supplied by
Merck. Bi-distilled water was used throughout the
1. Introduction
experimental work. All reagents were of analytical
grade and used without further purification.
In many fields of industry, organic dyes get a wide
range of application. Unfortunately, these dyes are 2.2. Synthesis of CoO nanoparticles
important sources of environmental pollutants because
of their high toxicity to aquatic creatures and The synthesis scheme of CoO nanoparticles is shown
carcinogenic effect on humans. In order to decrease in Fig. 1.
the damage caused by organic dye pollution, the
degradation of them into harmless chemicals has been
studied under light irradiation. Photocatalysis is one of
the most effective methods suitable for the degradation
of organic dyes to harmless final product. In these
photocatalytic reactions very reactive species like
hydroxyl radicals, superoxide radicals are generated.
For this purpose, semiconductor metal oxide ZnO [1],
TiO2 [1] have been widely examined to degrade nonbiodegradable dyes via photocatalytical methods,
particularly as emulsion powders. CoO nanoparticle is
C1
an important photocatalyst candidate due to its nontoxicity, low cost and chemical stability [2]. In spite of
the fact that CoO have a lot of unique properties, only a
few studies focused on the photocatalytic degradation
C2
of dyes by using CoO nanoparticles as photocatalyst.
Up until now, in most photocatalysis studies, slurries
created by semiconducting materials particles have
been used, which are difficult to remove from treated
water. Some processes for separation of suspended
catalyst are necessary, such as centrifugation and
filtration. Magnetic materials such as CoO, Fe3O4,
Co3O4 could be easily recovered by applying a
magnetic field. Thus, if the photocatalyst contains a
magnetic material, recovery of the photocatalyst from
an aqueous system by applying external magnetic field
is attractive for commercial application.

C3

Figure 1. The synthesis scheme of CoO nanoparticles
2+

The pink Co solution was prepared under magnetic
2+
stirring. After that NaBH4 (Co :NaBH4; 1:1.25; 1:2.5;
1:5 and 1:10) quickly introduced to pink solution. When
NaBH4 was added into the aqueous solution of CoAc,
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the solution turned immediately from pink to black with
evolution of hydrogen gas, indicating the formation of
the Co(II) coordination compound [3]. This black
solution was stirred with magnetic stirring for 24 h. The
as-formed precursor was collected and washed for
several times with de-ionized water. Lastly, the
precursor was dried in vacuum oven at 80 °C for 15 h.
This product was named as C1. Then particles split
into two and calcined 450 °C for 2 h under O2 or Ar
atmosphere. These particles named C2 and C3,
respectively.

-

mg/mL of CoO nanoparticles were added into (1 x10
M) MB or RB aqueous solutions. Photocatalytic
activity test procedures as mentioned above were
applied. After measurements, the catalyst was
separated from solution by centrifugation and
following decantation. The separated catalyst was
washed with de-ionized water for many times and
dried at room temperature. After that, the
photocatalyst was added into a new dye solution to
reuse for photocatalysis experiments. Same
experimental procedure was repeated for five times.

5

2.3. Characterization

3. Results and Discussion

X-ray diffraction (XRD) analysis was carried out by
Shimadzu XRD-6000 X-ray diffractometer using Cu Kα
radiation (λ= 0.15418 nm) the operating conditions
were 40 kV and 30 mA in the scanning range from 10◦
to 70◦ at rate of 2◦/min. The morphology of the
synthesized products was carried out using a
JEOL/JSM-6335F-EDS SEM. The TEM images of the
ZnO nanoparticles were performed using JEOL 2100
HRTEM at 300 kV. The optical absorption spectra of all
the samples were obtained using an Ocean Optics
HR4000 UV–visible spectrophotometer and the FTIR
spectra of all materials were recorded by a Perkin
Elmer 1725 spectrophotometer.

3.1. Structure and morphology
The crystal structures of the synthesized by chemical
precipitation method CoxOy particles were investigated
by using XRD method. The XRD spectrum of C1, C2
and C3 particles were given in Fig 2.
C1
C2
C3

CoO

2.4. Measurement of photocatalytic activities
The photocatalytic degradation of MB and RB dyes in
the presence of the CoO nanoparticles were
performed in quartz tubes reactor under the
illumination of UV or visible light. Photocatalytic
decolorization of the dyes under UV light were
carried out in a Luzchem model 4V photoreactor
(Luzchem Research Inc., Canada) equipped with 8
UVC lamps with an emission at = 254 nm. The
dichroic reflector halogen lamp (50 W), model JDR –
E27 (Pelsan, China) was used as visible light
irradiation source located in a filtrated chamber. The
dye solution (MB or RdB) mixed with desired amount
of catalysts. Before the irradiation of the dye solution,
the suspension was stirred for 60 minutes in dark
conditions to obtain adsorption-desorption equilibrium
in the presence of CoO nanoparticles. After that, the
suspensions were irradiated without stirring. The
photocatalytic degradation of organic dyes was
investigated
at
room
temperature
in
the
presence/absence of different catalysts under
irradiation/dark for given times.
MB and RB dyes concentrations were analyzed by
using UV–vis spectroscopy method. Absorbance
intensity changes of characteristic bands of the dyes
were measured. The degradation efficiency of dye is
calculated by the following equation;
(1)

Co3O4
Co(OH)2

20

30

40

50

60

70

80

2θ

Figure 2. XRD spectra of C1, C2 and C3 particles
The crystal structure of the C1 particles which are not
calcined at the end of chemical precipitation is
compatible with hexagonal Co(OH)2 (JCPDS 01-0898616) (a=b= 3,18600; c=4,65300 Å and α=β=90°,
γ=120°) particles [4]. The precipitate obtained after the
chemical precipitation process was dried and then
divided into two, and the first part was calcined in the
air environment and the second part was calcined in
the Ar gas environment. The particles calcined in the air
(C2) are compatible with the cubic Co3O4 crystal
structure (JCPDS 01-074-1657) (a = b = c = 8.06500 Å
and α = β = γ = 90 °) [5]. The particles (C3) calcined in
Ar gas environment are compatible with the crystal
structure of cubic CoO (JCPDS 01-075-0419) (a = b = c
= 8.06500 Å and α = β = γ = 90 °). [6].
The morphological structures of the Co(OH)2, Co3O4
and CoO structures obtained by the chemical
precipitation method were determined by SEM method.

where Co is the initial concentration of dye before
irradiation and C is the concentration of dye after a
certain irradiation period.
In order to investigate the photocatalytic reusability of
the CoO nanoparticles, the CoO nanoparticles was
used for several photocatalytic runs under UV and
visible light irradiations for the both dyes. For this, 0.8
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Co(OH)2

2+

Co :NaBH4 (1:1.25)

Co3O4

2+

CoO

Co :NaBH4 (1:5.00)

2+

Co :NaBH4 (1: 2.50)

2+

Co :NaBH4 (1:10.0)

%T

Figure 3. SEM photographs of of the Co(OH)2, Co3O4
Figure 5. SEM photographs of the synthesized particles
and CoO particles
2+
Since the crystal structure of the C3 particle is in the ratio of Co :NaBH4 is 1: 1.25; 1: 2.50; 1: 5.00
compatible with CoO, further work has continued over and 1: 10.0
its synthesis conditions.
When the SEM photographs were investigated, the
The crystal structure and morphology effect of the ratio ratio of NaBH4 surfactant in the synthesis medium
2+
of Co :NaBH4 in the synthesis medium was affected highly the morphology of the particles.
investigated. In Fig. 4, XRD spectra of the synthesized
2+
particles in the ratio of Co :NaBH4 is 1: 1.25; 1: 2.50; FTIR spectra of CoO nanoparticle (the ratio of
2+
Co :NaBH4 is 1: 2.50 in synthesis medium) was given
1: 5.00 and 1: 10.0 are given.
in Fig. 6.

Co2+:NaBH4
1:1,25
1:2,50
1:5,00
1:10,0
20

30

40

50

60

70

Co-O

80

2θ
4000 3500 3000 2500 2000 1500
Figure 4. XRD spectra of the synthesized particles in
-1
Wavenumber
)
2+
Dalga
sayısı (cm-1(cm
)
the ratio of Co :NaBH4 is 1: 1.25; 1: 2.50; 1: 5.00 and
Figure
6.
FTIR
spectra
of
CoO
nanoparticles
1: 10.0

XRD spectra of the synthesized particles in the ratio of
2+
Co :NaBH4 is 1: 1.25; 1: 2.50; 1: 5.00 and 1: 10.0 are
compatible with Co3O4, CoO, Co3O4/CoO, Co3O4/CoO,
respectively

1000

500

When the FTIR spectrum of CoO shown in Figure 6. is
examined, it is due to the sharp peak Co-O vibration
-1
stress at 520 cm [7]. The other absorption bands seen
in the spectrum are due to impurities remaining in the
structure.

Morphology of the synthesized different ratio of
2+
Co :NaBH4 particles were investigated by using SEM 3.2. Photocatalytic activity
methods Fig. 5 shows SEM photographs of the
2+
The photocatalytic activity of the characterized
synthesized different ratio of Co :NaBH4 particles.
Co(OH)2, Co3O4 and CoO (C1, C2 and C3,
respectively) particles was investigated under UV light
-5
by photocatalytically removing the 1.0x10 M MB dye
used as model compound. Fig. 7 shows a time plot of
-5
1.0x10 M MB dye versus C/C0 for degradation in dark
and UV light using Co(OH)2, Co3O4 and CoO particles
as photocatalyst.
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Figure 7. The photocatalytic activity of Co(OH)2, Co3O4
Wavelength (nm)
and CoO under UV light irradiation (photocatalyst Figure 9. UV-vis absorption spectrum of MB and RdB
amount 0.4 mg/ml; initial concentration of dyes: dyes used the synthesized CoO nanoparticles as a
-5
photocatalyst for different time intervals under a) UV
1.0 x 10 M MB)
light irradiation of MB, b) RdB, c) halogen light
Co(OH)2, Co3O4 and CoO photocatalysts were kept in irradiation of MB, d) RdB (photocatalyst amount 0.4
the dark for 60 min to reach the adsorption-desorption mg/mL; initial concentration of dyes: 1.0x10-5 M)
-5
equilibrium. At the end of 60 min, 10 M MM
decolorized with adsorption mechanism by using the The disappearance of the characteristic band of MB
Co (OH)2, Co3O4 and CoO particles 13%, 12% and dye shows that MB has been degradeted by the
2%, respectively. After reaching adsorption-desorption synthesized CoO nanoparticles under UV and visible
equilibrium, it is kept under UV light. 60 min after by light irradiation in 30 and 450 min, respectively (Fig. 9a,
using CoO photocatalysis, the color of the MM dye was c). Also, the degradation efficiency of MB dye is around
completely removed, while Co(OH)2 and Co3O4 95% in the presence the CoO nanoparticles after only
photocatalysts, 84% and 66%, respectively.
15 min exposure time under UV light irradiation.
-5
Fig. 8 shows the removal of the 10 M M dye under UV Similarly, under halogen light irradiation, the
light by photocatalysts of CoxOy particles synthesized decolorization efficiency of the MB dye is 80% after
2+
at different Co : NaBH4 ratios.
same irradiation time. The degradation efficiency of
1:1.25
RdB dye is around 83% under UV light irradiation after
1:2.50
30 min (Fig. 9b). When the RdB is subject to visible
1:5.00
light irradiation, the degradation efficiency is 100% after
1:10.0
30 min using the CoO nanoparticles as a photocatalyst
1,0
(Fig. 9d). Since no new peaks were observed in the
absorbance spectra of both dyes, the loss of
0,8
absorbance may be due to the degradation of the dyes.
0,4

C/C0

0,6

Reusability is one of the most important factors in
catalysis research. To confirm the recyclability of CoO
nanoparticle, the photocatalytic degradation reaction
was repeated up to five cycles (Fig. 10).
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Figure 8. The effect
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When the photocatalytic activities of CoxOy particles
2+
synthesized at different Co :NaBH4 ratios according to
Fig. 7 are examined, the photocatalytic activity of the
CoO particle synthesized at 1: 2.50 ratio is shown good
photocatalytic activity other then.
The change in optical absorption spectra of MB and
RdB dyes by CoO nanoparticles under UV or halogen
light irradiation for different time intervals were given in
Fig. 8
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CONCLUSIONS
In this study, CoO nanoparticles were synthesized by a
novel facile synthesis method by the reaction of cobalt
acetate (CoAc) with NaBH4 in solution followed by heat
treatment in an inert atmosphere, for the first time. To
the best of our knowledge, there has been no report for
the synthesis of CoO nanoparticle with this synthesis
method the previous literature. The characterization of
synthesized CoO nanoparticle was completed by using
XRD, SEM, and FTIR methods. The photocatalytic
performances of CoO nanoparticles were analyzed for
the photocatalytic degradation of two textile dyes under
both UV and visible light irradiations. The CoO
nanoparticles showed a good photocatalytic activity on
photocatalytic degradation of MB and RdB dyes under
both UV and visible light irradiation. Light source,
affected the photocatalytic degradation of the dyes. The
synthesized CoO photocatalyst still has great
photocatalytic activity after five cycles and were able to
remove also MB and RdB dyes both in presence of UV
and of visible light.
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THE AMORPHOUS SPIN-1 ISING MODEL ON THE BETHE LATTICE
Erhan Albayrak
Erciyes University, Physics Department, Kayseri, Turkey, e-mail:albayrak@erciyes.edu.tr

Abstract

The coordination numbers (CN) z = 3, 4 and 6 corresponding to the honeycomb, square and simple cubic lattices,
respectively, are randomly taken with probabilities p; q; r between the nearest-neighbors of spin-1 atoms on the
Bethe lattice to simulate amorphous materials. The exact recursion relations are employed to obtain the orderparameters with the implementation of random CN's in the standard-random approach. The phase diagrams are
obtained by varying the temperature for given values of crystal field, CN's and probabilities. It is found that the
phase lines consist of either second- or _rst-order phase transitions and second- and firrst-order phase transitions
combined at the tricritical points for appropriate values of our parameters.
Keywords: Randomness; Coordination Number; Bethe Lattice; Spin-1.
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Abstract
Biodegradation of polymers is a consequence of enzymatic action leading to changes in structure,
morphology and chemical composition. Like all polyolefins, PP films are hardly biodegradable under
natural conditions and accumulate in landfills for decades. To contribute to the resolution of this problem,
we are interested in the biodegradation in the soil of polypropylene formulations containing a prooxidant
and thermo-oxidized at 60 ° C.
The thermo-oxidized PP films were buried in soil enriched with Aspergillus Niger fungi. The whole is
placed in a vacuum desiccator.Biodegradation was followed by Fourier transform IR spectroscopy, SEM,
mass loss assessment and determination of the percentage of carbon dioxide released.
Mass loss increases during soil burial time after an induction time, and growth with pro-oxidant
concentration.
The images obtained by the SEM show a clear deterioration of the polypropylene, notament for the
samples with high pro-oxidant concentration.
The degradation of the sample is confirmed by the rate of CO2 released by the films which increases with
time of burial in the soil.
By this study we conclude that the introduction of the presence of pro-oxidant in polypropylene and the
temperature effect make it susceptible to biodegradation in landfills.
Keywords: Biodegradation, polypropylene, thermooxidation, pro-oxidant, fungi.
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EFFECTS OF CuO SACRİFİED TEMPLATE AMOUNTS ON THE
MORPHOLOGİES OF HEMATİTE (α-Fe2O3) NANOSTRUCTURES FOR
PHOTOCATALYTİC APPLİCATİONS
1

Emre Alp,1 Halil Eşgin,2 M. Kürşat Kazmanlı,3 Aziz Genç1

Department of Metallurgical and Materials Engineering, Bartın University, 74100, Bartın, Turkey
2
Central Research Laboratory, Bartın University, 74100, Bartın, Turkey
3
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Abstract
The hematite (α-Fe2O3) nanostructures with various morphologies were successfully synthesized via hydrothermal
synthesis at 200 ͦC for 12 h. We used pre-synthesized CuO nanorods as a hard template to fabricate hematite
nanostructures with different morphologies. Different amounts of hard template CuO were used to control the
morphologies of the hematite nanostructures. Hematite nanostructures were synthesized with 10 mg and 40 mg of
the hard template of CuO and without the hard template. The as-synthesis nanoparticles were annealed in air at 250
ͦC for 4 hours. These samples were characterized via X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope
(SEM). The photocatalytic activity of the iron oxide nanostructures was determined by measuring the photodegradation rate of Rhodamine B under AM 1.5 G solar simulator.

Figure 1. SEM micrographs of the synthesized powders a) with 10 mg hard template of CuO b) with 40 mg hard
template of CuO c) without hard template.
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WELDING AND JOINT DESIGN OF RAILWAY STEELS
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Abstract
Railway transportation is undoubtedly an important place in the transportation network. The maintenance,
repair and remediation of rails have been carried out by various welding methods in different parts of the
world. The thermite welding is a type of welding finding wide range of use in long rail ways welding due to
its combination of low cost with direct and rapid application on site. Thermite is a mixture of fine powders
of aluminum and iron oxide which produce an exothermic reaction when ignited. The most frequently
used reactions are as follows:
∆H= - 759.9 kJ/mol
Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3
3Fe3O4 + 8Al → 9Fe + 4Al2O3 ∆H= - 301.2 kJ/mol

Eqn.1
Eqn.2

Several factors affecting a proper welding application such as rail cut, surface preparation, rail orientation,
mold placement, also adequate preheating need to be considered. In this study, S40 and S60 railway
steels were selected in order to carry a realistic experiment similar to routine applications and thermite
powder were supplied from Operation Directorate of Railway Research and Technology Center where the
experiments were performed according to work safety rules. Following liquid penetrate inspection (LPI),
resultant welding structures were observed using optical microscopes after metallographic preparations.
In addition, tensile testing and impact testing results for each type of steel specimens were compared to
one another. Hardness profiles for each railway steel were presented. It has been found that S60 type
railway steel specimens showed higher strength profile compared to S49 type ones.

Keywords: Thermite welding, railway steels, mechanical properties
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Abstract
Hardened armor steels have been used for many years to protect against impact loads. Today, two
basic types of armor steel are utilized conventionally. One of them is high hardness steel (HHS), which
prevents the penetration of bullet or kinetic energetic particles with their hardness. The other armor
type is the Rolled Homogeneous Armor (RHA), which is softer than the high hardness armor and thus
prevents ductile fracture by ductile behavior under loading conditions.
In this study, it was planned to develop the mechanical properties of the armor of armored personnel
carriers used in the developing defense sector against the mine and bomb effect and to investigate
mass production. In order to reduce the effect of mines and bombs and to increase the mechanical
properties, it was considered to combine two metal materials with high strength as armor steel. The
metals to be used were determined according to the data entered into the material selection program.
(CES) In the same way, the CES program was used to determine the most appropriate combination
method for the materials selected in the material selection program. Regarding the propositions of
CES program, the most economical and affordable ones were selected from the ten most suitable
materials. In terms of these properties, the Hardox 500 was chosen as the first metal due to its high
yield strength value and martensitic stainless steel was picked up as the second material because of
its high toughness and ductility values. As a result of the investigations, thickness of the metals was
found suitable for vacuum soldering and nickel and copper based fluxing alloys for brazing were
supplied from SENTES-BIR Incorporated Company, Izmir. Following brazing application using nickel
o
o
based and copper based alloys separately as fillers at 1120 C and 1080 C, respectively in a bottom
loading vacuum furnace -PYROX, France-, metallographic preparation of each type of specimens was
performed. The examination of the specimens before and after Charpy impact testing was made using
optical and scanning electron microscopy. The hardness measurements were also applied to all types
of specimens before Charpy and after liquid penetrate inspection (LPI). As a result of these
comparisons, the use of two different metals designed to reduce the intensity of the explosion has
been shown to be successful.

Keywords: Armor steel, defense industry, mechanical properties.
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TRANSLUCENT SIALON CERAMICS
1
2
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Abstract
SiAlON is a ceramic alloy which is a solid solution of Si3N4-Al2O3. SiAlON ceramics used for structural applications
because of its excellent fracture toughness and strength, outstanding chemical stability and wear resistance.
Although this material has a great potential for functional applications at the same time, the difficulties encountered in
its manufacture prevent its widespread use.
In this study, translucent α-sialon ceramics were successfully fabricated by gas pressure sintering (GPS) and spark
plasma sintering (SPS) methods. The efficiency of sintering technique also the effects of sintering parameters and
starting composition on densification, final microstructure and optical properties of α-sialon ceramics were discussed.
The starting powder mixture were prepared by using conventional milling processes. Primary surface area was
characterized by BET analysis and morphology was characterized by SEM. Optical translucence of the sintered α-1
SiALON ceramics were inspected in 1000–7000 cm wave number region by using FTIR. The microstructure and
phase characterization of the sintered samples were also carried out by using SEM and XRD techniques,
respectively.
Keywords: α-SiAlON; GPS; SPS; Microstructure; Optical properties.
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OPTIMIZATION OF TRANSPARENT OXIDE LAYER FOR SiHETEROJUNCTION SOLAR CELLS
Elif Damgaci1,3 and Ayse Seyhan2,3*
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Abstract
From the variety of TCOs, indium tin oxide (ITO) is one of the most promising candidates due to its high electrical
conductivity and excellent optical transmittance for silicon heterojunction (Si-HIT) solar cells. In this study, indium-tinoxide (ITO) thin film were deposited as a transparent conducting oxide layer (TCO) on the Si-HIT solar cell and on the
reference glass substrates. The influence of temperature and oxygen flow on optical and electrical properties of ITO
thin films were investigated for Si-HIT device configurations. The ITO films showed excellent opto-electrical
properties. The process temperature was found as a critical parameter which directly effect on electrical resistivity of
o
ITO films. During deposition substrate heated up to 200 C and the best opto-electrical properties was reached at 150
o
C. In addition to temperature, ITO was found to be quite sensitive to the oxygen content. The oxygen flow rate 3.5
sccm is improved both the conductivity and the transmission of ITO films.
The chosen optimum fabrication process of ITO films was applied on the Si-HIT solar cell as a front and back
electrode and 19,78% conversion efficiency of Si-heterojunction is achieved. The obtained results showed that the
oxygen flow and process temperatures are a curial parameters for high quality ITO films.
Keywords: TCO, ITO, a-Si:H, Si-HIT, Oxygen, Temperature, Solar cell
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2205 VE 2507 DUBLEKS PASLANMAZ ÇELİKLERE UYGULANAN
YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN KOROZYONA ETKİSİ
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Özet
Dubleks paslanmaz çelikler, diğer paslanmaz çeliklere göre daha yüksek akma ve çekme mukavemetine,
yüksek sünekliğe ve korozyon direncine sahiptirler. Günümüzde, bu çeliklere olan talep üstün
özelliklerinden dolayı artmaktadır. Dubleks paslanmaz çelikler gıda sektöründe, kimya sektöründe,
makine sektöründe ve deniz üzerindeki platformlar gibi yüksek korozyon tehlikesiyle karşı karşıya
bulunan yerlerde kullanılmaktadır. Bu çeliklerin korozyon direncini arttırmak için çeşitli ısıl işlemler
yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2205 ve 2507 dubleks paslanmaz çeliklerine uygulanan farklı
sıcaklıklardaki yaşlandırma ısıl işlemlerinin, korozyon direncine etkisinin incelenmesidir.
Yapılan çalışmada, kullanılan özdeş 2205 ve 2507 dubleks paslanmaz çeliklere 1100 ℃’de çözeltiye
alma ısıl işlemi uygulanmıştır. Çözeltiye alma ısıl işlemi uygulanan bu çeliklere daha sonra 500 ℃, 700
℃, 800 ℃ ve 900 ℃’lerde yaşlandırma ısıl işlemi yapılmıştır. Isıl işlem görmüş ve görmemiş numunelerin
korozyon deneyleri numunelerin ağırlık kayıpları ölçülerek yapılmıştır. Deneyler sonucunda ölçülen ağırlık
kayıpları, mikroyapı görüntüleriyle ilişkilendirilip yorumlanmıştır. Isıl işlem yapılmayan numunelerin
mikroyapısal incelemesinde yapıda δ-ferrit ve östenit fazları mevcuttur. Ancak yapılan ısıl işlemler
sonrasında mikroyapıda δ-ferrit ve östenit fazlarının yanı sıra sigma fazına da rastlanmıştır. Yapılan
literatür araştırmalarında, sigma fazının en hızlı 800 ile 850 ℃’lerde oluştuğu ve korozyon direncini
düşürdüğü ifade edilmektedir. Yapılan bu çalışmada, sigma fazına en fazla 800 ℃’deki yaşlandırma ısıl
işlemi yapılmış numunelerde rastlanmıştır ve ölçülen ağırlık kayıpları bu numunelerde en fazladır.
Yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulmuş numunelerin korozyon deneyi neticesinde ölçülen ağırlık kayıpları
büyükten küçüğe doğru, 2205 dubleks paslanmaz çelikleri için 800 ℃, 700 ℃, 900 ℃, 500 ℃; 2507
dubleks paslanmaz çelikleri için ise 800 ℃, 900 ℃, 700 ℃, 500 ℃ şeklinde sıralanmaktadır. Her iki
dubleks paslanmaz çelik için ısıl işlem görmemiş numune en az ağırlık kaybına uğramıştır.
Keywords: Dubleks paslanmaz çelik, 2205 ve 2507 dubleks paslanmaz çelik, korozyon, yaşlandırma
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AMINE-FUNCTIONALIZED
SBA-15 SILICA MATERIALS WITH DIFFERENT PORE SIZES
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Abstract
Nanostructred porous materials have attracted much attention in the fields of catalysis and adsorption.
Among the block co-polimer templated materials, SBA-15 is probably the most investigated ordered
mesoporous material. The strong interest in this material is related to its huge surface area (600–
2
1000 m /g), narrow pore size distribution, large and controlled pore diameter (5–30 nm). Furthermore,
it is considered hydrothermally stable because of its thick walls, All these features make SBA-15 a
promising support to introduce many functionalities for developing suitable adsorbents for the target
application. The main objective of this work is to sythesize an effective adsorbent materials. In the
present study, pure SBA-15 were synthesized by Pluronic 123 nonionic triblock co-polymer as
template. SBA-15 mesoporous silica with different pore size were prepared by changing the synthesis
parameters. The obtained SBA-15 materials were then functionalized with amine groups via postgrafting synthesis method. Two types of ligands were used : 3-Aminopropyltrimethoxysilane and [3(N,N-Dimethylamino)propyl] trimethoxysilane. Different functional group loadings were used in the
sythesis of the samples. The prepared materials were characterized by using X-ray diffraction, N2
adsorption and FT-IR spectroscopy. It was observed that the surface area of silica samples
decreased with increasing functional group content. Work is in progress to asses the adsorption
behavior of the synthesized samples.
Keywords: Mesoporous Materials, SBA-15, Functionalization, Post Synthesis, Characterization
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Abstract
This paper is a part of research project on the ceramic slags which belong to Hittite periods from Tatarlı
Höyük pottery kiln (Çukurova University, Project ID: 9673). Tatarlı Höyük is in the middle of important
trade routes about 10 km west of Osmaniye-Toprakkale and north of Amanous Mountains. The pottery
kiln was unearthed in the eastern sector of Tatarlı Höyük in the 2016 excavation season. In this study,
four ceramic slags were selected for archaeometric characterization. Ceramic slags were subjected to
field emission scanning electron microscope (FESEM) coupled with energy dispersive X-ray spectrometry
(EDS) in order to characterize microstructural and microchemical characterization.

Keywords: , Archaeological ceramics, pottery, kiln, characterization
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Abstract
In recent years, the production of large quantities of nano-powders with controlled agglomeration has
recognized as one of the main challenges to achieving a goal of fabricating SiAlON ceramics with
desirable properties. Silicon nitride based ceramic composites are the ideal materials for structural
applications due to their excellent mechanical properties, such as higher strength, fracture toughness
and hardness. However, the presence of significant amount of agglomerates at milling stage due to
the very high surface energies of ultrafine particles has significantly affected the pore distribution of
green compacts. In this study, the fundamental concept of particle stability is briefly reviewed. The
review was also extended with discussing of the surfactants addition on the production of nano sized
nitride based powders. PEG, PVA, PVP and oleic acid were used as dispersing reactive and three
kinds of alcohols (ethylene, toluene and methanol) were used as modifier surfactants. According to
particle size and morphological analyses results, it was found that the particles size of the powders
and their stability remarkably affected by usage of surfactants at milling stage.
Keywords: SiAlON, suspension stability, surfactants, powder stability
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SOFT PORCELAIN BODIES
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Abstract
Large portion of the production cost is labor, fuel, electricity and raw materials when it comes to production costs
of tableware market. Due to the global energy crisis and global warming, energy-use studies are very important.
In the soft porcelain produced by Porland porcelain, energy cost composes 20-25% of production cost. Tableware
Group is a highly competitive industry. Nowadays, as the standard of living increases, porcelain tableware
expectation is increased. It is necessary to produce different types of products to meet customer expectations and
to reduce production costs in order to reach a certain competitive power on an international scale. It is clear from
this point of view that reducing the firing temperatures and/or times of the products will be a strategic importance
for the tableware sector in terms of energy costs and efficiency. In addition, a significant reduction in carbon
emissions will be achieved with a green approach. It is not possible sintering at low temperature and/or time
without making any changes to the standard recipe used in production. One of the most accessible and economic
combinations is the compositions that are related to the SiO2-Al2O3-MgO triple system. It is aimed to reduce the
sintering temperature or time by providing more liquid phase formation at lower viscosity with the recipe to be
developed. In this study, the sintering behaviors and mechanisms of soft porcelain bodies were investigated
depending on the composition. With the development of new recipes, it is aimed to increase the sintering rates of
bodies and/or decrease the sintering temperatures.
Keywords : Tableware, Soft Porcelain Bodies, Sintering, Na2O/K2O
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Özet
Zeolitler kafes yapılarında alüminyum, silis ve oksijen, gözeneklerinde ise katyon ve su içeren mikro gözenekli
kristal katılardır. Zeolit mineralleri, adsorplayıcı, katalizör, iyon değiştirici ve moleküler elek olarak geniş çapta
kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde bol miktarda bulunması ile birlikte genel olarak gözlemlenen zeolit
oluşumları Klinoptilolit, Hölandit ve Analsim minerallerinden oluşmaktadır.
Zeolitlerin başlıca fiziksel ve kimyasal özellikleri olan; iyon değişikliği yapabilme adsorbsiyon ve buna bağlı
moleküler elek yapısı, silis içeriği, ayrıca tortul zeolitlerde açık renkli olma, hafiflik, küçük kristallerin gözenek
yapısı zeolitlerin çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmalarına neden olmuştur. Özellikle çevresel uygulamalar
(kirlilik kontrolü), tarımsal uygulamalar (gübreleme ve toprak ıslahı gibi), maden ve enerji sektörü (maden yataklarının
aranması, doğal gaz saflaştırma gibi) ön plandadır.
Ağır metalin geri kazanımının ekonomik olmadığı ve kimyasal özellikleri nedeniyle kolaylıkla ayrılamadığı
atıksularlarda doğal zeolit gibi seçici katyon değiştiricilerin kullanılması uygun olmaktadır. Zeolitler gram başına 3-4
meq’a kadar iyon değişimi kapasitesine sahip olduklarından çok iyi iyon değiştiricidirler. Sentetik iyon değiştiricilerle
kıyaslandığında, oldukça ekonomik olan doğal bir endüstriyel hammaddedir. Kuvvetli asitlikleri, homojen gözenek
boyutu, seçicilik ve kararlılık gibi özelliklerinden dolayı son yıllarda ağır metal iyonları, fenoller ve boyar madde
gibi kirleticilerin eser miktarlarını uzaklaştırmak amacıyla da kullanılmaktadırlar.
Bu çalışmada, zeolitlerin genel karakteristik özelliklerine bağlı olarak geliştirilmiş olan endüstriyel alanları
çerçevesinde, bu minerallerin özellikle çevresel uygulamalarda giderek artan kullanım potansiyeli incelenmiş ve
verimliliğine yönelik performans araştırma sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Zeolit, İyon değişimi, Kirlilik kontrolü, Çevresel performans

Abstract
Zeolites are microporous crystals containing aluminum, silica and oxygen in their cage structures and cations and
water in their pores. Zeolite minerals are widely used as adsorbers, catalysts, ion exchangers and molecular sieves.
Generally observed zeolite occurrences are composed of Clinoptilolite, Hölandite and Analsim minerals with
abundant amounts in our country.
The main physical and chemical properties of zeolites are; ion-exchangeable adsorption and associated molecular
sieve structure, silica content, light color in sedimentary zeolites, lightness, pore structure of small crystals cause
zeolites to be used in a wide variety of industrial areas. Especially, environmental applications (pollution control),
agricultural applications (such as fertilization and soil improvement), mining and energy sector (searching mineral
deposits, natural gas purification) are the front plan.
It is appropriate to use selective cation exchangers such as natural zeolite in wastewaters where recovery of heavy
metals is not economical and can not be easily separated due to their chemical properties. Zeolites are very well-ion
exchanged since they have an ion exchange capacity of 3-4 meq per gram. Compared to synthetic ion exchangers, it
is a natural industrial raw material that is very economical. Due to their strong acidity, homogeneous pore size,
selectivity and stability, they have been used in recent years to remove trace amounts of contaminants such as heavy
metal ions, phenols and stains.
In this study, in the context of the industrial areas developed according to the general characteristics of zeolites, the
research results of these minerals have been evaluated in terms of increasing use potential especially in
environmental applications.
Keywords: Zeolite, Ion-exchangeable, Pollution prevention, Environmental performance
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Abstract
The accumulation of textile dyestuffs arised from the textile industry is one of the major problems that cause the
pollution of limited water sources. Effective cleaning of textile dyestuffs without creating additional pollutants is of
great importance for both nature and human health. Nowadays, semiconductor metal oxides, which are irradiated by
Ultraviolet (UV) light to break up the dyestuffs, have been used for effective water treatment. Zinc oxide (ZnO) is one
of the most investigated materials among the semiconductor metal oxides (TiO2, CeO2, WO3 etc.) due to its strong
oxidizing ability and broadband (3.36 eV) range in UV-A (400-320 nm). In addition, ZnO is cost-effective, antibacterial and eco-friendly. However, the narrow bandgap under high-energy UV light such as UV-B (320-280 nm) and
UV-C (280-200 nm) reduces its photocatalytic activity under these lights. This narrow bandgap property of ZnO is an
important obstacle to its use in practical applications. Therefore, increasing of band gap under UV-B and UV-C
irradiation is crucial for the high photocatalytic activity. Changing the morphology and structure of ZnO can be used to
increase the bandgap of ZnO.
Different methods such as Radio Frequency/Direct Current (RF/DC) sputtering [1], sol-gel method [2,3], metal organic
chemical vapor deposition [4], and pulsed laser deposition [5] have been used for the robust ZnO thin film
preparation. Recently, the RF magnetron-sputtering technique has drawn considerable attention for ZnO film
fabrication since the resulting film properties can be controlled by changing the sputtering conditions such as
substrate temperature, deposition time, pressure, and RF power.
In this study, we investigated the influence of annealing temperature on the structural, morphological, and
photocatalytic properties of ZnO thin films, which were grown on Si (100) substrates using RF magnetron-sputtering
technique at room temperature
Keywords: Zinc Oxide, Photocatalyst, Ultraviolet, Thin Film, Magnetron Sputter
*This research is supported by TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey) project number
217M236.
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Abstract
Synthetic dyestuffs are widely used in textile, paper, printing, plastic, leather and cosmetic industries. With
industrialization, large varieties of dyes are discharged into the environment and make up the most signiﬁcant
contaminants found in wastewater. Physical adsorption is an effective and preferred separation technique for dye
elimination from wastewater. SBA-15 mesoporous silica is considered suitable adsorbent due to high surface
area, high pore volume and ordered structure to functionalize its surface. For adsorption process, a variety of
functional groups can be grafted or incorpareted on the surface of mesoporous channels and prepare highly
effevtive adsorbents. In this research, SBA-15 was synthesized, functionalized by [3-(N,N-Dimethylamino)-propyl]
trimethoxysilane, and then applied as a nano adsorbent for Congo red dye removal from aquous media. SBA-15
mesoporous silica material was synthesized using the direct synthesis method in acidic conditions. Then, pure
SBA-15 was functionalized with [3-(N,N-Dimethylamino)-propyl]trimethoxysilane by post synthesis grafting
method. The adsorption capacities of SBA-15 and functionalized SBA-15 were evaluated under different batch
conditions. Adsorbent dosage was varied from 1 to 5 g/L and dye concentration was varied from 25 to 500 ppm.
The effects of pH, contact time and temperature on adsorption were also investigated. According to the results,
the adsorption capacitiy of functionalized SBA-15 sample is significantly higher than those of pure SBA-15 silica.
Grafting of functional groups on mesoporous silica surface improved its Congo red adsorption capacity. The
results also shows functionalized nanoporous SBA-15 has a great potential as an adsorbent for the removal of
anionic dyes from aqueous solution.
Keywords: Adsorption, Congo Red, SBA-15, Functionalization, Post Synthesis
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