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REFRAKTER ÜRETİMİNE YÖNELİK OLARAK ZİRKONYA 

STABİLİZASYON ÇALIŞMALARI 

ÖZET 

Zirkonya esaslı seramik malzemeler kendine özgü mikroyapısal ve mekanik 

özellikler göstermesi sayesinde; ergime sıcaklığının yüksek olması, termal şoka 

dayanıklı olması, korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı olması, asidik kimyasal 

maddelere, cürufa ve cama karşı direncinin yüksek olması, kırılma indisinin yüksek 

olması gibi özellikler gösterirler. Bu özellikleri zirkonyanın yüksek sıcaklık 

malzemesi olarak refrakter uygulamarında, estetik ve işlevsel bir malzeme olarak 

termal bariyer kaplama, yakıt pili ve biyouyumlu olarak biyomalzemeler gibi birçok 

uygulama alanında kullanılmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda 

zirkonya esaslı seramiklerin dönüşüm toklaşma mekanizması gibi özelliklerinin 

geliştirilmesi ile bu seramiklerin mühendislik seramikleri uygulamalarında kullanımı 

artmıştır. 

Saf zirkonya, Monoklinik (m), tetragonal (t) ve kübik (c) faz olmak üzere üç adet 

kristal yapıya sahiptir. ZrO2 yapısında hangi polimorfun bulunacağı, sıcaklığa ve 

basınca bağlıdır. Atmosferik basınçta, m-faz 1170
o
C’ye kadar kararlıdır. Bu 

sıcaklıkta m-faz, t-faza dönüşür ve oluşan t-faz, 2300
o
C’ye kadar kararlıdır. 

2300
o
C’den ergime sıcaklığı olan 2700

o
C’ye kadar ise ZrO2, c-faz şeklinde bulunur. 

Bu üç faza ilaveten, yüksek sıcaklık ve basınç altında ortorombik (o) fazı da 

oluşmaktadır. Bu polimorfik dönüşümler sırasında zirkonya hacimsel değişikliğe 

uğrayarak özellikle termal şok özelliklerinin olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle 

yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanımını kısıtlanmaktadır. Bu nedenle stabilize 

edici oksitlerin yardımıyla zirkonyanın oda sıcaklığında tetragonal+kübik faz ya da 

kübik fazında kararlı halde bulunması sağlanır. 

Yaygın olarak stabilize edici oksit olarak MgO, CaO ve Y2O3 kullanılmaktadır. Bu 

oksitlerden hangisinin ve hangi miktarlarda seçileceği çalışılmak istenen ve üründen 

beklenen özelliklere göre değişiklik gösterebilmektedir. Yine aynı şekilde kısmen 

stabilizasyon bölgesinde ya da tamamen stabilize zirkonya bölgesinde çalışılacağı 

ilgili faz diyagramlarından seçilerek kullanılmak istenilen stabilize edici oksit miktarı 

belirlenir. 

Zirkonya esaslı refrakterler oda sıcaklığında sağladığı özellikleri yüksek sıcaklıklara 

kadar muhafaza edebilirler. Bu özellikleri zirkonya esaslı refrakterleri yüksek 

sıcaklık fırınlarında kullanışlı hale getirmektedir. Genellikle cam ergitme 

fırınlarında, gösterdiği asidik karakter ve yüksek sıcaklıklarda sağladığı mukavemet 

sayesinde zirkon esaslı tuğlalar yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca yüksek 

aşınma dirençleri, stabilize edilmiş zirkonyanın yüksek termal şok direnci ve çelik ile 

ıslanmaması sayesinde zirkonyanın çelik üretimi için kullanılan tandiş nozüllerinde 

kullanımını yaygın olarak sağlamaktadır. Zirkonya esaslı refrakterler diğer refrakter 

malzemelere oranla daha düşük termal iletkenliğe sahiptir, bu nedenle yüksek 

sıcaklıkta iyi bir izolasyon refrakter malzemesi olarak da kullanılabilmektedirler. 
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Bu çalışmada; yüksek saflıktaki monoklinik zirkonya tozuna stabilize edici oksit 

olarak MgO, yerli kaynaklardan alınan Sinter MgO, CaO, Y2O3 tozları katılmıştır. 

Kullanılan oksit miktarı, ilgili faz diyagramından kısmen stabilize zirkonya bölgesine 

denk gelen aralıklardan seçilmiştir ve farklı oksitlerin farklı ısıl rejimlerde gösterdiği 

davranışlar incelenmiştir. Sürekli çelik döküm tandiş nozüllerinde MgO kısmi 

stabilize edilmiş zirkonya kullanılmasından dolayı; saflığı yüksek MgO numunesinde 

belirlenen optimizasyon yerli kaynaklardan alınan Sinter MgO, CaO ve Y2O3 ile 

kısmen stabilize edilmiş numuneler ile kıyaslanmıştır. Numunelerin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri X ışınları difraksiyon analizi, termal genleşme analizi, yoğunluk 

ve gözeneklilik ölçümü, sertlik testi, aşınma direnci testi, kırılma tokluğu testi, optik 

mikroskop ve SEM analizleri ile belirlenmiştir ve bulunan sonuçlar tandiş zirkon 

nozülünden alınan ticari ürüne ait numune ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışılan her bir stabilize edici oksit için faz diyagramından kısmen stabilize 

zirkonya bölgesine gelecek mol oranlarında zirkonya-stabilize edici oksit bileşimleri 

seçilmiştir. Bu seçim yapılırken kıyaslamak amacıyla kısmi stabilize bölgesinden 

tamamen stabilize edici zirkonya bölgesine de geçilmiştir. MgO katkılı numuneler, 

%7-8-9-10-11 mol aralıklarında, CaO katkılı numuneler, %7-8-9-10-11 ve Y2O3 

katkılı numuneler %3-4-5-6-9 mol aralıklarında çalışılmıştır.  

Belirtilen mol oranlarında hazırlanan kompozisyonlar bilyeli değirmende, izopropil 

alkol ortamında, Y-SZP bilyeler yardımıyla ve %3 bağlayıcı (PVA) katkısıyla beş 

saat öğütülmüşlerdir. Etüvde 120
o
C’de izopropil ortamından uzaklaştırılan 

kompozisyonlar ≈300Mpa basınç altında el presinde şekillendirilmişlerdir. 

Şekillendirilen tüm numunelere 2
o
C/dak ısıtma ve soğutma hızıyla 950

o
C’de 

bağlayıcı giderme işlemi uygulanmıştır.  

Bağlayıcı giderme işlemi sonrası numunelere ısıl işlem uygulanmıştır. Bütün 

numuneler 5
o
C/dak hızında 1300

o
C’ye ısıtılmış hemen akabinde 1700

 o
C sıcaklığa 

2
o
C/dak hızında çıkartılmıştır ve bu sıcaklıkta bütün numuneler 5 saat bekletildikten 

sonra yaşlandırma sıcaklığına 5
o
C/dak hızında soğutulmuştur ve yaşlandırma 

sıcaklığında 4 saat bekletilmiştir. Bu çalışmada iki farklı yaşlandırma sıcaklığı 

uygulanmıştır. Bu sıcaklıklar ZrO2-MgO faz diyagramından ötektoid altı ve ötektoid 

üstü olan sıcaklıklardan seçilmiştir (1100
o
C ve 1425

o
C). MgO ile hazırlanan 

numuneler ile sinter MgO ile hazırlanan numunelere 2 farklı sıcaklıkta da 

yaşlandırma işlemi uygulanmıştır. Buradan elde edilen optimizasyon sonucu Y2O3 ve 

CaO ile hazırlanan numunelere sadece 1100
o
C’de yaşlandırma işlemi uygulanmıştır.  

Isıl işlem sonucu elde edilen numunelere X-ışınları difraksiyon analizi, sertlik testi, 

aşınma testi, kırılma tokluğu testleri uygulanmıştır ve bulunan sonuçlar tandiş zirkon 

nozülünden alınan ticari ürüne ait numune ile karşılaştırılmıştır.  

 Kullanılan bütün stabilize edici oksitlerde katkı mol oranı arttıkça 

tetragonal+kübik oranı artış göstermiştir. 7 mol CaO katkılı, 6 mol Y2O3 

katkılı ve 9 mol Y2O3 katkılı bileşimlerinde tamamen dönüşüm sağlanarak 

tamamen stabilize zirkonya elde edilmiştir.  

 Sertlik değerleri CaO katkılı bileşimler hariç hepsinde mol oranının 

artmasıyla yani faz dönüşümünün artmasıyla artış göstermiştir ancak CaO 

katkılı bileşimlerde 9 mol katkılı bileşimde sertlik değeri en yüksek 

değerdedir, mol oranının artması ve azalmasıyla sertlik değerlerinde düşüş 

gözlemlenmiştir. 
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 Termal genleşme analizi sonuçlarından bütün bileşimlerde ≈1100
o
C’deki 

boyut değişiminden monoklinik fazdan tetragonal+kübik fazına geçiş olduğu 

belirlenmiş ve tersinir olarak kısmi stabilize zirkonya bölgesinde çalışılan 

bileşimlerde ≈600-750
o
C’de tetragonal+kübik fazından monoklinik faza geçiş 

bölgesini gösteren boyut değişimleri gözlemlenmiştir. Tamamen stabilize 

zirkonya bölgesinde çalışılan bileşimlerde bu değişim gözlemlenmemiştir. 

 Kırılma tokluğu vickers indentasyonu ile çatlak ilerlemesi yöntemiyle 

ölçülmüş ve kısmi stabilize zirkonya bölgesinde çalışılan numunelerde çatlak 

ilerlemesi gözlemlenmemiştir. Ancak katkı mol oranlarının artmasıyla ve 

sertlik değerlerinin artmasıyla çatlak ilerlemesi görülmüş ve kırılma tokluğu 

değerleri hesaplanmıştır. 

 Aşınma testi sonuçlarında; tandiş zirkon nozülünden alınan ticari ürüne ait 

numune en çok aşınırken elde edilen diğer numunelerin aşınma dirençlerinin 

görece daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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STABILIZATION STUDIES OF ZIRCONIA FOR PRODUCTION OF 

REFRACTORIES 

SUMMARY 

Zirconia based ceramic materials have specific microstructural and mechanical 

properties such as high melting temperature, thermal shock resistance, corrosion and 

abrasion resistance, resistance against acidic chemicals, slug and molten glass. Thus, 

these specifications make zirconia useful as a high temperature material. Because of 

zirconia’s functionality, it is used in wide variety of applications such as in thermal 

barrier coatings, fuel cells and as biomaterials due to its biocompatibility. Besides, in 

recent years zirconia based ceramics’ transformation toughness mechanism has been 

improved and this increased their applications as engineering ceramics. 

Pure zirconia has three crystallographic structures which are monoclinic (m), 

tetragonal (t), and cubic (c). Temperature and pressure determines the polymorph in 

ZrO2’s structure. Monoclinic phase is stable up to 1170 degrees Celsius under 

atmospheric pressure. At 1170
o
C, m-phase transforms into t-phase and t-phase is 

stable up to 2300
o
C. From 2300

o
C to zirconia’s melting point of 2700

o
C, ZrO2 is in 

its c-phase. In addition to these three phases, orthorhombic (o) phase occurs at high 

temperatures and under high pressure. Zirconia undergoes volume changes during 

these polymorphic transformations, thus especially thermal shock resistance of 

zirconia decreases so this limits its usability in high temperature applications. 

Therefore, zirconia is stabilized by means of adding stabilization agents to be stable 

at room temperature in tetragonal+cubic or cubic phases. 

Common stabilizing agents are MgO, CaO and Y2O3. It is variable that which oxide 

and how much of it is going to be used according to the specifications to be studied 

and product’s final properties. The amount of stabilization agents to be used is 

determined from the corresponding phase diagrams and whether the study is going to 

take place in full stabilization or partially stabilization area of zirconia. 

For the production of partially stabilized zirconia, a special sintering program is 

required. After sintering at the cubic solid solution single phase area (>1700
o
C), 

precipitates are nucleated at the two phase tetragonal solid solution and cubic solid 

solution area. This process is called aging. At the production of partially stabilized 

zirconia, primarily pure ZrO2 and fine grained stabilized oxides are used. The first 

step of partially stabilized zirconia production is the sintering process which forms a 

supersaturated solid solution. Sintering process is carried out in cubic ZrO2 or cubic 

+ tetragonal ZrO2 phase boundary. Grain growth begins with the formation of cubic 

ZrO2. After sintering process, cooling process is applied. The purpose of cooling 

process is to prevent nucleation and growth of tetragonal ZrO2 phase in cubic ZrO2 

grain boundaries and to keep most of the precipitates in the form of tetragonal ZrO2 

in room temperature. Cooling process can be carried out in two different methods; 

rapid cooling and controlled cooling. In rapid cooling process, precipitates are in 

elliptical form and parallel to cubic matrixes {100} plane. At this cooling rate, 

precipitates’ sizes differ from 30 to 60 nanometers. Controlled cooling, on the other 
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hand, is an economical cooling process. The grain size obtained after this cooling 

process is right below critical grain size. The final step of partially stabilized zirconia 

production is ageing heat process. During this process, small sized tetragonal ZrO2 

precipitates that are formed in cubic ZrO2 matrix after cooling grow to critical grain 

sizes. If metastable tetragonal precipitates are quite small, they may not be 

transformed and may disappear. And when the precipitates grow to bigger grain 

sizes, twining in monoclinic structure and self transformation by means of micro 

crack formation can be obtained.  

Zirconia based refractories can maintain their room temperature properties at high 

temperatures. These properties of zirconia make it useable in high temperature 

furnaces. Zircon based bricks are commonly used in glass melting furnaces due to 

their acidic character and high temperature strength. Zirconia’s high abrasion 

resistance, stabilized zirconia’s high thermal shock resistance and non-wetting 

surface against molten steel make zirconia a commonly used material in steel 

production tundish nozzles. Zirconia based refractories have lower thermal 

conductivity than other refractories, therefore they can be used in high temperature 

applications as insulation refractories. 

In this study; MgO, deadburnt MgO, CaO, and Y2O3 are used as stabilizing oxides 

for high purity monoclinic zirconia’s stabilization. The amount of oxides used is 

chosen from corresponding phase diagrams’ partially stabilized zirconia areas and 

these oxides’ behaviours under different thermal regimes are reviewed. Partially 

MgO-stabilized zirconia is used in continuous steel casting tundish nozzles, therefore 

the optimization determined in high purity MgO sample is compared to deadburnt 

MgO, CaO, and Y2O3. Samples’ physical and chemical properties are defined using 

X-Ray diffraction analysis, thermal expansion analysis, density and porosity 

calculation, hardness test, abrasion resistance test, fracture toughness test, optic 

microscope analysis and scannig electron microscope analysis. Results are compared 

to the commercial zircon tundish nozzle specimen. 

For every stabilization oxide used, the composition of zirconia and stabilizing oxide 

is chosen from their phase diagrams’ partially stabilized zirconia areas. MgO doped 

samples are studied in 7-8-9-10-11% mole ranges, CaO doped samples are studied in 

7-8-9-10-11% mole ranges and Y2O3 doped samples are studied in 3-4-5-6-9% mole 

ranges. 

Prepared compositions in given mole ranges are milled in isopropyl alcohol medium 

using Y-SZP balls and with addition of 3% wt. binder (PVA) for five hours. After 

milling, compositions are freed from isopropyl alcohol at 120
o
C in drying oven and 

then shaped under ≈300 MPa of pressure using a hand press. Shaped samples are 

debinded in an oven at 950
o
C with a 2

o
C/min heating and cooling rate. 

After debinding, samples are heat treated. All samples are heated to 1300
o
C with 

5
o
C/min heat rate and then heated to 1700

o
C with 2

o
C/min heat rate. After dwelling 

at this temperature for 5 hours, they are cooled down to aging temperatures with 

5
o
C/min cooling rate and kept at this temperature for 4 hours. Two different aging 

temperatures are carried out in this study. These temperatures are chosen within the 

under-eutectoid and above-eutectoid temperatures in ZrO2-MgO phase diagrams 

(1100
o
C and 1425

o
C). These aging temperatures are applied to both MgO doped and 

deadburnt MgO doped samples. After acquiring optimization from these samples, 

Y2O3 doped and CaO doped samples are aged only at 1100
o
C. 
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After heat treatment, the samples characterized using X-Ray diffraction analysis, 

hardness test, abrasion test and results are compared to commercial zircon tundish  

nozzle specimen’s results. 

 For all stabilizing oxides, tetragonal+cubic phase ratio has increased as the 

dopant mole percent increases. Full stabilization has been achieved in 7 mole 

CaO doped, 6 mole Y2O3 doped and 9 mole Y2O3 doped compositions. As a 

result fully stabilized zirconia has been produced. 

 Hardness test results have been increased as mole ratio (phase transformation 

percent) increases except for CaO doped compositions. 9 mole CaO doped 

composition has the highest hardness result, as the mole ratio increases and 

decreases hardness results have been decreased. 

 According to thermal expansion analysis results for all compositions, it is 

stated that the thermal shrinkage at about 1100
o
C shows the transformation 

from monoclinic phase to tetragonal+cubic phase. And contrary to that, at 

about 600-750
o
C temperatures, thermal expansion that shows the 

transformation from tetragonal+cubic phase to monoclinic phase is observed 

in partially stabilized zirconia areas. This thermal expansion did not occurred 

in the compositions which are in the fully stabilized zone. 

 Fracture toughness is calculated from crack propagation via Vickers 

indentation method. Crack growth was not observed in the samples which are 

in partially stabilized zirconia zone. However, with increasing dopant ratio 

and increasing hardness results, crack propagation is observed and fracture 

toughness results are calculated. 

 In abrasion resistance test results, the commercial zircon tundish nozzle 

specimen had the most abrasion while produced samples had more abrasion 

resistance. 
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1.  GİRİŞ VE AMAÇ 

Ergime sıcaklığının yüksek olması, termal şok dayanımının yüksek olması, korozyon 

ve aşınmaya karşı dayanıklı olması, asidik-kimyasal maddelere, cürufa ve cama karşı 

direncinin yüksek olması, demir esaslı malzemelere yakın olan termal genleşme 

katsayısı gibi özellikleri zirkoyayı refrakter uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılan bir yüksek sıcaklık malzemesi haline getirmektedir [1]. 

Zirkonya, üç adet iyi bilinen kristal yapısına sahiptir. Bunlar monoklinik, tetragonal 

ve kübik fazlarıdır. Zirkonyadaki bu farklı kristal yapılar, sıcaklık ve basınca bağlı 

olarak değişmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklık ve basınçta ortorombik fazı da 

oluşabilmektedir. Atmosferik basınçta oda sıcaklığında monoklinik fazı 1170
o
C’ye 

kadar kararlıdır. Bu sıcaklıkta monoklinik fazı tetragonal fazına dönüşür ve bu 

tetragonal fazı 1170
 o

C’den 2300
 o

C’ye kadar kararlıdır. 2300
o
C’den ergime sıcaklığı 

olan 2700
 o
C’ye kadar ise kübik fazı kararlı durumdadır [2].  

Polimorfik dönüşümler sırasında hacimsel değişikliğe uğradığı için düşük termal şok 

direncine sahip olan zirkonyanin, bu olumsuz özelliği nedenyile yüksek sıcaklık 

uygulamarında kullanımını kısıtlamaktadır. Termal şok özelliğini iyileştirmek ve 

zirkonya esaslı seramiklerin tokluğunu artırmak amacıyla; zirkonyanın oda 

sıcaklığında kübik fazının kararlı olması sağlanır. Bu işleme zirkonyanın 

stabilizasyonu adı verilir. 

Zirkonyayı stabilize etmek amacıyla CaO, MgO, Y2O3 gibi stabilize edici oksitler 

kullanılmaktadır. Stabilizasyon üç farklı şekilde olabilir. Bunlar; tetragonal stabilize 

polikristalleri, kısmi stabilize zirkonya ve tamamen stabilize zirkonyadır. Bu üç 

yöntemin hagisinin kullanılacağı çalışılacak ortama göre ve istenilen fiziksel 

özelliklere göre değişmektedir. Tetragonal zirkonya polikristallerinde oda 

sıcaklığında tetragonal fazı kararlı durumdadır, kısmi stabilze zirkonyada oda 

sıcaklığında kübik ve tetragonal fazı birlikte kararlı durumdadır ve son olarak 

tamamen stabilize zirkonyada ise oda sıcaklığında kübik fazı stabil durumdadır.  
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Zirkonya refrakterler oda sıcaklığında yüksek mukavemetlidirler ve bu özelliklerini 

1500
o
C’ye kadar muhafaza edebilirler. Bu özellikleri zirkonya esaslı refrakterleri 

yüksek sıcaklık fırınlarında kullanışlı hale getirmektedir. Genellikle cam ergitme 

fırınlarında, gösterdiği asidik karakter ve yüksek sıcaklıklarda sağladığı mukavemet 

sayesinde zirkon esaslı tuğlalar yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca yüksek 

aşınma dirençleri, stabilize edilmiş zirkonyanın yüksek termal şok direnci ve çelik ile 

ıslanmaması sayesinde zirkonyayı çelik üretimi için kullanılan tandiş nozüllerinde 

kullanımını yaygın olarak sağlamaktadır. Zirkonya esaslı refrakterler diğer refrakter 

malzemere oranla daha düşük termal iletkenliğe sahiptir, bu nedenle yüksek 

sıcaklıkta iyi bir izolasyon refrakter malzemesi olarak da kullanılabilmektedirler[3]. 

Bu çalışmada; monoklinik zirkonya tozuna stabilize edici oksit olarak MgO, yerli 

kaynaklardan tedarik edilen Sinter MgO, CaO ve Y2O3 tozları katılmıştır. Kullanılan 

oksit miktarı, ilgili faz diyagramından kısmen stabilize zirkonya bölgesine denk 

gelen aralıklardan seçilmiştir ve farklı oksitlerin farklı ısıl rejimlerde gösterdiği 

davranışlar incelenmiştir. Sürekli çelik döküm tandiş nozüllerinde MgO kısmen 

stabilize edilmiş zirkonya kullanılmasından dolayı; MgO bileşimlerinde belirlenen 

optimizasyon yerli kaynaklardan alınan Sinter MgO, CaO ve Y2O3 ile kısmen 

stabilize edilmiş numuneler ile kıyaslanmıştır.  

Numunelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri X ışınları difraksiyon analizi, termal 

genleşme analizi, yoğunluk ve gözeneklilik ölçümü, sertlik testi, aşınma direnci testi, 

kırılma tokluğu testleri ile belirlenmiştir ve bulunan sonuçlar tandiş zirkon 

nozülünden alınan  ticari ürüne ait numune ile karşılaştırılmıştır. 

Yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda stabilize edici oksitlerin etkinlikleri 

karşılaştırılacak ve yerli kaynaklardan alınan sinter MgO hammadesinden zirkon 

nozül üretiminde kullanılabilirliği belirlenecektir. Bu belirlenmiş olan bileşimden bir 

prototip zirkon nozül yapılacak ve bu prototip nozül bir çelik fabrikasında uygulama 

olarak denenecektir.   
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2.  ZİRKONYA 

2.1 Özellikler 

Zirkonyum “Zr” sembolü ile gösterilen atom numarası 40 olan, parlak, grimsi-beyaz 

rengi olan bir elementtir.  Oda sıcaklığında katı halde bulunan zirkonyumunun 

ergime noktası 1855
o
C ve kaynama noktası 4409

o
C’dir [1]. Zirkonyum ismi Arapça 

“altın rengi” anlamına gelen “Zargon” kelimesinden gelmektedir. Zirkonyum Alman 

kimyager Martin Heinrich Klaproth tarafından 1789 yılında, bazı değerli taşların 

ısıtılması prosedüründe tesadüfen keşfedilmiştir [4].  

Zirkonyum elementi periyodik tabloda 4. grupta Titanyum ve Hafniyum elementleri 

arasında yer alır. Hafniyum.1923’te D. Coster ve G. C. de Hevesey’in zirkonya 

minerallerinin spektroskopik çalışması sırasında saptanmıştır [5]. 

Zirkonyum elementi kiltaşı, gnays, siyanit ve granit gibi volkanik kayalarda 

bulunur[6]. Doğada saf halde bulunmayan zirkonyum ya silisyum oksit ile bileşik 

halinde (zirkon; ZrO2.SiO2) veya serbest oksit olarak (baddeleyit; ZrO2) bulunur. 

Baddeleyit 1892’de Sri Lanka’da Joseph Baddeley tarafından keşfedilmiştir. 

Baddeleyit aynı zamanda; Zirkonyum dioksit, Zirkonyum oksit ve Zirkonya olarak 

da isimlendirilir[5].  

Zirkon, dünyada geniş alana yayılmış yaygın olarak kullanılan bir ticari mineraldir. 

Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve A.B.D çoğunlukla direkt olarak refrakter 

üretimi için kullanılan hammaddelerin çıkartıldığı önemli ülkelerdendir. Dünyada 

1984 yılında 451.000 tonu Avustralya, 93.000 tonu A.B.D. ve 144.000 tonu 

Afrika’da çıkartılan toplam 700.000 ton civarında zirkonun kimyasal kompozisyonu 

Çizelge 2.1’de gösterilmiştir [6]. 

Badeleyit zirkona göre daha az yaygın olan ve genellikle %1-1,5 silika ve demir 

oksit içeren bir mineraldir [6]. 

Ruff ve Ebert, X ışını difraksiyonu ile oda sıcaklığındaki zirkonyanın monoklinik bir 

kristal yapısına sahip olduğunu belirlemişlerdir ve buna ek olarak 1000
o
C’nin 
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üzerinde monokliniktetragonal faz dönüşümü üzerinde çalışmışlardır. Aynı yıl 

Ruff ve arkadaşları, faz dönüşümü ile beraber metal oksitlerin ilavesiyle malzeme 

stabilizasyonunu ispatlamışlardır [7].  

Çizelge 2.1 : Zirkon ve zirkonya üretimi için hammaddeler [6]. 

Kimyasal 

Analiz 

Avustralya 

Zircon 

Güney Afrika 

Zirkon 
Badeleyit 

Zirkonya % 

Silika % 

TiO2 % 

Demir Oksit 

Alumina 

Fosforik 

anilhidrit 

66,90 

32,60 

0,12 

0,04 

0, 43 

0,007 

96,00 

1,5 

1,0 

1 

- 

0,2 

>99,00 

<0,5 

<0,3 

<0,05 

- 

<0,03 

Zirkonya iyi bilinen yüksek sıcaklık malzemesidir. Yüksek ergime sıcaklığı, düşük 

termal geçirgenliği, demir esaslı malzemelere yakın olan termal genleşme katsayısı, 

cürufa karşı yüksek mukavemeti gibi özellikleri zirkonyayı refrakter uygulamaları 

için kullanılabilir hale getirmektedir. Ancak yüksek maliyet ve düşük termal şok 

dayanımı zirkonyanın bu alanda kullanılmasını kısıtlayan özelliklerdir. Çelik üretimi 

için kullanılan tandiş nozülü zirkonyanın refrakter uygulamalarında yaygın olarak 

kullanıldığı bir alandır [1]. 

2.2 Kristal Yapısı 

Zirkonya üç adet polimorfik yapı gösterir. Bunlar monoklinik, tetragonal ve kübik 

fazlarıdır. Ayrıca yüksek basınç altında ortorombik fazı ortaya çıkmaktadır [6]. Şekil 

2,1’de ZrO2’nin sıcaklık basınç faz diyagramı gösterilmiştir. 

Isıtma ve soğutma sırasında zirkonyada faz dönüşümü meydana gelmektedir. Şekil 

2,2’de bu faz dönüşümleri gösterilmiştir. Monoklinik fazı oda sıcaklığından 

1170
o
C’ye kadar kararlıdır. Bu sıcaklığın üzerinde monoklinik yapı hacimde %5 

azalma ile daha yoğun tetragonal forma dönmekte ve yapıda çatlak oluşumuna yol 

açmaktadır. Tetragonal faz 1170-2370
o
C arasında kararlı haldedir. Sıcaklık 

2370
o
C’nin üzerine çıktığında ZrO2 kübik faza dönüşür. Tersi olarak soğutma 

sırasında t-m dönüşümü yaklaşık 950
o
C’de %3-5 hacim artışı ile meydana gelmekte 
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ve bu durum zirkonya esaslı seramiklerin yapısında çatlak oluşumu ile sonuçlanan 

gerilmelere sebep olmaktadır [2]. Şekil 2.3’de zirkonyanın üç adet polimorfunun 

kristal yapısının şematik gösterimi mevcuttur. 

 

Şekil 2.1 : ZrO2’nin sıcaklık basınç faz diyagramı [8]. 

Monoklinik yapıdan tetragonal yapıya geçiş sırasında %3-5 oranında hacim 

değişikliği meydana gelmektedir. Bu da zirkonyanın teknolojik uygulamalarını 

sınırlamaktadır. Çizelge 2.2’de gösterildiği gibi kafes hacmi giderek azalmaktadır. 

Bu faz dönüşümü nedeniyle malzemenin termal şok özellikleri olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu durumu engellemek için MgO, CaO, Y2O3 gibi toprak alkali ve 

nadir elementlerin oksitleri kullanılarak ZrO2 kararlı hale getirilir. 

 

Şekil 2.2 : Sıcaklığa bağlı olarak zirkonyada meydana gelen faz dönüşümleri [9]. 

  

Şekil 2.3 : Zirkonyanın üç polimorfu (a:kübik, b:tetragonal, c:monoklinik) [10]. 
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Çizelge 2.2 : m-ZrO2, t- ZrO2, ve k-ZrO2,’nın kristal parametreleri [6]. 

 Monoklinik Tetragonal Kübik 

Kristal Yapı 

 

 

 

Yoğunluk 

a=5,156 A
o 

b=5,191 A
o 

c=5,304 A
o 

β=98,9 

5,830 g/cm
3
 

at=5,094 A
o 

bt=5,191 A
o 

 

 

6,1 g/cm
3
 

ak=5,094 A
o 

 

 

 

6,090 g/cm
3
 

2.2.1 Monoklinik ZrO2 

Badeleyit termodinamik olarak oda sıcaklığından 1170
o
C’ye kadar monoklinik fazda 

kararlı haldedir. Badeleyitin doğal formunda %2 oranında HfO2 bulunur ancak kristal 

yapısı biribirlerininin aynısı olduğu için zirkonyanın kimyasal özellikleri bu 

safsızlıktan etkilenmemektedir [6]. 

Monoklinik ZrO2’nin kristal yapısı Mc Cullough ve Trueblood, Smith ve Newkirk ve 

arkadaşları tarafından XRD yöntemi ile saptanmıştır [11]. 

2.2.2 Tetragonal ZrO2 

Bu faz 1170
o
C ile 2370

o
C arasında kararlıdır. t-ZrO2 basit olarak, çarpılmış CaF2 

yapısı şeklinde tanımlanır. Kafes sabitleri, yüzey merkezli tetragonal simetride 

tanımlanmıştır [7].  

2.2.3 Kübik ZrO2 

2370
o
C’den ergime noktası 2680

o
C’ye kadar kararlı durumdadır. Bu fazın kristal 

yapısı her bir Zr
+2

 atomuna eşit uzaklıkta 8 oksijen ile koordine olan, kübik CaF2 

kristal yapısına benzer. Buradaki her oksijen dört zirkonyumla tetrahedral olarak 

koordine olur [12]. 

2.3 Zirkonyanın Faz Dönüşümleri 

ZrO2’de soğutma esnasında yer alan kübik-tetragonal ve tetragonal-monoklinik faz 

dönüşümleri, difüzyonsuz veya martenzitik dönüşümler olarak tanımlanırlar. Bu 

reaksiyonlar tersinir bir karakter gösterirler. Endüstriyel anlamda diğerine göre daha 

düşük sıcaklıkta olduğu için en fazla çalışılan t-m dönüşümü olmuştur [5]. 

Zirkonya tozları için dönüşümün ses hızına yakın hızlarda difüzyonsuz kayma 

prosesi şeklinde gerçektleştiğine inanılmaktadır. Dönüşüm hızı, çeliğe su verme 

esnasında meydana gelen martenzit oluşumuna benzetilmiştir [13]. Akabinde 
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dönüşümün partikül boyutuna bağımlı olduğu gösterilmiştir. Daha ince ZrO2 

tanelerinin daha iri tanelere göre daha düşük sıcaklıkta dönüştüğü görülmüştür [6]. 

2.3.1 Monoklinik-Tetragonal dönüşümü 

Zirkonyada tetragonal  monoklinik faz dönüşümü, difüzyonsuz martenzitik 

dönüşüm olarak tanımlanır. Bu da ilk olarak Wolten tarafından saptanmıştır. Atomik 

hareketler, atomlar arası mesafeden daha azdır ve bir kayma işlemiyle çok sayıdaki 

atomun beraber hareket etmesiyle meydana gelir [14]. Bu gibi bir dönüşüm, fazın 

kimyasal bileşiminde herhangi bir değişikliğe yol açmaz ve ayrıca; başlangıç 

fazındaki belirli kristalografik düzlem ve yönler dönüşümüyle oluşan fazda 

mevcuttur. Böylece bu dönüşüm, sabit düzlemiyle ve yönleriyle tanımlanabilir [15]. 

Garvie, bu dönüşümün 1174 ±6
o
C’de gerçekleştiğini ve tane boyutuna bağlı olarak, 

ince taneli zirkonyanın kalın taneli olana göre daha düşük sıcaklıklarda dönüşüme 

uğradığını bildirmiştir[6,16]. m-t- dönüşümü tersinir bir reaksiyonudur. Tersi olarak 

soğuma sırasında t-m dönüşümü yaklaşık 950
o
C’de meydana gelmektedir [2]. Bu 

durum Şekil 2.4’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.4 : Saf zirkonyanın dönüşüm sıcaklığı boyunca ısınma ve soğuma anındaki 

monoklinik-tetragonal dönüşümü[6]. 

Zirkonyada tetragonal-monoklinik dönüşümü farklı şekillerde meydana gelebilir. t-

ZrO2, tek bir partikül veya kristal olarak serbest halde olabileceği gibi çökelti 

disperse fazı olarak bir matriks içerisinde sıkıştırılmış halde de olabilir. t- ZrO2’nin 

boyutuna, gerilme durumuna ve partiküllerin konumuna bağlı olarak dönüşüm, her 

iki halde de kolay veya zor olabilir. Dönüşüm aynı zamanda birçok fiziksel ve 
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kimyasal faktöre de bağlıdır. t- ZrO2 partikül boyutu ve bu partiküllerin sıkıştırıldığı 

matriks, en önemli faktörlerdir. ZrO2’de kritik bir t-ZrO2 partikül boyutu 

belirlenmiştir. Partikül boyutu bu kritik değeri geçtiği zaman, sürekli olarak veya bir 

gerilme uygulanmasıyla t-m dönüşümü meydana gelecektir [17]. 

2.3.2 Tetragonal-Kübik dönüşümü 

Tetragonalden kübik fazla dönüşüm 2370
o
C civarında gerçekleşir. Bu dönüşüm ilk 

olarak Smith ve Clin tarafından belirlenmiştir [18]. Bu dönüşüm difüzyonsuz veya 

martenzitik bir dönüşümdür. Bu formun kristal yapısı CaF2 ile eş yapısal olup, diğer 

birçok oksitle (HfO2,ThO2…) benzerlik göstermektedir. Bu benzerliğin nedeni katı 

çözünürlüğün olmayışı ve yüksek buhar basıncıdır [19]. 

2.4 Zirkonyanın Stabilizasyonu 

Tetragonalden monokliniğe dönüşümün en büyük önemi, dönüşüm sıcaklığında 

soğuma esnasında %3-5 oranında hacimsel değişikliktir. Bu hacimsel değişim görece 

küçük taneli badeleyitte bile elastik ve kırılma sınırlarını aşmak için yeterlidir ve 

çatlak oluşumuna sebep olmaktadır. Sonuçta soğuma sırasında kendiliğinden oluşan 

bu bozukluk, saf zirkonya bileşenlerinin fabrikasyonunu imkansız hale getirmektedir. 

Ancak tetragonalden monokliniğe geçiş sırasındaki hacimsel genleşme tokluk ve 

sertliğin ikisini birden iyileştirerek avantajlı bir hale getirebilmektedir. Mühendislik 

seramiklerinde devrim niteliği taşıyan bu değişim zirkonya alaşımları için ilk olarak 

Garvie, Hannink ve Pascoe tarafından keşfedilmiştir. Bu özellik birçok araştırmacı 

tarafından daha sonraları diğer seramik matriks sistemlerine genişletilmiştir[20].  

Stabilize edici oksitlerin (MgO, CaO, Y2O3, CeO2) katkısı zirkonyayı oda 

sıcaklığından ergime noktasına kadar kübik kristolografik formda kararlı hale getirir. 

Bu işlem sonrasında tetragonalden monokliniğe faz dönüşümü sırasındaki hacimsel 

değişikliğin neden olduğu olumsuz mekanik özellikler engellenmiş olur. Meydana 

gelen söz konusu bu malzemeye stabilize edilmiş (kararlı hale getirilmiş) zirkonya 

denir.  

Monoklinik, tetragonal, kübik fazlarının miktarları, boyut ve dağılımları zirkonyanın 

bütün özelliklerine doğrudan etki eder. Malzemenin özellikleri ve yapısının bu 

karşılıklı ilişkisi bundan sonraki birçok araştırmanın konusunu şekillendirmektedir 
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ve bu durum birçok araştırmacı tarafından son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılarak 

üretilen zirkonyanın özelliklerinin geliştirilmesini sağlamıştır [6]. 

2.4.1 Tamamen stabilize edilmiş zirkonya 

Molce %16 CaO, molce %16 MgO veya molce %8 Y2O3 zirkonya içerisine ilave 

edildiğinde kübik formda tamamen stabilize edilmiş zirkonya elde edilmekte ve oda 

sıcaklığında 2500
o
C’ye kadar herhangi bir faz dönüşümüne uğramamaktadır. 

Malzemenin sertliğinde ve ısıl şok dayanımındaki artış zirkonyayı önemli bir 

refrakter malzeme, öğütücü eleman ve mühendislik seramiği haline getirmektedir 

[21].  

2.4.2 Kısmi stabilize edilmiş zirkonya (KSZ) 

Bu malzemelerden MgO katkılı olanı, dönüşüm toklaştırması uygulanmış seramikler 

arasında en tok, mikroyapısal olarak karışık, ticari açıdan önemli ve en çok çalışılan 

malzemelerdendir. Kısmi stabilizasyon, tamamen stabilize etmek için gerekli 

konsantrasyonlardan daha düşük konsantrasyonlarda CaO, MgO ve Y2O3 gibi dopant 

katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Kısmi stabilize zirkonya genellikle iki veya daha 

fazla fazın birlikte bulunmasıyla yapılır. Kübik faz ve Tetragonal faz birlikte 

bulunabilir ve soğuma sırasında tetragonal fazı monoklinik faza dönüşebilir [6,22]. 

“Kısmen stabilize zirkonya” ya da kısaca KSZ tabirine ilgili katkı adı eklenir: Ca-

KSZ, Mg-KSZ, Y-KSZ, vs [23]. 

Kısmi stabilize zirkonyanın termal genleşme katsayısının, saf zirkonyadan ve 

tamamen kararlı zirkonyadan daha düşük olması, tamamen stabilize ve monoklinik 

zirkonyadan daha iyi bir termal şok direncine sahip olmasına neden olur[24].  

Kısmi stabilize zirkonyada mukavemet, ısıl değişim, korozyon ve aşınma dirençleri 

yüksek, buna karşılık ısıl genleşme ve ısıl iletkenlik özelliği düşüktür. Elektrik 

iletkenliği ise zayıftır. Çizelge 2.3’de üç farklı stabilize edici katkı için KSZ’ye ait 

mekanik özellikler verilmiştir.  

KSZ mikroyapıları özel bir sinterleme programı gerekmektedir. Kübik katı çözelti 

tek faz bölgesinde (>1700
o
C) sinterlemeyi takiben, çökeltiler daha düşük 

sıcaklıklarda (yaklaşık 1100
o
C) iki fazlı tetragonal katı çözelti ve kübik katı çözelti 

bölgesinde çekirdeklendirilir, bu prosese “yaşlandırma” denir [20,25]. Yaşlandırma 

sıcaklığı, zamanı ve dönüşümü, çökelti büyümesi ve faz kararlılığının ikisine birden  
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doğrudan etki eder [26]. Ötektoid üstü sıcaklıklarda kübik-tetragonal ikili faz 

bölgesinde kontrollü bir yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulur [24].  

Çizelge 2.3 : Ca-KSZ, Mg-KSZ ve Y-KSZ’nin mekanik özellikleri [5]. 

Özellikler 
Y2O3 KSZ 

ZrO2 

CaO KSZ 

ZrO2 

MgO KSZ 

ZrO2 

Katkı 

Miktarı 
Ağ.% 5-10 3-4,5 2,5-3,6 

Young 

Modülü 
GPa 180-220 200-220 170-210 

Eğilme 

Mukavemeti 
MPa 650-1000 400-650 440-720 

Kırılma 

Tokluğu Kıc 
MPa.m

1/2 
6-8 6-12 6-20 

Sertlik GPa 8-12 14-17 10-14 

Kısmi stabilze zirkonyanın üretiminde başlıca saf ZrO2 ve ince taneli stabilize edici 

oksitler kullanılır. KSZ üretiminin ilk maddesi, aşırı doymuş bir katı çözelti oluşturan 

sinterleme işlemidir. Sinterleme işlemi, k-ZrO2 veya k-ZrO2+t-ZrO2 faz sınırında 

gerçekleştirilir. Tane büyümesi k-ZrO2 fazının oluşumuyla başlamaktadır. Sinterleme 

işlemi tamamlandıktan sonra soğutma işlemi uygulanır. Soğutma işlemi k-ZrO2 tane 

sınırlarında t-ZrO2 fazının çekirdeklenmesi ve büyümesini engellemek ve oluşan 

çökeltilerin çoğunu oda sıcaklığında t-ZrO2 olarak muhafaza etmek için yapılır. 

Soğutma işlemi, hızlı soğutma ve kontrollü yavaş soğutma olarak iki farklı şekilde 

uygulanabilir. 500
o
C/saatlik bir soğutma hızına hızlı soğutma denir. Hızlı soğutmada, 

çökeltiler merceksi elips şeklindedir ve kübik matriksin {100} düzlemine paralel 

konumdadırlar. Bu soğutma hızında çökeltilerin boyutu 30-60 nm aralığında değişir. 

Kontrollü soğutma ise ekonomik bir yoldur. Bu soğutma işlemi sonunda elde edilen 

tane boyutu kritik boyutun hemen altındadır. KSZ üretiminde son kademe; soğutma 

sonrası k-ZrO2 matrikste oluşmuş küçük boyutlu t-ZrO2 çökeltilerinin boyutlarını, 

kritik boyut değerlerine büyüten yaşlandırma ısıl işlemidir [24]. Yarı kararlılık 

tetragonal çökeltileri çok küçük olduğunda (dönüşemeyebilirler) kaybolabilir ve 

çökeltiler çok büyük boyutlara ulaştıklarında monoklinik yapıda ikizlenme ve mikro 

çatlak oluşumu ile kendiliğinden dönüşüm gerçekleşebilir [26].  
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2.4.3 Tetragonal stabilize polikristalleri (TZP) 

1977 yılında yapılan çalışmalara göre, ince taneli zirkonya (genellikle <0,5µm) az 

miktarda stabilize edici ajan olarak Y2O3 kullanıldığında sinterleme sonrasında 

zirkonya %98 oranında yarı kararlı tetragonal fazı içerir. Zirkonyanın mukavemeti 

tetragonal fazının artmasıyla artarken monoklinik fazının artmasıyla azalmaktadır 

[27]. Son araştırmalar ortaya çıkarmıştır ki yüksek mukavemet (≈700MPa) ve tokluk 

(KIC ≈ 6-9 Mpa m
1/2

) sadece kritik ortalama tane boyutunun (<0,3 µm) altında ortaya 

çıkmaktadır [28]. Bu kritik tane boyutu fikri genel olarak polikristalin seramikler için 

kabul edilen basit ve hatayla bağlantılı tane boyutu etkilerinin ötesinde bir 

mukavemet/tokluk mekanizmasını göstermektedir. Ancak, üretim kolaylığı, 

“yaşlandırma” ısıl işlemlerine gereksinim duyulmaması, karşılıklı olarak takip eden 

ısıl işlemlere (örneğin dental uygulamalardaki porselen pişirimleri) görece cevap 

vermemesi ve kimyasal bazlı toz üretimi ile nano boyuttaki mikroyapıları inceleme 

şansını da içeren çoğu özellik hala diğer polikristalin malzemelerle paylaşılmaktadır.  

Şekil 2.5’de görüldüğü gibi pişirilmiş üründeki taneler eş eksenlidir ve pişirme 

süresine, sıcaklığına ve stabilize etmek amaçlı katılan katkının içeriğine bağlı olarak 

0,5-2 µm boyutlarındadır. T-ZrO2 miktarı %60-100arasında çeşitlilik göstermektedir, 

geriye kalan fazların çoğu k-ZrO2’den oluşmaktadır [29].  

TZP esaslı malzemelerde mikroyapı, ince boyutlu tetragonal tanelerden meydana 

gelir. Tetragonal faz oda sıcaklığına kadar yarı kararlıdır. Bu da TZP’ye yüksek 

tokluk verir ve metalografik işlemler boyunca kırılmalara kaşı malzemeye direnç 

sağlar. Çizelge 2.4’de TZP’nin özellikleri verilmiştir [30]. 

 

Şekil 2.5 : Eş eksenli taneleri gösteren T-TZP SEM görüntüleri [29]. 
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TZP, Mg-KSZ’ye göre iki önemli avantaja sahiptir. Bunlardan biri sinterleme 

sıcaklığının çok düşük olması (1400-1500
o
C) ve dolayısıyla çok ince taneli ve 

yüksek mukavemetli seramiklerin üretiminin mümkün olması ve ikinci olarak da 

ötektoid sıcaklığının (Y2O3-TZP; 500
 o
C) çok düşük olmasıdır [7].  

Çizelge 2.4 : TZP’nin genel özellikleri [30]. 

Renk 

Ergime Noktası 

Beyaz 

2720
o
C 

Kütle Yoğunluğu 6.05g/cm
3
 

Termal İletkenlik 0.007cal/cm.sn
o
C 

Termal Genleşme Katsayısı 100
o
C 8,3x10

-6
/
o
C    800

o
C 10,5x10

-6
/
o
C 

Termal Şok Direnci 360T
o
C 

2.4.4 İkili denge diyagramları 

Zirkonyanın diğer oksit sistemleriyle faz diyagramlarını anlamak, mühendislik 

seramiği olan zirkonyanın uygulamaları açısından önem sarf etmektedir. Bu faz 

diyagramlarında düşük sıcaklıklarda ikinci oksit fazının sebep olduğu mikroyapısal 

değişiklik ve yüksek sıcaklıklarda ikinci katyonun sebep olduğu mikro yapıdaki 

dinamik değişikliklerin ikisini birden gösterilmektedir. En büyük ilgi; atomik 

yarıçapları nedeniyle kübik fazda stabilize etme eğilimi olan ve zirkonyanın dikkat 

edilmesi gereken genleşmesinin sonlandıran oksitlerdedir.  MgO, CaO, Y2O3 ve 

diğer nadir toprak oksitleri bu kategoride bulunmaktadır. Ancak son çalışılan 

sistemlerde bile malzeme ve deneysel tekniklerdeki farklılıklar nedeniyle faz 

sınırlanırının bulunduğu noktada anlaşmazlık söz konusudur. Yüksek sıcaklıklarda 

(1000-1400
o
C) dengeye ulaşabilmek için çok uzun süreler gerekebilmektedir bu 

durum daha fazla zorluğun çıkmasına neden olmaktadır. Bu grupta ZrO2-MgO, 

ZrO2-CaO, ZrO2-Y2O3 denge sistemleri teknolojik açıdan önemli sistemler arasında 

gösterilmektedir [6]. 

2.4.4.1 ZrO2-MgO denge sistemi 

Çok fazla deneysel veri olmasına rağmen en fazla kabul edilen ZrO2-Mgo sistemi 

Grain tarafından önerilen sistemdir. Bu iki fazın ortasında Mg2Zr5O12 veya MgZrO13 
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fazları vardır. Bu sistem bir adet ötektik nokta (sıvı k-ZrO2 +MgO)  ve iki adet k-

ZrO2 ve t-ZrO2nin ayrıştığı ötektoik nokta içerirler[31]. 

Şekil 2.6’daki faz diyagramda görülebileceği gibi, t-ZrO2 dönüşüm sıcaklığına kadar 

m-ZrO2’da MgO çözünürlüğü ya hiç yoktur ya da çok azdır. MgO’nun, t-ZrO2 

bölgesinde sıcaklığın artmasıyla beraber çözünürlüğü de artar. Çözünürlük sıcaklıkla 

az miktarda artar ve 1400
o
C’de % 1,7 mol gibi maksimum değere ulaşır. 1400

o
C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda c-ZrO2 katı çözeltisi kararlı hale gelir. Aynı sıcaklıkta %14 

mol (ağ. ≈ %5) MgO içeren bileşimde, bir ötektoid reaksiyon gerçekleşir. 

1400
o
C’nin üzerinde bu ötektoid bileşimde homojen bir florit yapıya sahip c-ZrO2 

katı çözeltisi bulunur ve bileşim aralığı, sıcaklıkla artar [32]. 

ZrO2-MgO sistemlerinde bütün oksit bileşenlerinde kübik katı çözeltisi 1400-1240
o
C 

aralığında bozuşmaya uğrar ve kaybolur. Bu bölgede; MgO tane içinden çıkarak tane 

sınırlarına çökme eğilimi gösterirler. Bu durumun seramik malzemenin mekaniksel 

özelliklerini sınırıladığı gözlemlenmiştir ve bu nedenle 1000-1400
o
C aralığında 

çalışılan uygulamalarda bu sistem kullanışlı değildir [34]. Son çalışmalar bu 

düşünceyle çelişmektedirler; 6,8-7,9% molce MgO ile hazırlanan kompozisyonlarda 

ve 1100
o
C’de termal yaşlandırılan numunelerde kompozisyon bozuşmaya 

uğramayarak daha sert  ve termal şok direnci yüksek seramik üretimi sağlanmıştır.  

Bu ısıl işlem, delta fazı olarak adlandırılan yarı kararlı, orta seviyede düzenli 

Mg2Zr5O12’nin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Tetragonal çökeltilerinin arasındaki 

dekompoze kübik bölgelerde bulunan denge dışı bir faz olduğu düşünülen 

rhombohedral simetriye sahip beta Mg2Zr5O12 düzenli yapısı da bildirilmiştir [35]. 

Mg-KSZ üretiminde ötekteik altında yapılan termal yaşlandırma yapılarak bunun 

gibi karmaşık fazları oluşmasıyla malzemenin termal şok ve makanik özelliklerini 

geliştirilir [6]. 

Bilinen  sinterlenmiş en tok seramiklerden biri olan Mg-KSZ ön pişirme işleminden 

sonra ötektoid altı yaşlandırma (1100
o
C) yapılarak üretilmiştir. Ötektoid altı yapılan 

yaşlandırmanın etkisi dört ana özellikte anlatılabilir. İlk olarak, k-ZrO2 matriks 

fazının beklenilen dekompozisyonu tane sınırlarında ve porlarda meydana gelir. Bu 

dekompozisyon reaksiyonu, genelde kullanılan yaşlandırma sürelerinde mekanik 

özelliklerin olumsuz yönde etkilememektedir. Diğer üç proses şu şekilde oluşur; 

1. çökelti-matriks ara yüzeyinde Mg2Zr5O12 (fazı) oluşumu, 
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2. çok küçük tetragonal tanelerin, kübik yapıdaki matriksde çökelti içeren 

tanelerin çökelmesi, 

3. orijinal tetragonal çökeltilerin bazılarının soğuma esnasında dönüşümü. 

Yukarıda açıklandığı gibi, mukavemet birkaç ısıl işlem rejimi ile optimize edilebilir, 

ancak mukavemete bağlı optimum tokluk ötektoid altı yaşlandırma ile halihazırda ve 

daha güvenilir şekilde elde edilebilmektedir. Şekil 2.7'de ötektoid sıcaklığın altında 

ve üstündeki sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma işlemlerinin kırılma yüzey enerjisine 

etkisi görülmektedir. Kırılma yüzey enerjisindeki belirgin artış ayrıca kırılma 

tokluğundaki artışın da göstergesidir. 1100
o
C'deki yaşlandırma işleminin bir başka 

avantajı ise dönüşüm plastikliği göstermesi ve çatlak büyümesinin stabil 

olmasıdır[29]. 

 

Şekil 2.6 : ZrO2’ce zengin ZrO2-MgO sistemine ait faz diyagramı [33]. 

2.4.4.2 ZrO2-Y2O3 denge sistemi 

Zirkonyayı stabilize etmekte kullanılan bir diğer stabilize edici oksit ise Y2O3’tir. 

Şekil 2,8’da görüldüğü gibi ZrO2-Y2O3 faz diyagramı incelendiğinde, diğer ikili 

sistemlere nazaran iki temel farkın olduğu görülür. Birincisi, t-ZrO2 katı çözelti 

alanının oldukça geniş olmasıdır. %2,5 mol’ e kadar Y2O3, 1400–1500
0
C sıcaklık 

aralıklarında katı çözeltiye alınabilir ve tamamen t-ZrO2’dan oluşan TZP tipi 
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seramik malzeme üretilebilir. İkinci önemli farklılık ise, t-m ötektoid faz dönüşüm 

sıcaklığının çok düşük olmasıdır ve sistemde KSZ tipi malzemeler ise, %3-6 mol 

aralığında Y2O3 içeren bileşimlerde 1700
o
C gibi sıcaklıklarda sinterleme ile 

üretilebilir [36, 37]. 

 

Şekil 2.7 : %9,4 mol Mg-KSZ’nin ötektoik altı ve üstü sıcaklıklarda yapılan 

yaşlandırma işleminin zaman ve kırılma yüzey enerjilerinin 

karşılaştırılması [29]. 

 

Şekil 2.8 : ZrO2’ce zengin ZrO2-Y2O3 sistemine ait faz diyagramı [38]. 
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Bu sistemlerde MgO ve CaO sistemlerinde olmayan en önemli özellik; yttria 

içeriğinin artmasıyla tetragonal-monoklinik dönüşüm sıcaklığının düşmesidir. 

Sıcaklığın artmasıyla monoklinik bölgesinin üstündeki alanda tetragonal alanına 

ulaşmadan önce dar bir monoklinik+tetragonal bölgesine rastlanmaktadır[6]. Yttria 

içeriği arttıkça monoklik+kübik bölgesine rastlanmaktadır ve bu bölgede sıcaklığın 

artmasıyla kübik+tetragonal bölgesine rastlanmaktadır. Kısmı stabilize zirkonya 

çalışmaları için bu bölgede %3-6 mol arası itriyum içeriği ile çalışılmaktadır. 

2.4.4.3 ZrO2-CaO denge sistemi 

 

Şekil 2.9 : ZrO2’ce zengin ZrO2-CaO sistemine ait faz diyagramı [39]. 

Zirkonyayı stabilize etmekte kullanılan en yaygın oksitlerin bir tanesinde CaO’dir. 

En güncel faz diyagramı Şekil 2.9’de gösterilen diyagramdır [39]. 2000
o
C’de kübik 

faz daha önce belirtilenlerden daha geniş bir alan kaplamaktadır [6].  

Üç adet ilgilenilen ana bölge vardır. ≈%6mol CaO altında   2000
o
C altında tetragonal 

katı çözeltisi kararlı durumdadır. Soğutma sıraksında tetragolan katı çözeltisi+ 

monoklinik katı çözeltisi ikili faz kararlı durumu geçer.Soğutma devam ettikçe 
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monoklinik katı çözeltisi +CaZr4O9 fazı kararlı duruma geçer. %6mol-%17 mol CaO 

arasında ve 1140
o
C üzerinde tetragonal katı çözeltisi+kübik katı çözeltisi kararlı 

durumdadır. Bu bölgede çalışılan malzemelere kısmi stabilize edilmiş zirkonya 

olarak bilinir. Hızlı soğutma sırasında kübik k.ç. içerisinde yarı kararlı olan 

tetragonal k.ç.’si monoklinik k.ç.’sine dönüşür. Yavaş soğutma ise tetragolanden 

monokliniğe martensitik dönüşüm olmasına neden olur [6]. Benzer bir reaksiyonda 

kübik faz bölgesinde oluşur. Bu bölge tamamen stabilize zirkonya bölgesi olarak da 

bilinir [6].  

2.5 Zirkonyada Dönüşüm Toklaştırılması 

 İlk kez Garvie, Hannink ve Pascoe günümüzdeki çalışmalara temel oluşturan 

“Seramik Çelik” adlı makaleleri ile bir çatlağın önündeki gerilme alanı etkisi ile yarı 

kararlı tetragonal zirkonya tanelerinin monoklinik forma dönmeleri sonucu 

zirkonyanın seramiklerin hem dayanımını hem de tokluğunu arttırma potansiyeline 

sahip olduğunu belirtmişlerdir [6]. 

Dönüşüm toklaştırmasının mekanik özelliklerinin geliştirilmesi üç mekanizma ile 

açıklanmaktadır. Bunlar; 

i. Mikro çatlak oluşumu 

ii. Gerilim artırımıyla dönüşüm toklaştırması 

iii. Baskı gerilim yüzey tabakasıdır. 

2.5.1 Mikro çatlak oluşumu 

Mikro çatlak oluşumu bir seramik matris (kübik zirkonya veya alümina gibi) içinde 

bulunan zirkonya tanelerinden kaynaklanmaktadır. Soğuma sırasında dönüşüm 

sıcaklığında tetragonal zirkonya tanelerinin monokliniğe dönmesiyle meydana gelen 

% 3-5 hacimsel genleşme, dönüşüme uğramış zirkonya taneleri etrafında çatlak 

oluşumuna yol açmaktadır 

Söz konusu mikro çatlaklar yapı içinde ortaya çıkan ve ilerleyen çatlağı saptırarak, 

enerjisini sönümleyerek seramiklerin tokluklarını arttırmaktadır (Şekil 2.10). 

Maksimum tokluk eldesi için yapı içinde oluşturulacak ZrO2 hataları optimum 

seviyede olmalıdır. Aksi takdirde meydana gelecek mikro çatlaklar bir birleriyle 

etkileşeceğinden tokluk ve kırılma dayanımında azalma gözlenecektir [6]. 
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Bu olayın gerçekleşmesi için zirkonyanın tane boyutunun belli bir değerde olması 

gerekmektedir. Bu değerin altında ise dönüşüm olmayacak, üstünde ise ani 

dönüşüme uğrayacaktır. Zirkonyanın kritik tane büyüklüğü, ana fazın bileşimi, 

zirkonyanın bileşimi (kübik fazı kararlı hale getiren oksitler) gibi parametreler ile 

yakından ilgilidir. Ayrıca, maksimum tokluk elde etmek için zirkonyanın optimum 

bir miktarda olması da gerekmektedir [7].  

 

Şekil 2.10 : Tetragonal-monoklinik faz dönüşümü sonucu zirkonya tanelerinin 

etrafında mikro çatlak oluşumu. (a) çatlağın tane etrafında yayılması ve 

çatallaşarak sapması (b) tokluk artışı [6]. 

2.5.2 Gerilim artırımıyla (Stress-induced) dönüşüm toklaştırıması 

Zirkonya sinterleme sıcaklıgından oda sıcaklığına soğurken 1170°C civarında 

tetragonal - monoklinik faz dönüşümünün olması gerekmektedir. Eğer zirkonya 

taneleri çok küçükse (< 0,5μm) veya taneler üzerinde ana fazdan gelen sınırlayıcı bir 

baskı mevcut ise zirkonya taneleri dönüşüme uğramadan yarı kararlı tetragonal fazda 

kalırlar. 

Bu yarı kararlı zirkonya tanelerinin monoklinik faza dönüşümü gerilim güdümlü 

dönüşüm olarak kabul edilmektedir. Eğer gerilim altında bir çatlak oluşturulursa, 

çatlak etrafında ve özellikle ucunda bir gerilim alanı olusur (Şekil 2.11). 

Bu gerilimler yarı kararlı tetragonal zirkonya taneleri üzerinde ana faz tarafından 

uygulanan sınırlayıcı etkiyi kaldırırlar ve yeterince büyük bir değere ulaşırlarsa 

zirkonya tanesi üzerinde net bir çekme gerilimi oluşturarak monoklinik yapıya 

dönüsümü saglarlar. Bu sırada görülen hacimce genlesme, ana basma gerilimi ile 

birlikte martensitik reaksiyona neden olur (Şekil 2.12). 
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Bu olay çatlak içerisinde meydana geldiginden, çatlagın seramik malzeme içerisinde 

ilerlemesini saglamak için ilave enerji gerekmekte, buda malzemenin toklugunun ve 

dayanımının artmasına neden olmaktadır. 

 

Şekil 2.11 : Stress induced dönüşüm toklaştırma mekanizmasının şematik 

gösterimi[2]. 

Tetragonal zirkonya’nın gerilim güdümlü dönüşümü içinde tane büyüklüğünün belli 

bir kritik değerde olması gerekmektedir. Bu kritik büyüklüğünün altında ise dönüşüm 

olmayacak, üstünde ise hemen dönüsüme ugrayacaktır. Bu, zirkonya’nın kritik tane 

büyüklüğü, matrisin uyguladığı baskı, zirkonya’nın bileşimi (kübik fazı kararlı hale 

getiren oksitler gibi) ile yakından ilgilidir [40]. 

 

Şekil 2.12 : Tetragonal-monoklinik faz dönüşümü ile çatlağın durdurulması [2]. 
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2.5.3 Baskı gerilimli yüzey tabakası 

Zirkonya ile toklaşmış seramiklerin tetragonalmonoklinik faz dönüşümünün 

yarattığı gerilimleri serbest yüzeyde karşılayan hidrostatik bir baskı olmaması 

yüzeyde baskı gerilimli bir tabakanın oluşmasına yol açmaktadır (şekil 2.13). Yüzey 

taşlaması işlemi yarı kararlı tetragonal zirkonya tanelerinin monoklinik faza 

dönüşümünü ilerletmede etkili bir rol oynamaktadır. Çünkü taşlanan yüzeyin altında 

10-100µm derinlikte baskı gerilimi oluşmakta, bu baskı gerilimi seramikte ana fazın 

kırılma dayanımını iki katına kadar varan bir dayanım artışı sağlayabilmektedir. 

Dayanım artışı yüzey tabakası kalınlığına ve dolayısıyla yüzey parlatma işleminin 

ağırlığına bağlıdır. Maksimum faydanın sağlanabilmesi için baskı gerilimli yüzey 

tabakası kalınlığı kritik hata boyutundan geniş fakat seramiğin kesitine göre nispeten 

dar olmalıdır [41]. 

 

Şekil 2.13 : Baskı gerilimli yüzey tabakaları a)sinterlenmiş yüzeye yakın zirkonya 

tanecikleri b)serbest yüzeyin etkisiyle meydana gelen dönüşüm 

nedeniyle ana fazda oluşan baskı gerilimi c)zorlamalı taşlama ile baskı 

gerilimli tabakanın kalınlaşması [6].  
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3.  ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER MALZEMELER 

3.1 Özellikleri 

Zirkonya daha önce de belirtildiği gibi polimorfik dönüşüm gösteren bir malzemedir. 

Bu polimorfik dönüşümler sırasında ortaya çıkan hacimsel değişimler zirkonyanın 

refkrakter malzeme olarak kullanılmasını kısıtlamaktadır. Zirkonya, refrakter olarak 

kullanılmadan önce stabilize edici ajanlar yardımıyla stabilize edilerek kübik fazının 

oda sıcaklığında kararlı hale getirilmesi gerekmektedir. Zirkonya esaslı refrakterlerin 

özellikleri zirkonya hammaddesinin kalitesiyle ve stabilize edici oksidin kalitesiyle 

doğrudan orantılıdır.  

Zirkonya refrakterler oda sıcaklığında yüksek mukavemetlidirler ve bu özelliklerinin 

1500
o
C’ye kadar muhafaza edebilirler. Bu özellikleri zirkonya esaslı refrakterleri 

yüksek sıcaklık fırınlarında kullanışlı hale getirmektedir. Zirkonya esaslı refrakterler 

diğer refrakter malzemere oranla daha düşük termal iletkenliğe sahiptir bu nedenle 

yüksek sıcaklıkta iyi bir izolasyon refrakter malzemesi olarak da 

kullanılabilmektedirler [3]. 

Refrakter olarak kullanılan zirkonya içeren diğer bir malzeme ise zirkondur. ZrSiO4 

veya ZrO2.SiO2 olarak gösterilen zirkon veya zirkonyum silikat minerali oldukça saf 

ve kaliteli olması, kimyasal ve fiziksel özellikleri ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan 

teknolojik gelişmeler nedeniyle, uzun yıllardır refrakter ve geleneksel seramik 

sektöründe opaklaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Zirkonat ürünlerinin üretilmesinde 

kullanılan ZrO2‘nın ana kaynağıdır [42]. 

Zirkon içeren refrakter malzemeler ikiye ayrılırlar; bunlar içinde serbest halde ZrO2 

bulunan zirkon silikat malzemeler, zirkon dışında yapısında alumina bulunduran 

alumina-zirkon refrakter malzemelerdir [43]. 

3.2 Kullanım alanları 

Zirkon tuğlalar cam fırınlarında ve potaların iç kaplamalarında kullanılır. Mükemmel 

dökülme (spalling) ve korozyon dirençleri, eriyik çelik ile ıslanmaması gibi 
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özellikleri nedeniyle tandiş nozüllerinde zirkon kompozisyonları kullanılır. Zirkon; 

iyi ısıl şok direnci, yüksek erozyon direnci, boyut kararlılığı ve ergiyik metal 

nüfuzuna karşı yüksek direnç gibi özeliklere sahiptir. Bu nedenle metalurji sanayi ve 

çeşitli seramik endüstrilerinde diğer refrakterlere göre daha fazla tercih edilmektedir 

[42]. Ayrıca zirkonya, stabilize zirkonya şeklinde sürekli çelik döküm için tandiş 

nozüllerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Çizelge 3.1’de zirkon ve zirkonya 

içeren refrakter malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri gösterilmiştir. 

Çizelge 3.1 : Zirkon ve zirkonya içeren refrakterlerin kimyasal ve fiziksel 

özellikleri[44]. 

 Zirkon Zirkon 
Zirkon 

Alümina 
Zirkonya 

Uygulama 

alanları 

Sürekli 

döküm için 

nozul 

Cam 

ergitme 

fırını 

Cam 

ergitme 

fırını 

Sürekli 

döküm için 

nozul 

Refrakterlik 

(SK) 
40< 40< 35< 40< 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

3.75 3.75 3.2 4.9 

Görünür 

Porozite (%) 
18 17 19 13 

Soğuk Kırılma 

Mukavemeti 

(Mpa) 

 

83.4 

 

98.1 

 

78.4 

 

88.2 

Yük Altında 

Refrakterlik 

(
o
C) 

 

1650< 

 

1700< 

 

1680< 

 

1700< 

1000
 o
C’de 

Termal 

Genleşme (%) 

 

0.40 

 

0.40 

 

0.55 

 

0.80 

Kimyasal 

Kompozisyon 

(%ağ) 

ZrO2 

SiO2 

Al2O3 

 

 

 

65.0 

34.0 

0.5 

 

 

 

65.5 

33.5 

0.5 

 

 

 

19.5 

10.0 

69.0 

 

 

 

94.5 

0.4 

0.1 
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Zirkonya esaslı refrakterler yaygın olarak, cam ergitme fırınlarında ve sürekli çelik 

döküm tandiş nozullerinde kullanılırlar.  

3.2.1 Cam ergitme fırınlarında kullanılan zirkonya esaslı refkraterler 

Yoğun zirkon tuğlalar borosilikat camları üretiminde ergime ve rafinasyon 

bölgelerinde yoğun olarak kullanılırlar. Yüksek sıcaklıklarda düşük elektriksel 

iletkelnliklerinden dolayı elektrikli borosilikat fırınlarında yoğun zirkon tuğlalar 

zeminde ve yolluğa yerleştirilirler. Bu özelliklerinden dolayı yoğun zirkon 

malzemeler elektriksel ısıtma için elektrod tuğlalar olarak da adlandırılabilirler. 

Poroz zirkon tuğlalar ise yoğun tuğlaların etrafına ve üst taraflarına yerleştirilirler.  

Yoğun alumina-zirkon tuğlalar ise kurşunlu camların ergitme fırınlarında ve soda 

kireç cam ergitme fırınlarının alt kısımlarında kullanılmaktadırlar. Poroz alumina 

zirkon tuğlalar ise genellikle soda kireç camı üretiminde forehearth bölümünde 

kullanılmaktadırlar [45]. 

Cam üretiminde kullanılan zirkon ve zirkonya içeren refrakterlerin avantajları şu 

şekilde sıralayabiliriz; 

 Zirkonyumun ergiyik silika ve silikatlar içinde çözünürlüğü düşüktür. Bu 

direncinden dolayı zirkon ve zirkonya içeren refrakterler fırının ergimiş 

camla temas halinde olan kısımlarında rahatlıkça kullanılmaktadırlar. 

 Zirkon ve zirkonya cam içinde çözünde çözündüğünde cama renk vermez. Bu 

özelliği diğer oksitlere göre en önemli üstünlüklerinden birisidir. 

 Zirkon içeren harçlar herhangi bir cam sızması veya metal delmesi sonucunda 

sıcaklık etkisi ile zirkonun zirkonya + silikaya dönüşümü sırasında oluşan 

hacim genleşmesi sonucu sızan camı emdikleri gibi, ergimis metal 

damlalarını da hapsederek fırın tabanı için bir emniyet tabakası 

oluşturmaktadırlar [43]. 

3.2.2 Sürekli çelik döküm tandiş nozüllerinde kullanılan zirkonya esaslı 

refrakterler 

Sürekli çelik üretim prosesinde; ergimiş metal, fırınlardan (EAO veya konvertörden) 

potaya aktarılır. Alaşımlama, gaz giderme gibi pota metalurjisi işlemlerinin ardından 

optimum sıcaklığa ulaştığında pota döküm makinesine taşınır. Genellikle pota, döner 

bir döküm makinesinin üzerinde durur, bir pota "dökümde" iken (döküm makinesini 
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doldururken) diğer bir pota hazırlanır ve ilk pota boşaldığında ikinci pota döküm 

pozisyonuna getirilir. 

Sıcak metal, potadan bir pota ara tüpü yoluyla tandiş adı verilen bekleme banyosuna 

transfer edilir. Tandiş, potalar değiştirilirken bir rezervuar görevi görerek çeliğin 

döküm makinesini beslemesini sağlar. Böylece sıcak metal akışında tampon görevi 

gördüğü gibi ayrıca kalıplara çelik akışını düzenler ve metali temizler.Ergimiş çelik, 

tandişten bir başka ara tüp (Çelik kütük üretimindeki zirkon nozüller) ile açık tabanlı 

bakır kalıba boşaltılır [46]. Şekil 3.1’de sürekli döküm akım şeması gösterilmiştir 

 

Şekil 3.1 : Sürekli döküm prosesi akım şeması[46]. 

Kalıbın derinliği 0,5 ila 2 metre arasında olup döküm hızı ve kesit boyutuna bağlıdır. 

Kalıp suyla soğutulur ve metalin kalıbın duvarlarına yapışmasını engellemek için 

dikey olarak titreşime tabi tutulur. Yapışmayı engellemek ve metalde mevcut 

olabilecek oksit partikülleri veya tufal içeren cüruf partiküllerini hapsetmek ve çelik 

havuzunun üzerine çıkarıp yüzen cüruf tabakası oluşturmak için kalıptaki metale bir 

yağlayıcı (toz veya sıvı) eklenebilir [46]. 
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3.2.2.1 Zirkon nozüller 

Uzun yıllardır yekpare nozüller üretilirken, son yıllarda ekonomik nedenlerle 

kompozit nozüllere olan ilgi artmıştır. Geliştirilen kompozit nozül üretim metodları 

sayesinde bir nozül çimento katkılı birleştiriciler olmaksızın, bir insert (ek parça) 

kullanılarak üretilebilmektedir. Bu sistemde insert ile dış parça arasından çelik sızma 

riski olmadığından güvenlidir. 

Zirkon nozüller geniş yelpazedeki hammaddelerden üretim rotasına ve servis 

uygulamalarına bağlı olarak üretilir. Şekil 3.2’de çeşitli şekillerde zirkon nozülleri 

gösterilmiştir [46]. 

Zirkon nozuüller sağladığı yüksek mukavemet ve bu mukavemeti yüksek 

sıcaklıklarda da muhafaza edebilme özelliği, yüksek ergime sıcaklığı, yüksek aşınma 

direnci, yüksek termal şok direnci ve çelik ile ıslanmama özelliği nedeniyle sürekli 

döküm çelik üretim proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.  

 

Şekil 3.2 : Çeşitli şekillerde zirkon nozüller [47]. 

Değiştirilebilir Nozüller 

Değiştirlebilir nozülün avantajlarını dört aşamada sıralayabilirz;  

 Geliştirilmiş döküm operatörü güvenliği, 

 Daha uzun süreli dökümlere izin vermesi, 

 Geliştirilmiş metalurjik kalite, 

 Nozül çapının değiştirilmesiyle istenilen döküm hızına ulaşabilme esnekliği 

sayılabilir. Şekil 3.3’de değiştirilebilir nozülün uygulama alanındaki resmi 

gösterilmiştir[46]. 
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Şekil 3.3 : Uygulama alanındaki değiştirilebilir zirkon nozülün; (a) kesit görütüsü, 

(b) alttan görünüm [46]. 

Sabit (Üst/İç) Nozüller 

Sabit, tandiş astarında yer alır ve çeliği akış hızını belirleyen değiştirilebilir nozüle 

taşır. Sabit nozüller uzun döküm sürelerine dayanabilir özellikte olmalıdır. Nozül 

aşşağıdaki gibi üç farklı şekilde üretilebilir (Şekil 3.4); 

1. Kimyasal olarak bağlı boksit, alümina veya alümina-krom dış parça 

2. Yüksek alümina, ince taneli dökülebilir refrakter 

3. MgO ile stabilize edilmiş zirkon [46]. 

 

Şekil 3.4 :  (a) Kimyasal olarak bağlı boksit, alümina veya alümina-krom dış parça, 

(b) Yüksek alümina, ince taneli dökülebilir refrakter, (c) MgO stabilize 

edilmiş zirkon [46]. 

Sabit nozülün alt yüzeyi, iki nozül parçası arasında maksimum yüzey teması 

sağlamak için toleranslar dahilinde zımparalanır [46]. 
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Şekil 3.5 : Değiştirilebilir dış nozüller [46]. 

Değiştirilebilir (İç/Dış) nozüller 

Değiştirilebilir nozül, tandişin alt kısmına sabitlenmiş bir tertibatın içerisine 

yerleştirilir. Şekil3.5’de değiştirilebilir dış nozuller gösterilmiştir. Nozül, hidrolik bir 

silindir tarafından etkin hale getirilir. Bu işlem çelik akışında bir sorun veya sapma 

yaratmadan tamamlanabilmektedir. Sistemde kullanılan refrakter veya metal bir 

kapak vasıtasıyla da acil durumlarda sistemin kapatılması sağlanabilir. Kullan-at 

tipindeki bu nozüller, tandişlerde kullanıma hazır olarak üretilmekedir [46].  
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4.  DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

4.1 Kullanılan Hammaddeler ve Karakterizasyonu 

4.1.1 Zirkonya (ZrO2) 

Badeleyit oda sıcaklığından 1170
o
C’ye kadar monoklinik fazda kararlı durumdadır. 

Deneylerde Metamin Refrakter A.Ş. firmasından alınan badeleyit tozu kullanılmıştır. 

Şekil 4.1’de deneylerde kullanılan badeleyit tozunun tane boyut dağılımı ve Şekil 

4.2’de badeleyit tozunun XRD analiz sonucu gösterilmiştir. Badeleyit tozunun tane 

boyut dağılımı sonuçları; d(0,1)=3,87μm, d(0,5)=6,57μm ve d(0,9)=11,04μm’dir. 

Faz analizinden de anlaşıldığı gibi badeleyit tozu yüksek saflıktadır ve bütün pikler 

monoklinik zirkonya piklerini göstermektedir. 

 

Şekil 4.1 : Badeleyit tozunun tane boyut dağılımı. 

4.1.2 Stabilize edici oksitler 

4.1.2.1 Magnezyum oksit (MgO) 

MgO, beyaz renkli, yüksek ergime sıcaklığına (2800
o
C) sahip olan bir bileşiktir. Bu 

özelliği sayesinde yüksek sıcaklık refrakterlerinde ve zirkonyayı stabilize etmekte 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Deneylerde Sigma-Aldrich firmasından alınan 

yüksek saflıktaki MgO tozu kullanılmıştır. Şekil 4.3’de deneylerde kullanılan MgO 
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tozunun tane boyut dağılımı ve Şekil 4.4’de MgO tozunun XRD analiz sonucu 

gösterilmiştir. MgO tozunun tane boyut dağılımı sonuçları; d(0,1)= 1,51μm, 

d(0,5)=2,78μm ve d(0,9)=5,74μm’dir. Faz analizinden de anlaşıldığı gibi MgO tozu 

yüksek saflıktadır ve bütün pikler MgO piklerini göstermektedir. 

 

Şekil 4.2 : Badeleyit tozunun XRD analiz sonucu.  

 

Şekil 4.3 : MgO tozunun tane boyut dağılımı. 
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Şekil 4.4 : MgO tozunun XRD analiz sonucu.  

4.1.2.2 Sinter magnezyum oksit (Sinter MgO) 

Deneysel çalışmalarda kullanılan Sinter MgO tozu, Kümaş Manyezit Sanayi 

A.Ş.’den tedarik edilmiştir. Sinter MgO tozunun Sigma-Aldrich firmasından alınan 

tozdan farkı; saflığının düşük olmasıdır ve tane boyut dağılımının daha yüksek 

olmasıdır. Yapısında safsızlık olarak CaMgSiO4 bulunmaktadır. Şekil 4,5’de 

deneylerde kullanılan Sinter MgO tozunun tane boyut dağılımı ve Şekil 4,6’da Sinter 

MgO tozunun XRD analiz sonucu gösterilmiştir. Sinter MgO tozunun tane boyut 

 

Şekil 4.5 : Sinter MgO tozunun tane boyut dağılımı. 
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dağılımı sonuçları; d(0,1)=4,84μm, d(0,5)=29,66μm ve d(0,9)=66,54μm’dir. Faz 

analizinde görüldüğü gibi ana pikler MgO’ya aittir ancak safsızlık olarak düşük 

şiddetli CaMgSiO4 pikleri de görülmektedir. 

 

Şekil 4.6 : Sinter MgO tozunun XRD analiz sonucu.  

4.1.2.3 İtriyum Oksit (Y2O3) 

 

Şekil 4.7 : Y2O3 tozunun tane boyut dağılımı.  
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Y2O3 tozu beyaz renkli olup yüksek ergime sıcaklığına (2410
o
C) sahiptir. Zirkonyayı 

stabilize etmekte yaygın olarak kullanılan stabilize edici oksitlerden biridir. Deneysel 

çalışmalarda kullanılan Y2O3 tozu Alfa Aesar şirketinden tedarik edilmiştir ve 

%99.99 saflığa sahiptir. Şekil 4.7’de deneylerde kullanılan Y2O3 tozunun tane boyut 

dağılımı ve Şekil 4.8’de Y2O3 tozunun XRD analiz sonucu gösterilmiştir. Y2O3 

tozunun tane boyut dağılımı sonuçları; d(0,1)=3,10μm, d(0,5)=9,41μm ve 

d(0,9)=24,36μm’dir. Faz analizinden de anlaşıldığı gibi Y2O3 tozu yüksek saflıktadır 

ve bütün pikler Y2O3 piklerine aittir.  

 

Şekil 4.8 : Y2O3 tozunun XRD analiz sonucu.  

4.1.2.4 Kalsiyum oksit (CaO) 

CaO tozu beyaz renklidir ve yüksek ergime sıcaklığına (2410
o
C) sahiptir. Deneysel 

çalışmalarda kullanılan CaO tozu Sigma-Aldrich şirketinden tedarik edilmiştir ve 

yüksek saflığa sahiptir. Şekil 4.9’da deneylerde kullanılan CaO tozunun tane boyut 

dağılımı ve Şekil 4.10’da CaO tozunun XRD analiz sonucu gösterilmiştir. CaO 

tozunun tane boyut dağılımı sonuçları; d(0,1)=5,18μm, d(0,5)=16,63μm ve 

d(0,9)=35,43μm’dir. Faz analizinde de görüldüğü gibi yüksek şiddetli pikler CaO 

fazına aittir ancak yapıda safsızlık olarak C21H28O5 bulunmaktadır. 



 34   

 

Şekil 4.9 : CaO tozunun tane boyut dağılımı. 

 

Şekil 4.10 : CaO tozunun XRD analiz sonucu.  

4.1.3 Kompozisyonların hazırlanması  

Zirkonya ile zirkonyayı stabilize etmekte kullanılan oksitler farklı mol oranlarında 

karıştırılarak kompozisyonlar hazırlanmıştır. Bu aşamada stabilize edici oksitin mol 

oranları faz diyagramlarına göre belirlenmiştir. Kompozisyonlar hazırlanırken bütün 
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farklı kompozisyonların hepsine ağırlıkça %3 oranında sıvı polivinil alkol (PVA) 

eklenmiştir. 

4.2 Numunelerin Hazırlanması 

Deneysel çalışmalarda izlenen akım şeması Şekil 4.11’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.11 : Deneysel çalışmalarda izlenen akım şeması.  

Termal genleşme analizi 

İzopropil alkol (İpa) 

 

ZrO2 

Diğer Katkılar 

(MgO-Y2O3-CaO) 

 

Öğütme ve Karıştırma  

 

Şekillendirme 

(≈300MPa) 

Kurutma 
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o
C’de 12saat) 

Bağlayıcı 
(Polivinil alkol (PVA)) 

 

Bağlayıcı Giderme 

Sinterleme ve 

Yaşlandırma 

 

Ürün Karakterizasyon 

5 saat 

XRD Sertlik Yoğunluk Aşınma Kırılma 

Tokluğu 

SEM 
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4.2.1.1 ZrO2-MgO kompozisyonlarının hazırlanması 

Zirkonyayı stabilize etmekte kullanılan MgO tozunun çalışılacak mol oranları Şekil 

4.12’de gösterilen faz diyagramına göre belirlenmiştir. Bu aşamada kısmi stabilize 

zirkonya bölgelsine denk gelen oranlar seçilmiştir ve 7-8-9-10-11 mol MgO 

aralığında çalışılmıştır.  

 

Şekil 4.12 : ZrO2’ce zengin ZrO2-MgO sistemine ait faz diyagramı.  

4.2.1.2 ZrO2-Sinter MgO kompozisyonlarının hazırlanması  

Zirkonyayı stabilize etmek amacıyla kullanılan sinter MgO Şekil 4.13’deki faz 

diyagramına bakılarak yine safsızlığı yüksek MgO’da olduğu gibi 7-8-9-10-11 mol 

MgO oranında çalışılmıştır. Burada aynı cins stabilize edici oksitin kullanılmasının 

ve aynı mol aralığında çalışılmasının nedeni ise yerli hammadde kaynağını saf olan 

kaynakla kıyaslayıp yerli kaynaklardan temin edilen hammaddenin 

kullanılabilirliğini arttırmaktır.  

4.2.1.3 ZrO2-Y2O3 kompozisyonlarının hazırlanması  

Zirkonyayı stabilize etmek amacıyla kullanılan Y2O3 tozunun hangi aralıklarda 

çalışılacağı Şekil 4.13’deki ZrO2- Y2O3 faz diyagramına göre belirlenmiştir. Faz 
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diyagramına göre kısmı stabilize zirkonya bölgesine denk gelen aralıkta yani 3-4-5-6 

mol aralığında ve sonuçları tamamen stabilize zirkonya ile kıyaslamak amacıyla ek 

olarak 9 mol Y2O3 oranında da çalışılmıştır. 

 

Şekil 4.13 : ZrO2’ce zengin ZrO2-Y2O3 sistemine ait faz diyagramı. 

4.2.1.4 ZrO2-CaO kompozisyonlarının hazırlanması  

Zirkonyayı stabilize etmek için kullanılan CaO tozunun çalışılacağı aralık Şekil 

4.14’de gösterilen ZrO2-CaO faz diyagramına bakılarak karar verilmiştir. Bu faz 

diyagramına göre kısmi stabilize zirkonya bölgesine denk gelen aralıkta yani 7-8-9-

10-11 mol CaO aralığında çalışılmıştır.  

4.2.2 Öğütme ve homojen karıştırma 

Kompozisyonlar Şekil 4.15 (a)'da gösterilen gezegen tipi değirmende, öğütücü 

eleman olarak Şekil 4.15 (b)'de gösterilen YSZ bilyeler kullanılarak hazırlanmıştır. 

Toz/bilye oranı ağırlıkça 1/7'dir ve öğütme işlemi izopropil alkol (IPA) ortamında, 

Şekil 4.15 (c)’de gösterilen FRITSCH
TM

 marka zirkon öğütücü kap içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Öğütme süresi tüm kompozisyonlar için 5 olarak belirlenmiştir. 

Bu prosesde iki işlem aynı anda yapılmaktadır bunlar; tamamen homojen bir 

karışımın elde edilmesini ve öğütülen tozların istenilen tane boyutuna gelmesini 
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sağlamaktır. Şekil 4.16 (a)’da gezegen tipi bilyalı değirmenin çalışma prensibi ve 

Şekil 4.16 (b)’de ise öğütme sırasında iki bilye arasında sıkışan toz yapısının şematik 

gösterimi görülmektedir. Öğütme işlemi sonrası tozlar, etüvde 120
o
C’de 12 saat 

tutularak alkolün sistemden uzaklaştırılması sağlanmıştır.  

 

Şekil 4.14 : ZrO2’ce zengin ZrO2-CaO sistemine ait faz diyagramı. 

 

Şekil 4.15 : (a) Gezengen tipi değirmen (b) 6,35mm çapında YSZ bilyeler (c) 

FRITSCH
TM

 Zirkon öğütücü kap. 
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Şekil 4.16 : (a)Gezegen tipi bilyalı değirmen çalışma prensibi, (b)iki bilye arasındaki 

toz yapısının şematik gösterimi. 

4.2.3 Şekillendirme 

Hazırlanan kompozisyonlardaki tozlar 3500kg (≈300 MPa) basınç altında yaklaşık 

12 mm çapında rijit kalıplar içerisinde, kalıp duvarları çinko stearat ile yağlanmış 10 

tonluk hidrolik pres MSETM marka tek eksenli hidrolik el presi kullanımı ile soğuk 

preslenmişlerdir. Şekil 4.17’de bu çalışmalarda kullanılan hidrolik el presi 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.17 : MSE
TM

 tek eksenli hidrolik el presi. 
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4.2.4 Bağlayıcı giderme 

Bağlayıcı giderme prosesi, şekillendirme ve sinterleme arasındaki, preslenmiş yoğun 

numunelerdeki ağırlıkça %3 oranındaki polivinil alkol (PVA)’ün bünyeden 

uzaklaştırıldığı bir prosesdir. Hazırlanan numunelerdeki bağlayıcıyı giderme işlemi, 

Şekil 4.18'de gösterilen Protherm
TM

 bağlayıcı giderme fırınında 2
o
C/dakikalık ısıtma 

ve soğutma rejimiyle 950
o
C'de 1 saat bekletme ile gerçekleştirilmiştir. 

4.2.5 Sinterleme ve yaşlandırma  

Şekillendirme sonrası bağlayıcısı uçurulan numunelere sinterleme işlemi yapılmıştır. 

Sinterlenmiş numunelere son olarak yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Bu 

işlemin amacı, ZrO2 mikroyapısındaki k-ZrO2 çökeltilerinin boyutlarını kontrollü bir 

şekilde artırmak suretiyle; başta termal özellikler olmak üzere mikroyapı ve 

termomekanik özelliklerde iyileşmeler meydana getirmektir. 

 

Şekil 4.18 : Protherm
TM

 bağlayıcı giderme fırını. 

 

Şekil 4.19 : Protherm
TM

 sinterleme fırını. 
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Numuneler alumina plakalar üzerinde Şekil 4.19’de gösterilen Protherm
TM

 

sinterleme fırınında 5
 o

C/dak hızında 1300
o
C’ye ısıtılmış hemen akabinde 1700

 o
C 

sıcaklığa 2
 o

C/dak hızında çıkartılmıştır ve bu sıcaklıkta bütün numuneler 5 saat 

bekletildikten sonra yaşlandırma sıcaklığına 5
o
C/dak hızında soğutulmuştur. 

Çalışmalarda 2 farklı yaşlandırma sıcaklığı uygulanmıştır bu sıcaklıklar ZrO2-MgO 

faz diyagramındaki ötektoik altı (1100
o
C) ve üstündeki (1425

o
C) sıcaklıklardan 

seçilmiştir. Çalışmalarda her iki sıcaklıktaki yaşlandırma işlemi MgO ve Sinter MgO 

katkılarıyla hazırlanmış numunelere yapılmıştır ancak Y2O3 ve CaO katkılarıyla 

hazırlanmış numunelere MgO numunelerinde yapılan optimizasyon sonucu sadece 

1100
o
C’de yaşlandırma işlemi yapılmıştır. Yaşlandırma sıcaklıklarında bütün 

numuneler 4 saat bekletildikten sonra yine 5
 o

C/dak soğutma sıcaklığıyla oda 

sıcaklığına inilmiştir Şekil 4.20’de numunelere uygulanan sinterleme rejimi 

gösterilmiştir. Çizelge 4.1’de sinterlenmiş ve termal yaşlandırma uygulanmış 

numunelerin, stabilize edici katkılar ve bu katıkların miktarlarının kodlanması 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.20 : Numuneler uygulanan sinterleme rejimi. 
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Çizelge 4.1 : Sinterlenmiş ve yaşlandırılmış numunelerin kodlanması. 

Numune 

Kodu 

 

 
Stabilize 

Edici Oksit 

Cinsi 

Stabilize 

Edici Oksit 

Miktarı 

Sinterleme 

Sıcaklığı (
o
C) 

Yaşlandırma 

Sıcaklığı (
o
C) 

M7T1  MgO 7 mol 1700 1100 

M7T2  MgO 7 mol 1700 1425 

M8T1  MgO 8 mol 1700 1100 

M8T2  MgO 8 mol 1700 1425 

M9T1  MgO 9 mol 1700 1100 

M9T2  MgO 9 mol 1700 1425 

M10T1  MgO 10 mol 1700 1100 

M10T2  MgO 10 mol 1700 1425 

M11T1  MgO 11 mol 1700 1100 

M11T2  MgO 11 mol 1700 1425 

SM7T1  Sinter MgO 7 mol 1700 1100 

SM7T2  Sinter MgO 7 mol 1700 1425 

SM8T1  Sinter MgO 8 mol 1700 1100 

SM8T2  Sinter MgO 8 mol 1700 1425 

SM9T1  Sinter MgO 9 mol 1700 1100 

SM9T2  Sinter MgO 9 mol 1700 1425 

SM10T1  Sinter MgO 10 mol 1700 1100 

SM10T2  Sinter MgO 10 mol 1700 1425 

SM11T1  Sinter MgO 11 mol 1700 1100 

SM1x1T2  Sinter MgO 11 mol 1700 1425 

Y3T1  Y2O3 3 mol 1700 1100 

Y4T1  Y2O3 4 mol 1700 1100 

Y5T1  Y2O3 5 mol 1700 1100 

Y6T1  Y2O3 6 mol 1700 1100 

Y9T1  Y2O3 9 mol 1700 1100 

C7T1  CaO 7 mol 1700 1100 

C8T1  CaO 8 mol 1700 1100 

C9T1  CaO 9 mol 1700 1100 

C10T1  CaO 10 mol 1700 1100 

C11T1  CaO 11 mol 1700 1100 
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4.2.6 Metalografik hazırlama  

Zımparalama, parlatma ve dağlama kademelerini içeren metalografik numune 

hazırlama yöntemi, numuneler bakalite alındıktan sonra numunelerin bir yüzeyine 

uygulanmıştır. Şekil 4.22’de numuneyi rahat tutabilmek ve parlatma işlemini bütün 

yüzeye eşit şekilde yapabilmek amacıyla bakalite alınmış numune ve Şekil 

4.21(a)’da ise Struers
TM 

Labopress-1 bakalit alma makinası gösterilmiştir. Parlatma 

işleminin amacı, numuneleri XRD analizine hazırlamak, sertlik alma ve kırılma 

tokluğu ölçümü esnasında oluşan Vickers izini görebilmek ve SEM görüntüsünün 

kalitesini artırmaktır. Parlatma işlemi Şekil 4.21(b)’de gösterilen Struers
TM 

Tegrapol-

15 otomatik parlatma makinasında yapılmıştır. 

 

  (a)            (b) 

Şekil 4.21 : (a) Struers
TM 

Labopress-1 bakalit alma makinası (b) Struers
TM 

Tegrapol-

15 otomatik parlatma makinası. 

 

Şekil 4.22 : Bakalite alınmış numunenin görüntüsü. 
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4.3 Tozlara ve Numunelere Uygulanmış Karakterizasyon İşlemleri 

4.3.1 X-ışınları difraksiyon analizi 

Başlangıç tozları ile sinterlenmiş ve yaşlandırılmış numunelerin faz analizleri Şekil 

4.23’de gösterilen PANalytical
TM

 X’pert Pro XRD cihazı ile toz numuneler 10-90
0
 

aralığındaki 2θ değerlerde analiz alınmıştır, sinterlenmiş ve yaşlandırılmış numuneler 

ise 15-80
0
 aralığındaki 2θ değerlerinde analiz alınmıştır.  

Özellikle t-ZrO2 ve k- ZrO2 fazları, birbirine çok yakın 2θ değerinde difraksiyon 

verdikleri için bu iki fazı birbirinden ayırmak çok zordur. Bu nedenle yapılan 

analizler sonucu alınırken bu iki faz birlikte dikkate alınarak t+k-ZrO2 ve m- ZrO2 

şeklinde sonuçlar dikkate alınmıştır. Çalışmalarda fazların oranını belirlemek 

amacıyla kantitatif faz analizi kullanılmıştır. Kantitatif faz analizi çok fazlı 

sistemlerdeki krsital ve amorf fazların miktarını belirlemekte kullanılan en yaygın 

yöntemdir. Bu method basit olarak aşağıdaki formule dayanmaktadır; 

       
        

         
 
   

                         (4.1) 

Denklem 4.1’deki W; n faz içerisindeki p fazının relatif ağırlık oranını; S, Z, M ve V 

değerlerinin her biri, sırasıyla Rietveld skala katsayısı, hücre başına kimyasal formül 

oranı, kimyasal formül ağırlığı (atomik kütle biriminde) ve birim hücre hacmi (Å
3
 

cinsinden) ifade etmektedir.  

 

Şekil 4.23 : PANalytical
TM

 X’pert Pro model XRD cihazı. 
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4.3.2 Tane boyut dağılımı 

Başlangıç tozları ve mekanik alaşımlama yapılmış tozların tane boyut dağılımı 

Malvern Instruments Mastersizer 2000 lazer tane boyut ölçüm cihazı (Şekil 4.24) ile 

ölçülmüştür. Analiz saf su ortamında yapılmıştır. Tane boyut dağılımı analizine 

başlamadan önce tozlardaki topaklamayı engellemek için Bandalin Sonorex marka 

ultrasonik banyoda 15 dakika bekletilmişlerdir. Bütün ölçümlerde üç ölçüm 

alındıktan sonra ortalama tane boyut değerleri sonuç olarak alınmıştır.  

 

Şekil 4.24 : Malvern Instruments Mastersizer 2000 lazer tane boyut ölçüm cihazı. 

4.3.3 Termal genleşme analizi 

Bütün tozların termal genleşme katsayısı analizi Anter Corporation
TM

 marka 

dilatometre cihazıyla (Şekil 4.25) yapılmıştır.  

Termal genleşme katsayısı analizi için, izopropil alkolden uzaklaştırılan tozlar tek 

eksenli hidrolik el presinde 3500kg yük altında şekillendirildikten sonra dilatometre 

cihazı için uygun numune boyutuna getirilmişlerdir. Hazırlanan numuneler 10
o
C/dak 

ısıtma ve soğutma rejimiyle 1500
o
C’de 15 dak bekletilerek analiz yapılmıştır.  

4.3.4 Yoğunluk ve gözeneklilik ölçümleri 

Suda kaynatma metodu, sinterlenmiş seramik numunelerin Arşimed prensibi ile 

yoğunluk, su emme ve gözeneklilik değerlerinin hesaplanmasında ilk safhayı teşkil 

etmektedir. Saf suya her bileşimden iki numune koyulmuş ve numuneler elektrikli 
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ısıtıcı yardımıyla 4 saat kaynatılmıştır. Bu deney TSE 4633 standartına göre 

yapılmıştır. Deneylerde Precisa
TM

 XB220A model hassas teraziyle (Şekil 4.26) 

yapılmştır.  

 

Şekil 4.25 : Anter Corporation
TM

 Dilatometre. 

Yoğunluk ölçümü için kaynatma sonrası yaş haldeki numune ağılığı, numunenin sıvı 

içerisindeki askıda ağırlığı ve kaynatma öncesi ölçülen kuru haldeki numune ağırlığı 

denklem 4,2’deki yerine koyularak her bir numune için yoğunluk değerleri 

hesaplanmıştır. 

      
  

      
                                                (4.2) 

% gözeneklilik ölçümü; daha önce yoğunluk ölçümü için bulunan değerler denklem 

4,3’deki yerlerine yazılarak bulunmuştur.  

                                                         
     

     
                                        (4.3) 
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Formullerdeki d=yoğunluk, mk=kuru ağırlık, my=kaynatma sonrası yaş ağırlık, 

ma=askıda ağırlığı temsil etmektedir. 

 

Şekil 4.26 : Precisa™ XB220A model hassas terazi. 

4.3.5 Mikrosertlik ölçümü 

Mikro sertlik ölçümleri Shimadzu
TM

 mikro sertlik ölçüm cihazı (Şekil 4.27) ile 

yapılmıştır. Bütün numunelere Vickers indenter ucunda 10sn boyunca 1kg yük 

uygulanmıştır ve her numuneden 25 ölçüm alınarak ortalama değeri dikkate 

alınmıştır.  

 

Şekil 4.27 : Shimadzu™ mikro sertlik ölçüm cihazı. 
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4.3.6 Aşınma testi 

Aşınma deneyleri, ileri-geri hareketli TRIBOTECH (Şekil 4.28) marka aşınma test 

cihazında, oda koşullarında (232
o
C sıcaklık ve % 312 nem) 4N normal yük altında 

yapılmıştır. Aşındırıcı malzeme olarak 6 mm çapında Al2O3 top kullanılmıştır. 

Aşınma deneylerinde aşınma iz uzunluğu 5 mm (strok) ve toplam kayma mesafesi 

100 m olarak seçilmiştir. Çizelge 4.2’de aşınma testi cihazının çalışma parametreleri 

gösterilmiştir. Deneyler sonrası aşınma izlerinin yüzey profilleri DEKTAK 6M 

marka profilometre cihazı ile ölçülmüş ve elde edilen yüzey profillerinden aşınma iz 

alanları hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.2 : Aşınma testi cihaz çalışma parametreleri. 

Çalışma Parametreleri Değer 

Uygulanan Yük 4 N 

Toplam Kayma Mesafesi 100 m 

Aşınma İzi Uzunluğu 5 mm 

Kayma Hızı 10 mm/sn 

Çalışma Sıcaklığı 23±2 °C 

Çalışma Ortamı Nem Oranı % 31±2 

 

 

Şekil 4.28 : Tribotech
TM

 aşınma cihazı. 
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4.3.7 Kırılma tokluğu 

Malzemenin kırılma tokluğunun belirlenmesinde, Şekil 4.29’da gösterilen Zwick
TM

 

marka mikrosertlik ölçüm cihazından “Vickers İndentasyonu” ile elde edilen izler 

kullanılmıştır. Elmas piramit ucu, parlatılmış numunelerin yüzeyine yeterli yükler ile 

10 saniye süre ile tatbik ettirilmiştir. Numunenin yüzeyinde oluşan piramit izin 

köşelerinden ilerleyen çatlakların boyutu hesaplanmıştır ve denklem 4.4’de yerine 

koyularak kırılma tokluğu değerleri hesaplanmıştır. 

          
     

   
 

                                              (4.4) 

Denklem 4.4’deki; KIC=kırılma tokluğu (Mpa    , B= sabit değer (0,028),H=Sertlik 

değeri (Gpa), E=elastik modül (Gpa), P=uygulanan yük (N), Cm=merkezden uca 

çatlak uzunluklarının ortalamasıdır (m). 

 

Şekil 4.29 : Zwick
TM

 marka mikrosertlik ölçüm cihazı. 

4.3.8 Metalografik inceleme 

Bakalite alınmış, parlatılmış ve 10
 o

C ısıtma ve soğutma hızlarıyla 1625
o
C’de 45 

dakika bekletilerek termal dağlama yapılmış numuneler Şekil 4.30’da gösterilen 



 50   

Nikon
TM

 Eclipse L150 optik mikroskop ile çeşitli büyütmelerde incelenmiştir. 

Metalografik inceleme; SM9T1, SM11T1, M9T1, C7T1 ve ticari ürün numınelerine 

100x ve 200x büyütmelerde gerçekleştrilmiştir.  

 

Şekil 4.30 : Nikon
TM

 Eclipse L150 optik mikroskop. 

4.3.9 Mikroyapı analizi 

SM9T1, SM11T1, M9T1, C7T1, Y3T1 ve ticari ürün numunelerinin mikroyapısal 

karakterizasyonu termal dağlama işleminden sonra Şekil 4.31’da gösterilen Jeol
TM

 

Jsm5410LV model taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile farklı büyütmelerde 

gerçekleştirilmiştir. Mikroyapısal analiz, parlatılmış yüzeylere uygulanmıştır. 

Numuneler, analiz öncesinde 1 dakika süreyle Au kaplanmıştır.  

 

Şekil 4.31 : Jsm5410LV model taramalı elektron mikroskobu. 
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4.3.10 Üç nokta eğme testi 

Üç nokta eğme testi Şekil 4.32’de gösterilen Shimadzu marka AGS-j model mekanik 

test cihazı ile SM9T1 numunesine, 1mm/dak hızla uygulanmıştır. Aynı bileşimdeki 

beş numune teste tabi tutulup ortalama değer bulunmuştur. Sabit iki mesnet arası 

uzaklık 30mm’dir. Üç nokta eğme mukavemeti denklem 4.5. kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

        
   

                 (4.5) 

Denklem 4.5’deki σf: Üç nokta eğme dayanımı (MPa), P:Numunenin kırıldığı yük 

değeri (Newton), L: Mesnetler arası genişlik (mm), b:Numunenin genişliği (mm),  

d:Numunenin kalınlığı (mm). 

 

Şekil 4.32 : Shimadzu marka AGS-j model mekanik test cihazı. 
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5.  DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

5.1 Tane Boyut Dağılım Analizi 

Çalışmalarda kullanılan tozların ve hazırlanan kompozisyonların öğütme sonrası  

partikül boyutlarının ve boyut dağılımlarının belirlenmesinde Malvern Instruments 

firmasının Mastersızer 2000 Cihazı cihazıyla tane boyut analizi gerçekleştirilmiştir. 

Ölçümler sıvı ortamda yapılmış ve dispersant olarak saf su kullanılmıştır. Çizelge 

5.1’de deneylerde kullanılan başlangıç tozlarının d(0,1), d(0,5), d(0,9) ve d(4:3) 

(ortalama) değerleri gösterilmiştir. Çizelge 5,2’de öğütme sonrası hazırlanan 

kompozisyonların d(0,1), d(0,5), d(0,9) ve d(4:3) değerleri gösterilmiştir. 

Çizelge 5.1 : Deneylerde kullanılan başlangıç tozlarının partikül boyut dağılımları. 

 d(0,1) µm d(0,5) µm d(0,9) µm d(4:3) µm 

Zirkonya 3,87 6,56 11,04 7,07 

MgO 1,51 2,77 5,74 3,31 

Sinter MgO 4,80 29,66 66,53 32,81 

Y2O3 3,10 9,41 24,35 11,79 

CaO 5,18 16,63 35,43 18,78 

5.2 X-ışınları Difraksiyon Analizi 

X-ışınları difraksiyon analizi, hazırlanan bütün bileşimlerde ve uygulanan farklı ısıl 

rejimlerindeki bütün numunelere uygulanmıştır. Daha sonra bütün ölçümler için 

Rietveld analizi yapılarak bünyedeki monoklinik ve tetragonal + kübik  fazları 

hesaplanmıştır. Tetragonal ve kübik fazlarının 2değerleri birbirine çok yakın 

olduğundan dolayı birbirlerinden ayırmak çok zor ve sağlıklı değildir bu nedenle bu 

fazların analizi tetragonal+kübik olarak yapılmıştır ve çalışmanın sonuçları 

monoklinik – tetragonal+kübik şeklinde verilmiştir. Ölçümler 15-80 2değerleri 

arasında yapılmıştır. 
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Çizelge 5.2 : Hazırlanan kompozisyonların partikül boyut dağılımları. 

 d(0,1) µm d(0,5) µm d(0,9) µm d(4:3) µm 

7 mol MgO 1,41 3,1 5,46 3,29 

8 mol MgO 1,16 2,82 6,39 3,37 

9 mol MgO 2,18 3,31 4,78 3,40 

10 mol MgO 0,98 2,62 6,40 3,21 

11 mol MgO 1,25 2,87 6,52 3,47 

7 mol Sinter MgO 1,41 3,1 5,39 3,27 

8 mol Sinter MgO 1,07 2,70 6,17 3,23 

9 mol Sinter MgO 0,98 2,62 6,43 3,22 

10 mol Sinter MgO 2,11 3,29 4,90 3,42 

11 mol Sinter MgO 1,42 3,1 5,52 3,30 

7 mol CaO 0,85 2,64 6,29 3,15 

8 mol CaO 1,16 2,89 6,49 3,42 

9 mol CaO 0,86 2,65 6,27 3,15 

10 mol CaO 1,50 3,10 5,34 3,26 

11 mol CaO 1,0 2,64 6,46 3,25 

3 mol Y2O3 0,96 2,60 6,33 3,19 

4 mol Y2O3 1,25 2,36 5,96 3,28 

5 mol Y2O3 0,98 3,13 6,49 3,48 

6 mol Y2O3 2,01 3,87 5,99 3,91 

9 mol Y2O3 1,41 3,10 5,40 3,27 

5.2.1 MgO katkılı numunelerin XRD analizi sonuçları 

Şekil 5.1’de M7T1, M8T1, M9T1, M10T1 ve M11T1 numunelerinin X-ışınları 

difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir. Burada MgO katkısının 7 molden 11 

mole doğru gidildikçe monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna karşılık olarak 

tetragonal+kübik pik şiddetlerinin arttığı görülmektedir.  

Şekil 5.2’de XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; M7T1 numunesinde monoklinik faz oranı %71 iken katılan 

stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; M8T1 numunesinde %67,5, M9T1 

numunesinde %52,6, M10T1 numesinde %23,3 ve M11T1 numunesinde %22 ye 

düşmüştür. Buradaki monoklinik faz miktarındaki en belirgin düşüş M8T1 

numunesiyle M10T1 numunesi arsında gerçekleşmiştir. M9T1 numunesinde yaklaşık 

yarı yarıya bir dönüşüm sağlanmıştır. 
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Şekil 5.1 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında MgO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları. 

 

Şekil 5.2 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında MgO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin Rietveld analizi sonucu faz oranları. 

Şekil 5.3’de M7T2, M8T2, M9T2, M10T2 ve M11T2 numunelerinin X-ışınları 

difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir. Aynı 1100
o
C’de yaşlandırılan 

numunelerde de görüldüğü gibi MgO katkısının 7 molden 11 mole doğru gidildikçe 

monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna karşılık olarak tetragonal+kübik pik 

şiddetlerinin arttığı görülmektedir.  
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Şekil 5.4’de XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; M7T2 numunesinde monoklinik faz oranı %75,2 iken 

katılan stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; M8T2 numunesinde %65,2, M9T2 

numunesinde %67, M10T2 numesinde %43,4 ve M11T2 numunesinde %33,1 ye 

düşmüştür. Burada monoklinik faz miktarındaki en belirgin düşüş M9T2 ile M11T2 

arasında gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak yarı yarıya dönüşüm burada M10T2 

numunesinde gerçekleşmiştir.  

 

Şekil 5.3 : T2 sıcaklığı için farklı mol oranlarında MgO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları. 

 

Şekil 5.4 : T2 sıcaklığı için farklı mol oranlarında MgO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin Rietveld analizi sonucu faz oranları. 
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5.2.2 Sinter MgO katkılı numunelerin XRD analizi sonuçları 

Bu deneyde daha önce yapılan  safsızlığı yüksek MgO katkısıyla, Kümaş Manyezit 

Sanayi A.Ş. tarafından alınan sinter MgO katkısının zirkonyayı stabilize etme 

davranışları kıyaslanmıştır. Şekil 5.5’de SM7T1, SM8T1, SM9T1, SM10T1 ve 

SM11T1 numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir. 7 

molden 11 mole doğru gidildikçe monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna 

karşılık olarak tetragonal+kübik pik şiddetlerinin arttığı görülmektedir.  

 

Şekil 5.5 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Sinter MgO içeren stabilize 

zirkonya numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları. 

Şekil 5.6’da XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; SM7T1 numunesinde monoklinik faz oranı %50,6 iken 

katılan stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; SM8T1 numunesinde %50,8, SM9T1 

numunesinde %46,6, SM10T1 numesinde %14,1 ve SM11T1 numunesinde %11,4 ye 

düşmüştür. Burada faz dönüşüm miktarı SM7T1, SM8T1 ve SM9T1 numunelerinde 

yaklaşık olarak %50 civarındadır. SM10T1 numunesinde faz dönüşümü miktarı hızlı 

bir artış göstermiştir SM11T1 numunesiyle aralarında belirgin bir farklılık 

oluşmamıştır.  
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Şekil 5.6 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Sinter MgO içeren stabilize 

zirkonya numunelerinin Rietveld analizi sonucu faz oranları. 

Şekil 5.7’de SM7T2, SM8T2, SM9T2, SM10T2 ve SM11T2 numunelerinin X-

ışınları difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir. 7 molden 11 mole doğru 

gidildikçe monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna karşılık olarak 

tetragonal+kübik pik şiddetlerinin arttığı gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 5.7 : T2 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Sinter MgO içeren stabilize 

zirkonya numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları.  

50,6 
50,8 46,6 

14,1 11,4 

49,4 

49,2 53,3 

85,9 88,6 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

SM7T1 SM8T1 SM9T1 SM10T1 SM11T1 

Fa
z 

yü
zd

e
si

 
Monoklinik T+K 



 59   

Şekil 5.8’de XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; SM7T2 numunesinde monoklinik faz oranı %63,4 iken 

katılan stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; SM8T2 numunesinde %51,3, SM9T2 

numunesinde %49,7, SM10T2 numesinde %20,3 ve SM11T2 numunesinde %12,9 ye 

düşmüştür. Burada SM8T2 ve SM9T2 numunelerinde %50 ye yakın oranlarda 

dönüşüm gerçekleşmiştir. SM10T2 ve SM11T2 numunelerinde dönüşüm oranının 

hızlı birşekilde arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.8 : T2 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Sinter MgO içeren stabilize 

zirkonya numuneleriin Rietveld analizi sonuçları. 

5.2.3 Y2O3 katkılı numunelerin XRD analizi sonuçları 

Şekil 5.9’de Y3T1, Y4T1, Y5T1, Y6T1 ve Y9T1 numunelerinin X-ışınları 

difraksiyon a nalizi sonuçları görülmektedir. Burada Y2O3 katkısının 3 molden 5 

mole doğru gidildikçe monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna karşılık olarak 

tetragonal+kübik pik şiddetlerinin arttığı görülmektedir, Y6T1 ve Y9T1 

numunelerinde monoklinik pikleri tamamen kaybolarak bütün pikleri T+K piklerini 

temsil etmektedir.  

Şekil 5.10’de XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; Y3T1 numunesinde monoklinik faz oranı %45,8 iken katılan 

stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; Y4T1 numunesinde %32,8, Y5T1 

numunesinde %9,8, Y6T1 ve Y9T1 numunelerinde monoklinik faz miktarı %0’a 

düşerek tamamen stabilize zirkonya elde edilmiştir. 
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6 ve 9 mol katkılı MgO ile stabilize edilmiş numunelere göre farklı olarak T+K 

pikleri tamamen kaybolmuştur ve kısmen stabilize zirkonya bölgesinden çıkılmıştır. 

 

Şekil 5.9 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Y2O3 içeren stabilize zirkonya 

numunlerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları. 

 

Şekil 5.10 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında Y2O3 içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin Rietveld analizi sonucu faz oranları. 
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5.2.4 CaO katkılı numunelerin XRD analizi sonuçları 

Şekil 5.11’de C7T1, C8T1, C9T1, C10T1 ve C11T1 numunelerinin X-ışınları 

difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir. Burada CaO katkısının 7 molden 10 

mole doğru gidildikçe monoklinik pik şiddetlerinin azaldığı ve buna karşılık olarak 

tetragonal+kübik pik şiddetlerinin arttığı görülmektedir, C11T1 numunesinde 

monoklinik pikleri tamamen kaybolmuştur ve bütün pikler T+K piklerini temsil 

etmektedir.  

 

Şekil 5.11 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında CaO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları. 

Şekil 5.12’de XRD sonuçlarına uygulanan Rietveld analizi sonuçları görülmektedir. 

Rietveld analizine göre; C7T1 numunesinde monoklinik faz oranı %28,2 iken katılan 

stabilize edici oksidin arttırılmasıyla; C8T1 numunesinde %12,5, C9T1 numunesinde 

%6,4, C10T1 numunesinde %2,5’e düşmüştür. C11T1 numunesinde monoklinik faz 

miktarı %0’a düşerek tamamen stabilize zirkonya elde edilmiştir.   

CaO ile stabilize edilmiş numunelerde de Y2O3 ile stabilize edilmiş numunlerde 

olduğu gibi 11 mol katkılı numunede tamamen stabilize zirkonya bölgesinde 

çalışılmıştır. 
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X-ışınları difraksiyon analizinden alınan sonuçların hepsi sürekli döküm zirkon 

tandiş alt nozulünden alınan ticari ürün ile kıyaslanmıştır. Şekil 5.13’de ticari 

üründen alınan numunenin X-ışınları difraksiyon analizi sonuçları görülmektedir ve 

alınan Rietveld analizi sonuçlarına göre %55,7 monoklinik fazı ve %44,3 

tetragonal+kübik fazı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 5.12 : T1 sıcaklığı için farklı mol oranlarında CaO içeren stabilize zirkonya 

numunelerinin Rietveld analizi sonucu faz oranları. 

 

Şekil 5.13 : Ticari zirkon nozül numunesinin XRD analizi sonucu. 
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5.3 Termal Genleşme Analizi 

Hazırlanan bütün bileşimlere termal genleşme analizi uygulanmıştır. Dilatometre 

cihazı için numuneler el presinde ≈300 MPa basınç altında şekillendirilen numuneler 

10
o
C/dak ısıtma ve soğutma hızıyla 1500

o
C’ye ısıtılmış ve oda sıcaklığına 

soğutulmuştur.  

Şekil 5.14’de 7-8-9-10-11 mol MgO katkılı zirkonya numunlerinin % boyut 

değişimi-sıcaklık grafiği gösterilmiştir. Grafikteki ≈1100
o
C deki boyut değişimi; 

zirkonyanın monoklinik fazdan tetragonal faza dönüşümünü göstermektedir. Grafikte 

≈750
o
C’deki %boyut değişimi tetragonal fazdan monoklinik faza geri dönüşüm 

sıcaklığını göstermektedir. X-ışınları difraksiyon analizinden de anlaşılabilceği gibi 

bütün bileşimlerin kısmen stabilize zirkonya bölgesinde olduğunu termal genleşme 

analizi sonucu da göstermiştir.  

 

Şekil 5.14 : 7-8-9-10-11 mol MgO katkılı zirkonya numunelerinin %boyut değişimi-

sıcaklık grafiği. 

Şekil 5.15’de 7-8-9-10-11 mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunlerinin % boyut 

değişimi-sıcaklık grafiği gösterilmiştir. Grafikteki ≈1100
o
C deki boyut değişimi; 

zirkonyanın monoklinik fazdan tetragonal faza dönüşümünü göstermektedir. Grafikte 

≈750
o
C’deki %boyut değişimi tetragonal fazdan monoklinik faza geri dönüşüm 

bölgesini göstermektedir. X-ışınları difraksiyon analizinden de anlaşılabilceği gibi; 

7-8-9 mol katkılı numunelerin kısmen stabilize zirkonya bölgesinde bulunmasından 
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dolayı boyun bölgesinde belirgin bir değişim görülmektedir ancak 10 ve 11 mol 

katkılı numunelerin dönüşüm miktarları tamamen stabilize zirkonya bölgesine 

yaklaşması nedeniyle ≈750
o
C’de hacimsel değişim gözlenmemiştir. 

 

Şekil 5.15 : 7-8-9-10-11 mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunelerinin %boyut 

değişimi-sıcaklık grafiği. 

Şekil 5.16’de 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunlerinin % boyut değişimi-

sıcaklık grafiği gösterilmiştir. Grafikteki ≈1100
o
C deki boyut değişimi; zirkonyanın 

monoklinik fazdan tetragonal faza dönüşümünü göstermektedir. Grafikte ≈600-

750
o
C’deki boyun kısmı tetragonal fazdan monoklinik faza geri dönüşüm bölgesini 

göstermektedir.  

X-ışınları difraksiyon analizinden de anlaşılabilceği gibi; 3-4-5 mol katkılı 

numunelerin kısmen stabilize zirkonya bölgesinde bulunmasından dolayı boyun 

bölgesinde belirgin bir değişim görülmektedir ancak 9 mol katkılı numunelerin 

dönüşüm miktarı tamamen stabilize zirkonya bölgesinde olması nedeniyle ≈600-

750
o
C’de hacimsel değişim gözlenmemiştir. Numunelerin hepsi 1700

o
C’de 

sinterlenmiştir, 6mol Y2O3 katkılı numunede 1700
o
C’de tamamen stabilize zirkonya 

bölgesine denk gelmesiden dolayı X-ışınları difraksiyon analizinde tamamen bir 

dönüşüm olduğu gözlemlenmiştir ancak termal genleşme analizi için kullanılan 

dilatometre cihazının maksimum çalışma sıcaklığı 1500
o
C olduğundan 6mol katkılı 

numunede Şekil 4.14’deki faz diyagramında da görüldüğü gibi 1500
o
C’deki kısmen 
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stabilizasyon gerçekleşmiş ve grafikte ≈600-750
o
C arasında % boyut değişimi farkı 

gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.16 : 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin %boyut değişimi-

sıcaklık grafiği. 

Şekil 5.17’de 7-8-9-10-11 mol CaO katkılı zirkonya numunlerinin % boyut değişimi-

sıcaklık grafiği gösterilmiştir. Grafikteki ≈1100
o
C deki boyut değişimi; zirkonyanın 

monoklinik fazdan tetragonal faza dönüşümünü göstermektedir.  

 

Şekil 5.17 : 7-8-9-10-11mol CaO katkılı zirkonya numunelerinin %boyut değişimi-

sıcaklık grafiği. 
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Grafikte ≈700-750
o
C’deki boyun kısmı tetragonal fazdan monoklinik faza geri 

dönüşüm bölgesini göstermektedir. X-ışınları difraksiyon analizinden de 

anlaşılabilceği gibi; 7-8-9-10 mol katkılı numunelerin kısmen stabilize zirkonya 

bölgesinde bulunmasından dolayı boyun bölgesinde belirgin bir değişim 

görülmektedir ancak 11 mol katkılı numunelerin dönüşüm miktarı tamamen stabilize 

zirkonya bölgesinde olması nedeniyle ≈700-750
o
C’de hacimsel değişim 

gözlenmemiştir. 

5.4 Yoğunluk ve % Porozite Ölçüm Sonuçları 

Suda kaynatma metodu deneyi ile ölçülen yaş haldeki numune ağırlığı ile kuru 

haldeki numune ağırlığı değerleri aşağıdaki Denklem 5.1’de yerine konulmuş her 

bir sıcaklıktaki numune için yığın yoğunluk değerleri bulunmuştur. Yapılan bütün 

hesaplamalar için farklı iki numuneden ölçümler alınarak ortalamaları dikkate 

alınmıştır. 

                                                     
  

      
                                                      (5.1) 

Denklem 5.1’deki d=yoğunluk, mk=kuru ağırlık, my=kaynatma sonrası yaş ağırlık, 

ma=askıda ağırlığıdır.  

Şekil 5.18’de 7-8-9-10-11 mol MgO katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri gösterilmiştir. Grafiktede görüldüğü gibi T1 yaşlandırma sıcaklığında 

(1100
o
C) farklı mol oranlarınındaki yığın yoğunluk değelerinde belirgin bir farklılık 

gözlemlenmemiştir. Ancak T2 yaşlandırma sıcaklığında (1425
o
C) 9mol katkılı 

numunede yığın yoğunluk değerinin düştüğü ve mol miktarının artmasıyala yığın 

yoğunluk değerinin yükseldiği görülmüştür. 1100
o
C’de yaşlandırma yapılan 

numunelerin yığın yoğunluk değerlerinin 1425
o
C’ye göre daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Burada T+K faz miktarının artmasıyla yığın yoğunluk değerlerinin 

değişmediği gözlemlenmiştir. 1425
o
C’de yaşlandırlan numunelerin özellikle 9 mol 

katkılı olanında gözlenen yoğunluk düşüşü presleme esnasında kalıpta meydana 

gelen hatadan kaynaklanmaktadır. Deneysel hata olmasına rağmen yoğunluk 

değerleri arasında büyük farklılıklar gözlemlenmemiştir. 

 Şekil 5.19’de 7-8-9-10-11 mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunelerinin yığın 

yoğunluk değerleri gösterilmiştir. Grafiktede görüldüğü gibi T1 yaşlandırma 

sıcaklığında (1100
o
C) mol oranı arttıkça yığın yoğunluk değeri düşmüştür. 7 mol ve 
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8 mol katkılı numunelerin yığın yoğunluk değerleri 5,64 g/cm
3
dür, 9mol için 5,59 

g/cm
3
, 10mol ve 11mol katkılı numunelerin değerleri sırasıyla 5,45 g/cm

3 
ve 5,47 

g/cm
3
 dür. T2 yaşlandırma sıcaklığında (1425

o
C) da mol oranı arttıkça yığın 

yoğunluk değeri düşmüştür.7 mol ve 8 mol katkılı numunelerin yığın yoğunluk 

değerleri sırasıyla 5,59 ve 5,58 g/cm
3
dür, 9mol için 5,5 g/cm

3
, 10mol ve 11mol 

katkılı numunelerin değerleri sırasıyla 5,47 g/cm
3 

ve 5,49 g/cm
3
 dür. 1100

o
C’de 

yaşlandırma yapılan numunelerin yığın yoğunluk değelerinin 1425
o
C’ye göre daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. İki yaşlandırma sıcaklığı için T+K fazının artmasıya 

yoğunluğunun düştüğü gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 5.18 : 7-8-9-10-11mol MgO katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri. 

 

Şekil 5.19 : 7-8-9-10-11mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunelerinin yığın 

yoğunluk değerleri. 
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Şekil 5,20’da 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri gösterilmiştir. Grafiktede görüldüğü gibi T1 yaşlandırma sıcaklığında 

(1100
o
C) mol oranı arttıkça yığın yoğunluk değeri düşmüştür; Y3T1 için yığın 

yoğunluk değeri 5,77 g/cm
3
, Y4T1 için 5,75 g/cm

3
, Y5T1 için 5,64 g/cm

3
, Y6T1 için 

5,44 g/cm
3
 ve Y9T1 için 5,36 g/cm

3
’dür. Burada T+K miktarı arttıkça yığın 

yoğunluğunun düştüğü görülmüştür ve Tamamen stabilize zirkonya bölgesine 

girildiğinde yığın yoğunluğunun daha da azaldığı gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 5.20 : 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri. 

Şekil 5,21’da 7-8-9-10-11 mol CaO katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri gösterilmiştir. Grafiktede görüldüğü gibi C7T1 için yığın yoğunluk değeri 

5,64 g/cm
3
, C8T1 için 5,67 g/cm

3
, C9T1 için 5,56 g/cm

3
, C10T1 için 5,27 g/cm

3
 ve 

C11T1 için 5,43 g/cm
3
’dür.  

 

Şekil 5.21 : 7-8-9-10-11 mol CaO katkılı zirkonya numunelerinin yığın yoğunluk 

değerleri. 

Y3T1 Y4T1 Y5T1 Y6T1 Y9T1 

T1 5,77 5,75 5,64 5,44 5,36 
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Suda kaynatma metodu deneyi ile ölçülen yaş haldeki numune ağırlığı ile kuru 

haldeki numune ağırlığı değerleri aşağıdaki Denklem 5.2’de yerine konulmuş her 

bir sıcaklıktaki numune için % porozite değerleri bulunmuştur. Yapılan bütün 

hesaplamalar için farklı iki numuneden ölçümler alınarak ortalamaları dikkate 

alınmıştır. 

                                              
     

     
                                         (5.2) 

Şekil 5.22’de 7-8-9-10-11 mol MgO katkılı zirkonya numunelerinin %porozite 

değerleri gösterilmiştir. Mol oranı yani dönüşüm arttıkça her iki yaşlandırma 

sıcaklığı için %porozite azalmıştır ve 10-11 mol katkılı bileşimlerde %porozite 0’a 

düşmüştür. T2 sıcaklığında yaşlandırma yapılan numunelerin %porozite değerleri T1 

sıcaklığında yaşlandırma yapılanlara göre daha düşük değerdedir ve değerler birbirne 

paralel olarak azalmaktadır. Buradan anlaşıldığı gibi daha yüksek sıcaklıkta yapılan 

yaşlandırma işlemi %porozite azaltmıştır. 

 

Şekil 5.22 : 7-8-9-10-11mol MgO katkılı zirkonya numunelerinin % porozite 

değerleri. 

Şekil 5.23’de 7-8-9-10-11 mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunelerinin %porozite 

değerleri gösterilmiştir. Mol oranı yani dönüşüm arttıkça her iki yaşlandırma 

sıcaklığı için %porozite azalmıştır ve 9-10-11 mol katkılı bileşimlerde %porozite 0’a 

düşmüştür. Sinter MgO katkılı bileşimlerde % gözeneklikik değerleri için T1 ve T2 

sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma işlemine göre farklılık göstermediği 

gözlemlenmiştir.  

7mol MgO 8mol MgO 9mol MgO 10mol MgO 11mol MgO 

T1 2,4 2,17 1,6 0 0 

T2 2,03 1,94 1,07 0 0 
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Şekil 5.23 : 7-8-9-10-11mol Sinter MgO katkılı zirkonya numunelerinin % porozite 

değerleri. 

Şekil 5,24’de 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin % gözeneklilik 

değerleri gösterilmiştir. Katkı mol oranının artmasıyla % porozitenin azaldığı ve 5-6-

9 mol katkılı numunelerde % porozite değeri 0’a düşmüştür. Y3T1 numunesinde % 

porozitenin diğer ölçüm sonuçlarına göre yüksek değerlerde  olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 5.24 : 3-4-5-6-9 mol Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin % porozite değerleri. 

Şekil 5,25’de 7-8-9-10-11 mol CaO katkılı zirkonya numunelerinin % porozite 

değerleri gösterilmiştir. CaO katkılı numunelerde grafikternde görülebileceği gibi faz 

dönüşümü ve katkı mol oranının artmasıyla % porozite değerleri tutarsızlık 

1 2 3 4 5 

T1 2,74 1,66 0 0 0 

T2 2,37 2,14 0 0 0 
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göstermektedir. 9 mol katklı numunede gözeneklilik değeri düşmesine rağmen katkı 

mol oranının artmasıyla artış göstermiş ve 11 mol katkılı numunede %7,93gibi 

yüksek bir değere çıktığı gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.25 : 7-8-9-10-11 mol CaO katkılı zirkonya numunelerinin % porozite 

değerleri. 

Numunelerin yığın yoğunluk değerlerinin ve % porozite hepsi sürekli döküm tandiş 

alt nozulünden alınan ticari ürün numunesi ile kıyaslanmıştır. Ticari ürün 

numunesinden alınan ortalama yığın yoğunluk değeri 5,63 g/cm
3
 ve % gözeneklilik 

değeri 0’dır. 

5.5 Mekanik Özelliklerin İncelenmesi 

5.5.1 Mikrosertlik ölçüm sonuçları 

Bütün numunelere Vickers indenter ucunda 10sn boyunca 1kg yük uygulanmıştır. 

Mikrosertlik ölçümü her bir numune için 25 ölçüm alınarak yapılmıştır. Sonuç olarak 

bu 25 öçümün ortalaması alınmıştır. Alınan sonuçlardan standart sapma değerleride 

hesaplanmış. Çizelge 5.3’de numunelere yapılan miktosertlik ölçüm testi sonuçları 

ve standart sapma değerşeri gösterilmiştir. 

Şekil 5.26’de MgO katkılı numuneler için her iki yaşlandırma sıcaklığında vickers 

sertlik değeleri verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi mol oranı arttıkça (faz dönüşümü 

arttıkça) sertlik değerlerinde de belirgin bir artış gözlemlenmiştir.  

C7T1 C8T1 C9T1 C10T1 C11T1 

T1 1,81 3,87 0,73 2,61 7,93 
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Çizelge 5.3 : Numunelerin sertlik ve standart sapma sonuçları. 

Numune Kodu M7T1 M8T1 M9T1 M10T1 M11T1 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) 591,3±49,5 620,1±64,7 769,5±58,2 792,4±49,2 894,6+51,5 

Gpa 5,79±0,48 6,08±0,62 7,54±0,56 7,76±0,48 8,76±0,50 

Numune Kodu M7T2 M8T2 M9T2 M10T2 M11T2 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) * 569,4±68,3 674±44,3 858,6±41,5 871,9±32,4 

Gpa * 5,58±0,66 6,61±0,43 8,41±0,40 8,54±0,31 

Numune Kodu SM7T1 SM8T1 SM9T1 SM10T1 SM11T1 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) 510,4±67,6 683,8±58,26 762,1±63,7 929,3±64,9 969,2±56,4 

Gpa 5,0±0,65 6,69±0,56 7,47±0,61 9,11±0,62 9,50±0,54 

Numune Kodu SM7T2 SM8T2 SM9T2 SM10T2 SM11T2 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) 525,1±49,6 663,1±64,3 774,2±54,1 957,9±68 996,2±74 

Gpa 5,14±0,48 6,50±0,62 7,59±0,53 9,38±0,66 9,76±0,72 

Numune Kodu Y3T1 Y4T1 Y5T1 Y6T1 Y7T1 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) * 686,2±69,1 787,9±62,6 903,9±63,6 1108,1±87,4 

Gpa * 6,72±0,67 7,71±0,60 8,85±0,61 10,87±0,85 

Numune Kodu C7T1 C8T1 C9T1 C10T1 C11T1 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) 622,5±51,7 743,6±128,6 1031,8±79,5 845,7±152,5 800±137,7 

Gpa 6,1±0,50 7,28±1,25 10,11±0,77 8,28±1,49 7,84±1,34 

Numune Kodu Ticari Ürün 

S
er

tl
ik

 

HV(kg/mm
2
) 683,2±35 

Gpa 6,7±0,34 

*İşaretli numunelerde yüzeyde vickers izi net bir şekilde görülemediğinden ölçüm 

alınamamıştır.  
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Şekil 5.26 : T1 ve T2 yaşlandırma sıcaklığında MgO katkılı zirkonya numunelerinin 

sertlik değerleri. 

Şekil 5.27’de Sinter MgO katkılı numuneler için her iki yaşlandırma sıcaklığındaki 

sertlik değeleri verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi mol oranı arttıkça (faz dönüşümü 

arttıkça) sertlik değerlerinde de belirgin bir artış gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.27 : T1 ve T2 yaşlandırma sıcaklığında Sinter MgO katkılı zirkonya 

numunelerinin sertlik değerleri. 

Şekil 5.28’de Y2O3 katkılı numuneler için sertlik değeleri verilmiştir. Şekilde 

görüldüğü gibi mol oranı arttıkça (faz dönüşümü arttıkça) sertlik değerlerinde de 

belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Tamamen stabilize zirkonya bölgesinde çalışılan 9 

mol katkılı numunenin sertliğinde ciddi bir artış gözlemlenmiştir.  
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Şekil 5.28 : Y2O3 katkılı zirkonya numunelerinin sertlik değerleri. 

Şekil 5.29’da CaO katkılı numuenler için sertlik değeleri verilmiştir.Diğer bütün 

numunelerde dönüşüm miktarı arttıkça sertlik değerlerinin arttığını gözlemlenmişti 

ancak CaO katkılı numuneler için bu durumun gerçekleşmediği ve en yüksek sertlik 

değerinin C9T1 numunesinde olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 5.29 : CaO katkılı zirkonya numunelerinin sertlik değerleri. 

5.5.2 Aşınma testi sonuçları 

Aşınma testi daha önce belirlenen bileşimlere uygulanmıştır. Bu bileşimler; ticari 

ürün, SM7T1, SM9T1, SM11T1, M9T1,C7T1 ve Y3T1 bileşimleridir ancak Y3T1 

bileşimi çok fazla aşındığı için sonuçları dikkate alınmamıştır. Aşınma testlerinin 
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sonucunda oluşan izler üzerinden profilometre yardımı ile alınan genişlik ve derinlik 

değerleri kullanılarak ortalama aşınma izi alanları hesaplanmıştır. Alan değerleri 

kendi aralarında ticari ürün numunesinin değeri 1 olacak şekilde kıyaslanmıştır. Bu 

şekilde numunelerin rölatif aşınma değerleri bulunmuş olup Şekil 5.30’da verilmiştir.  

 

Şekil 5.30 : Relatif aşınma değerleri. 

5.5.3 Kırılma tokluğu  

Malzemenin kırılma tokluğunun belirlenmesinde, “Vickers İndentasyonu” ile elde 

edilen izler kullanılmıştır. Bu yöntemde elmas piramit ucu, parlatılmış numunelerin 

yüzeyine yeterli yükler ile 10 saniye süre ile tatbik ettirilmiştir. Numunenin 

yüzeyinde oluşan piramit izin köşelerinden ilerleyen çatlakların boyutu 

hesaplanmıştır ve Denklem 5.2’de yerine koyularak kırılma tokluğu değerleri 

hesaplanmıştır. 

          
     

   
 

                                               (5.2) 

Denklemdeki; KIC=kırılma tokluğu (Mpa    , B= sabit değer (0,028), H=Sertlik 

değeri (Gpa), E=elastik modül (Gpa), P=uygulanan yük (N), Cm=merkezden uca 

çatlak uzunluklarının ortalamasıdır (m). 

Bu test bütün numuneler için farklı yüklerde uygulanmıştır ancak bütün numunelerde 

çatlak ilerlemesi gözlemlenmemiştir. Çatlak ilerlemesi sadece SM10T1, SM10T2, 

SM11T1, SM11T2, C9T1, C10T1, C11T1, Y6T1 ve Y9T1 numunelerinde 

gözlemlenmiştir ve bu numunelerin kırılma tokluğu değerleri Şekli 5.31’de 
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gösterilmiştir. Ticari ürün numunesine 50kg’a kadar yük uygulanmış ancak çatlama 

gözlemlenmemiştir.  

 

Şekil 5.31 : Numunelerin kırılma tokluğu değerleri. 

Çatlak ilerlememesine örnek olarak; Şekil 5.32 (a)’da çatlak ilerlemesi 

gerçekleşmeyen SM9T1 numunesinin Vickers indentasyon izi, çatlak ilerlemesine 

örnek olarak; Şekil 5.32 (b)’de çatlak ilerlemesi gözlemlenen Y9T1 numunesinin 

Vickers İndentasyon izi ve yüksek yük altında Vickers İndentasyon izinin etrafındaki 

numune yüzeyinden çapak kalkmasına örnek olarak; Şekil 5.32 (c)’de ticari ürün 

numunesine uygulanan 50kg yük altında Vickers İndentasyon izi görülmektedir.  

 

Şekil 5.32 : (a) SM9T1 numunesinden alınan çatlak ilerlemesi gerçekleşmeyen 

Vickers indentasyon izi, (b) Y9T1 numunesinden alınan çatlak 

ilerlemesi gerçekleşen Vickers indentasyon izi, (c) C7T1 numunesinden 

alınan çapak oluşumu gerçekleşen Vickers indentasyon izi. 
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Şekil 5.32 (devam): (a)SM9T1 numunesinden alınan çatlak ilerlemesi 

gerçekleşmeyen Vickers indentasyon izi, (b) Y9T1 

numunesinden alınan çatlak ilerlemesi gerçekleşen 

Vickers indentasyon izi, (c) C7T1 numunesinden alınan 

çapak oluşumu gerçekleşen Vickers indentasyon izi. 

10 -11 mol sinter MgO katkılı numunlerde, 9-10-11 mol CaO katılı numunelerde ve 

6-9 mol Y2O3 katkılı numunelerde çatlak ilerlemesi görülmüştür. 7-8mol MgO, 7-8 

mol sinter MgO, 7-8 mol CaO ve 3 mol Y2O3 katkılı numunede çapak kalkması ve 

çökme gözlemlenmiştir. 9 mol MgO, 9 mol sinter MgO, 4-5 mol Y2O3 katkılı 

numunelerde çatlak ilerlemesi gözlemlenmemiştir. Çatlak ilerlemesi 

gözlemlenmeyen numunelere uygulanan yük 50 kg’a kadar yükseltildi ancak çatlak 

oluşumu yine gözlemlenmedi. 

5.5.4 Metalografik inceleme sonuçları 

Şekil 5.33’de Ticari numune, M9T1, SM9T1, SM11T1 ve C7T1 numunelerine ait 

100X ve 200X büyütmelerde optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Seçilen bu 

numuneler faz dönşümüne göre ve farklı oranlarda mol katkılarının tane boyutuna 

etkisini gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Numuneler  analiz öncesi parlatılmış 

ve 10
 o

C ısıtma ve soğutma hızlarıyla 1625
o
C’de 45 dakika bekletilerek termal 

dağlama işlemi uygulanmıştır.  

Kübik+tetragonal tanelerinin tane sınırlarına daha küçük boyutlu olan açık renkli 

monoklinik tanelerinin yayıldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle faz dönüşümü fazla 

olan SM11T1 numusinde açık renkli olan monoklinik taneleri gözlemlenmemiştir.  
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İki farklı MgO katkısı ile yapılan M9T1 ve SM9T1 numunelerinin tane boyutlarında 

büyük farklıklar gözlemlenmemiştir. 9 ve 11 mol katkılı sinter MgO numunelerin 

tane boyutları arasında farklılık olduğu ve mol oranı arttıkça tane büyümesinin arttığı 

gözlemlenmiştir.C7T1 numunesi ise en küçük tane boyutuna sahiptir. Y3T1 

numunesinden de optik mikroskop görüntüsü alınmak istenmiş fakat tane boyutu çok 

küçük ve yüzey çok bozuk olduğundan alınamamıştır.  

5.5.5 Mikroyapısal analiz sonuçları 

Taramalı elektron mikroskopu analizi ticari numune, M9T1, SM9T1, SM11T1, C7T1 

ve Y3T1 numunelerine uygulanmıştır. Bu numuneler faz dönüşümlerine göre 

belirlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 5.33 : (a)Ticari numune (100 X), (b) ticari numune (200 X), (c) M9T1 (100 X), 

(d) M9T1 (200 X), (e) SM9T1 (100X), (f) SM9T1 (200 X ), (g) SM11T1 

(100 X), (h) SM11T1 (200 X), (i) C7T1 (100 X), (j) C7T1 (200 X) optik 

mikroskop görüntüleri. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Şekil 5.33 (devam): (a)Ticari numune (100 X), (b) ticari numune (200 X), (c) M9T1 

(100 X), (d) M9T1 (200 X), (e) SM9T1 (100X), (f) SM9T1 

(200 X ), (g) SM11T1 (100 X), (h) SM11T1 (200 X), (i) C7T1 

(100 X), (j) C7T1 (200 X) optik mikroskop görüntüleri. 

(e) (f) 

(g) (h) 

(i) (j) 
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Şekil 5.34’de M9T1 numunesine ait taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri 

gösterilmiştir. Şekil 5.34 (a)’da 1000x büyütmede tane sınırlarına küçük taneli 

monoklinik fazının çökeldiği gözlemlenmiştir. İri tanelerin içinde kübik+tetragonal 

fazına ait taneler olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 5.34 (b)’de 3500x büyütmeye ait 

SEM görüntüsünde ise; iri tanelerde kübik ana matriksin üzerine eliptik şekilde 

tetragonal tanelerinin ve tane sınırlarına monoklinik tanelerinin çökeldiği ve 

tetragonal çökeltilerinin çok küçük boyutlarda olduğu gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 5.34 : M9T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 3500x 

büyütme. 

 

(a) 

(b) 
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Şekil 5.35’da M9T1 numunesinin farkı yerlerinden alınan EDS analizi sonuçları 

görülmektedir. Şekil 5.35 (a)’da 1000x büyütmede ekranın tamamından alınan EDS 

analizi sonucu görülmektedir buna göre Mg elementinin ağrılıkça yüzde miktarı 

%1,932 olarak hesaplanmıştır.Şekil 5,35 (b)’de monoklinik tanesinden alınan EDS 

sonucu görülmektedir buna göre Mg elementinin ağırlıkça yüzde miktarı %0,509 ve 

Şekil 5.35 (c)’de tetragonal+kübik fazına ait olan taneden alınan EDS analizi sonucu 

görülmektedir buna göre Mg elementinin ağırlıkça yüzde miktarı %1,685 olarak 

belirlenmiştir. Buradan da anlaşılabileceği gibi faz dönüşüm gerçekteşmemiş olan 

monoklinik fazına ait olan tanede Mg içeriği çok azdır ve faz dönüşüm gerçekleşmiş 

olan tanede Mg içeriği artmıştır.  

 

 

 

Şekil 5.35 : M9T1 numunesine ait EDS analizi sonuçları (a) 1000x büyütmeden 

alınan analiz sonucu, (b) monoklinik tanesinden alınan analiz sonucu, (c) 

tetragonal+kübik tanesinden alınan analiz sonucu.  

(a) 

(c) 

(b) 
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Şekil 5.36’de SM9T1 numunesine ait SEM görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 5.36 

(a)’da 1000x büyütmede tane sınırlarına küçük taneli monoklinik fazının çökeldiği 

gözlemlenmiştir. İri tanelerin içinde kübik+tetragonal fazına ait taneler olduğu 

gözlemlenmiştir. Şekil 5.36 (b)’de 3500x büyütmeye ait SEM görüntüsünde ise; iri 

tanelerde kübik ana matriksin üzerine eliptik şekilde tetragonal tanelerinin ve tane 

sınırlarına monoklinik tanelerinin çökeldiği ve tetragonal çökeltilerinin çok küçük 

boyutlarda olduğu gözlemlenmiştir. M9T1 ve SM9T1 numunelerinin SEM 

görüntüleri arasında büyük farklılıklar gözlemlenmemiştir. 

 

 

Şekil 5.36 : SM9T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 3500x 

büyütme. 

(a) 

(b) 
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Şekil 5.37’de SM9T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu 

gösterilmiştir. EDS analizine göre elementel olarak Sinter MgO kaynağından gelen 

safsızlıklara rastlanmıştır. Safsızlık olarak yapıda az miktarda Ca, Fe, Si 

bulunmaktadır ve elementel olarak ağırlıkça %1,890 Mg bulunmaktadır. 

 

Şekil 5.37 : SM9T1 numunesine ait 1000X büyütmede alınan EDS analizi sonucu. 

Şekil 5.38’de SM11T1 numunesine ait SEM görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 5.38 

(a)’da 1000x büyütmede tane sınırlarının diğer yapılan ölçümlere göre farklı olduğu 

gözlemlenmiştir bunun nedeni; artan MgO mol oranıyla sinterleşme eğilimin 

artmasıdır. Tane sınırlarında çökelen monoklinik fazının burada oluşmadığı 

gözlemlenmiştir çünkü faz dönüşüm artan katkı mol oranıyla %53,3 den %88,6’ya 

yükselmiştir. Şekil 5.38 (b)’de ise tanelerin üzerinde çökelen tetragonal fazının 

burada oluşmadığı gözlemlenmiştir. Kübik matriksin üstüne az miktarda monoklinik 

fazının çökeldiği gözlemlenmiştir. Şekillerden de anlaşılabileceği gibi faz dönüşüm 

oranı tamamen stabilize zirkonya bölgesine doğru ilerlemiştir.  

 

Şekil 5.38 : SM11T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 

3500x büyütme. 

(a) 
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Şekil 5.38 (devam): SM11T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, 

(b) 3500x büyütme. 

Şekil 5.39’da SM11T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu 

gösterilmiştir. EDS analizine göre elementel olarak Sinter MgO kaynağından gelen 

safsızlıklara rastlanmıştır. Safsızlık olarak yapıda az miktarda Ca, Fe, Si 

bulunmaktadır ve elementel olarak ve ağırşıkça %2,716 Mg bulunmaktadır.  

 

Şekil 5.39 : SM11T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu. 

Şekil 5.40’de C7T1 numunesine ait SEM görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 5.40 (a)’da 

1000x büyütmede tane sınırlarına küçük taneli monoklinik fazının çökeldiği 

gözlemlenmiştir. İri tanelerin içinde kübik+tetragonal fazına ait taneler olduğu 

gözlemlenmiştir. Şekil 5.40 (b)’de 3500x büyütmeye ait SEM görüntüsünde ise; iri 

tanelerde kübik ana matriksin üzerine eliptik şekilde tetragonal tanelerinin ve tane 

sınırlarına monoklinik tanelerinin çökeldiği ve tetragonal çökeltilerinin çok küçük 

boyutlarda olduğu gözlemlenmiştir. Tetragonal çökeltilerinin MgO katkılı numunere 

(b) 
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farklı olarak çok daha küçük boyutlarda oludğu gözlemlenmiştir. Yarı kararlı 

tetragonal tanelerin de çok küçük boyutlarda olması malzemenin mekanik 

özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle gerilim arttırımıyla oluşan dönüşüm 

toklaştırması mekanizmalarında yarı kararlı tetragonal tanelerinin monokliniğe 

dönüşümesi sonucu gözlemlenen tokluk artışı bu sistemde görülmemiştir. 

 

 

Şekil 5.40 : C7T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 3500x 

büyütme. 

Şekil 5.41’de C7T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu 

gösterilmiştir. EDS analizine göre elementel olarak %85,413 Zr, %3,123 Ca, 

%11,464 O bulunmaktadır.  

(a) 

(b) 
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Şekil 5.41 : C7T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu. 

Şekil 5.42’de Y3T1 numunesine ait SEM görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 5.42 (a)’da 

1000x büyütmede tanelerin hangi faza ait oldukları hakkında bir yorum 

yapılamamıştır. Taneler diğer numunelere göre çok küçük boyutlarda oluşmuşlardır. 

Yüzeydeki gözeneklilik çok fazladır. Bu gözeneklilik bize 3 mol Y2O3 katkılı 

nuumunenin mekanik özelliklerinin neden çok düşük olduğunu açıklamaktadır. Şekil 

5.42 (b)’de 3500x büyütme görüntüsü görülmektedir. Bu görütüde tanelerin yapısı 

daha ayrıntılı görülmüştür. 

 

Şekil 5.42 : Y3T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 3500x 

büyütme. 

(a) 
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Şekil 5.42 (devam):Y3T1 numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 

3500x büyütme. 

Şekil 5.43’de Y3T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu 

gösterilmiştir. EDS analizine göre elementel olarak %80,967 Zr, %6,701 Y, %12,331 

O bulunmaktadır.  

 

Şekil 5.43 : Y3T1 numunesine ait 1000X  büyütmede alınan EDS analizi sonucu. 

Şekil 5.44’de ticari ürün numunesine ait SEM görüntüleri görülmektedir. Şekil 5.44 

(a)’da 1000x büyütmede görüldüğü gibi taneler arasında herhangi bir faz ayrımı 

yapılamamıştır ve tane boyutu M9T1 ve SM9T1 numunelerinin SEM görüntüleriyle 

karşılaştırıldığında oldukça küçük boyutlardadır. Tanelerin izotropik olmadığı 

gözlemlenmiştir. Şekil 5.44 (b)’de ise 3500x büyütme görüntüsü görülmektedir. 

(b) 
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Şekil 5.44 : Ticari ürün numunesine ait SEM görüntüleri; (a) 1000x büyütme, (b) 

3500x büyütme. 

Şekil 5.45’de SM9T1 numunesine ait kırık yüzey SEM görüntüsü 2500x büyütmede 

verilmiştir. Bu SEM görüntüsündede anlaşıldığı gibi kırılma tane sınırlarından 

gerçekleşmiştir.  

5.5.6 Üç nokta eğme testi sonuçları 

Üç nokta eğme testi daha önce özelliklerine göre belirlenen SM9T1 numunesine 

uygulanmıştır. Numuneye yük 1mm/dakika hızında uygulanmış ve sabit mesnetler 

arası 30 mm olacak şekilde ayarlanmıştır. Numuneler kırılasıya kadar yük 

(a) 

(b) 
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uygulanmış ve kırıldığı andaki kN değerleri alınmıştır. Alınan bu değerler, daha önce 

ölçülen numune kalınlığı ve numune genişliği Denklem 5.3’de yerlerine koyularak 

numunelerin üç nokta eğme mukavemeti sonuçları hesaplanmıştır.  

       
   

                  (5.3) 

5 farklı SM9T1 numunesinden üç nokta eğme testi sonuçları alınmış ve bu 

değerlerden ortalama eğme mukavemeti sonucu 191,27 MPa ve standart sapma 

değeri ise 30MPa olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 5.45 : SM9T1 numunesine ait kırık yüzey SEM görüntüsü. 
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6.  SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 

1. MgO katkılı ve 1100
o
C’de yaşlandırma yapılan  numunelerde katkı mol oranı 

arttıkça monoklinik faz miktarının azaldığı buna karşılık olarak T+K 

(tetragonal+kübik) faz miktarının arttığı gözlemlenmiştir. M7T1 bileşiminde 

T+K oranı %29 iken, M11T1 bileşiminde bu oran %77,6 seviyesine 

yükselmiştir. Aynı şekilde MgO katkılı 1425
 o

C’de yaşlandırma yapılan 

numunelerde katkı mol oranı arttıkça faz dönüşümünün arttığı gözlemlenmiştir. 

M7T2 bileşiminde T+K oranı %24,8 iken, M11T2 bileşiminde %66,9 seviyesine 

yükselmiştir.  

2. Sinter MgO katkılı ve 1100
o
C’de yaşlandırma yapılan  numunelerde katkı mol 

oranı arttıkça monoklinik faz miktarının azaldığı buna karşılık olarak T+K faz 

miktarının arttığı gözlemlenmiştir. SM7T1 bileşiminde T+K oranı %49,4 iken, 

SM11T1 bileşiminde bu oran %88,6 seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde MgO 

katkılı 1425
 o

C’de yaşlandırma yapılan numunelerde katkı mol oranı arttıkça faz 

dönüşümünün arttığı gözlemlenmiştir. SM7T2 bileşiminde T+K oranı %36,6 

iken, SM11T2 bileşiminde %87,1 seviyesine yükselmiştir.  

3. Uygulanan iki farklı yaşlandırma sıcaklığı faz dönüşümüne yüksek oranlarda 

farklılık göstermediği için Y2O3 ve CaO katkılı bileşimlerde daha düşük sıcaklık 

olan 1100
 o
C’de çalışılmıştır.  

4. Genel olarak Sinter MgO katkılı numunelerinin, MgO katkılı numunelere 

kıyasla faz dönüşümüne daha çok katkıda bulunduğu belirlenmiştir.  

5. Y2O3 katkılı ve 1100
 o

C’de yaşlandırma yapılan numunelerde katkı mol oranı 

arttıkça monoklinik faz miktarının azaldığı buna karşılık olarak T+K faz 

miktarının arttığı gözlemlenmiştir. Y3T1 bileşiminde T+K oranı %45,8 iken, 

Y6T1 bileşiminde T+K oranı %100 olarak tamamen stabilize zirkonya elde 

edilmiştir. Y4T1 bileşiminde T+K oranı %68,2, Y5T1 numunesinde T+K oranı 

90,2 olarak ölçülmüştür. Kıyaslama amacıyla tamamen stabilize zirkonya 
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bölgesinde çalışılan Y9T1 numuneside %100’lük bir dönüşüm göstererek 

tamamen stabilize zirkonya elde edilmiştir. 

6. CaO katkılı ve 1100
o
C’de yaşlandırma yapılan numunelerde katkı mol oranı 

arttıkça monoklinik faz miktarının azaldığı buna karşılık olarak T+K faz 

miktarının arttığı gözlemlenmiştir. C7T1 bileşiminde T+K oranı %71,8 iken 

C11T1 bileşiminde T+K oranı %100 olarak tamamen stabilize zirkonya elde 

edilmiştir.  

7. Hem Y2O3 hem de CaO katkılı bileşimlerin faz dönüşümüne katkısı MgO katkılı 

numunelere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.  

8. Termal genleşme analizine göre ısıtma sırasında bütün bileşimlerde 1100
 o

C 

civarında hacimsel azalma gerçekleşmiştir bu sıcaklık monoklinik fazdan 

tetragonal+kübik fazına geçiş sıcaklığıdır. Soğuma sırasında kısmi stabilize 

bölgesine denk gelen bileşimlerde ≈600-750
 o

C arasında hacimsel bir genleşme 

görülmektedir. Bu genleşme tetragonal fazından monoklinik faza geri dönüşümü 

göstermektedir.  

9. Yığın yoğunluk ölçümlerinde MgO katkılı numunelerin yoğunlukları katkı mol 

oranının artmasıyla değişmemiştir. Sinter MgO katkılı bileşimlerde katkı mol 

oranı arttıkça yoğunluk değerlerinde düşme gözlemlenmiştir. SM7T1 

numunesinde yığın yoğunluk değeri 5,64 g/cm
3
 iken SM11T1 numunesinde 5,44 

g/cm
3
 değerine düşmüştür.  

10. Y2O3 katkılı bileşimlerde faz dönüşümü oranı arttıkça yığın yoğunluk 

değerlerininde düştüğü gözlemlenmiştir. Y3T1 bileşiminde yığın yoğunluk 

değeri 5,77 g/cm
3 

iken Y9T1 bileşiminde yığın yoğun 5,36 g/cm
3
 değerine 

düşmüştür.  

11. CaO katkılı bileşimlerde yığın yoğunluk değerleri daha önceki bileşimlerdeki 

gibi faz dönüşümünün miktarıyla bir bağlantı göstermemiştir.  

12. MgO katkılı numunelerde her iki yaşlandırma sıcaklığı içinde sertlik değeri katkı 

mol oranının artmasıyla artış göstermiştir. Burada faz dönüşümü oranı arttıkça 

sertlik değerininde arttığı söylenebilir.  

13. Sinter MgO katkılı bileşimlerde her iki yaşlandırma sıcaklığı içinde sertlik 

değeri katkı mol oranının artmasıyla artış göstermiştir. Burada faz dönüşümü 
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oranı arttıkça sertlik değerininde arttığı söylenebilir. MgO katkılı bileşimler ile 

Sinter MgO katkılı bileşimlerin sertlik değerleri arasında büyük farklılıklar 

gözlemlenmemiştir.  

14. Y2O3 katkılı bileşimlerde katkı mol oranı arttıkça sertlik değerlier artış 

göstermiştir.  

15. CaO katkılı bileşimlerde; diğer bileşimlerde görüldüğü gibi katkı mol oranı 

arttıkça sertlik değerleri artış göstermemiştir. C7T1 bileşiminin sertlik değeri 

622,5 HV iken, C8T1 bileşiminin 743,6 HV, C9T1 bileşiminde 1031,8 HV, 

C10T1 bileşiminde 845,7 HV ve C11T1 bileşiminde 800HV’dir.  

16. Aşınma testi, sertlik ve XRD sonuçlarından elde edilen optimizasyonlar 

sonucuncunda Ticari ürün, SM7T1, SM9T1, SM11T1, M9T1, C7T1 ve Y3T1 

numunelerine uygulanmıştır. Ticari ürün, en düşük aşınma direncine sahipken 

diğer numunelerin aşınma dirençleri görece daha yüksektir. Aşınmaya karşı en 

dirençli bileşim C7T1 bileşimi olmuştur. 

17. Kırılma tokluğu testi bütün numunelere uygulanmış ancak özellikle kısmi 

stabilizasyon bölgesinde çalışılan bileşimlerin tokluğu çok yüksek olması 

nedeniyle çatlak izi oluşmamış ve kırılma tokluğu değerleri ölçülememiştir. 

Kırılma tokluğu ölçümleri sertliğin yüksek olduğu yani faz dönüşümün fazla 

olduğu numunelerde ölçülebilmiştir ancak MgO katkılı numunelerin hiçbirinde 

çatlama gözlemlenmemiş ve kırılma tokluğu ölçülememiştir. 

18. Sinter MgO katkılı bileşimlerde kırılma tokluğu değeri; 10 mol katkılı 

bileşimlerde 11 mol katkılı bileşimlere göre daha yüksek değerdedir ve 

1425
o
C’de yaşlandırma sıcaklığına sahip numunelerin kırılma tokluğu sonuçları 

daha düşük değerlerdedir. 

19. Y2O3 katkılı numunelerde çatlak ilerlemesi sadece Y6T1 ve Y9T1 

numunelerinde gözlemlenmiştir. Tamamen stabilize bölgesinde çalışılan Y9T1 

numunesinin kırılma tokluğu 2,73 Mpa(m
1/2

) olup ölçünler arasındaki en düşük 

kırılma tokluğu değerine sahiptir. 

20. CaO katkılı numunelerde çatlak ilerlemesi 9-10 ve 11 mol katkılı numunelerde 

gözlemlenmiştir ve kırılma tokluğu değerleri mol oranı arttıkça azalmıştır.  
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21. Yapılan kantitatif analize göre katkı mol oranın artmasıyla tane büyümesi artış 

göstermektedir ve CaO katkılı numunelerin tane boyutları MgO katkılı 

numunelere göre daha düşük boyutlardadırlar. 

22. SEM analizinlerine göre termal yaşlandırma sonucunda monoklinik taneler 

kübik+tetragonal tanelerin tane sınırlarına çökelmişlerdir ve tetragonal taneler 

eliptik şekilde kübik taneye çökelmişlerdir. Tetragonal tanelerin tane 

boyutlarının çok düşük oldukları gözlemlenmiştir.  

23. Alınan sonuçlara göre zirkonyayı stabilize etme davranışları bakımından bütün 

stabilize edici oksitlerin aktif oldukları gözlemlenmiştir. Zirkon tandiş nozülü 

olarak kullanılmak amacıyla faz dönüşüm oranları ≈%50 yakın olan bileşimler 

seçilebilir. Bu bileşimler, 9 mol MgO ve Sinter MgO katkılı bileşimler, 7mol 

CaO katkılı bileşim, 3 mol Y2O3 katkılı bileşimlerdir, ancak diğer mekanik 

özellikler nedeniyle zirkon tandiş nozülü için 9 mol MgO katkılı bileşimler 

seçilmiştir. Yerli kaynakları değerlendirmek amacıyla Kümaş Magnezit 

A.Ş.’den temin edilen Sinter MgO katkılı bileşimden nozül üretimi sağlanması 

öngörülmektedir.  

24. Yapılan analizler sonucunda seçilen bileşim olan SM9T1 bileşiminden bir 

prototip zirkon nozül yapılacak ve bu prototip zirkon nozül bir çelik fabrikasında 

uygulama olarak denenecektir.  

 



 95   

KAYNAKLAR 

[1] Wen-Cheng J., Yuh-Pring L. (1998). Processing Character of MgO-Partially 

Stabilized Zirconia (PSZ) in Size Grading Prepared by Injection 

Molding, Tjing Ling Industrial Research Institute, National Taiwan 

University,Taiwan. 

[2] Kaya, G. (1998). Metal Desteksiz Diş Porselenlerinin Üretimi Ve 

Karekterizasyonu, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Doktora Tezi, Eskişehir 

[3] United Nations Environment Programme, (2006). Thermal Energy Equipment: 

Furnace and Refractories  

[4] Pilathadka S., Vahalova D. Vosahlo T. (2007). The Zİrconia: a New Dental 

Ceramic Material. An overview, Prague Medical Report, Vol.108,1-5 

[5] Sümer G. (1992). “Endüstriyel Seramikler”, C.2, Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, Eskişehir 

[6] Stevens, R. (1986). Zirconia and zirconia ceramics”, Magnesium Electron Ltd., 

Manchester 113. 

[7] Aktaş B. (2002). %8mol Yitriya ile Stabilize Edilmiş Kübik Zİrkonyanın 

Sinterlenebilirliğine ve Tane Büyümesine Çeşitli Metal Oksitlerin 

Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

[8] Worrall, W.E. (1986). Clays And Ceramics Raw Materials, Elsevier Applied 

Science Publishers, London. 

[9] Basu, B. (2005). Toughening of Yttria-Stabilised Tetragonal Zirconia Ceramics, 

International Materials Reviews, 50 [4], 239-256. 

[10] Hannink, R. H. J., Kelly, P. M., Muddle, B. C. (2000). Transformation 

Toughening in Zirconia-Containing Ceramics, J. Am. Ceram. Soc., 

Vol:83 (3), 461 487. 

[11] Lee, W.E. ve Rainforth, W. M. (1994). Ceramic microstructure and 

processing, Chapman and Hall, London, 338.  

[12] Ceramic Industry- Materials Handbook, (1997) V. 147, 1:46- 176, January 

[13] Wolten G.M. (1963). Discussion Phase Transformations in Zirconia and 

Hafnia, Jounnal of the American Society,Vol 46, Issue 9, 418-422 

[14] Heuer, A. H., Hobbs, L. W., Subbarao, E. C. (1984). Zirconia, Advanced in 

ceramics, “Science and Technology of Zirconia”, The American 

Ceramic Soceity Inc., Columbus, Ohio 12:1-24. 

[15] Khachaturyan, A. G. (1983) Theory of structurel transformations in solids, 

John Wiley and Sons Ltd, Newyork 129. 



 96   

[16] Garvie, M. (1986). Intrinsic Size Dependence of The Phase Transformation 

Temperature in Zirconia Microcrystals, Journal of Materials Science, 

21:1253-57. 

[17] Boyraz, T. (1998). Diş Porselen Tozları, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,  

[18] Mccmeeking, R. M., Evans, A. G. (1980) Mechanics of trasformation 

toughening in brittle materials, Journal of American Ceram.Soc, 

63(5):242-246. 

[19] Tekeli, S., Davies, T. J. (2001). Effect of Y_O_ content on sinterebility and 

grain growth in zirconia-based ceramics, Materials Science and 

Engineering A, 297:168-175. 

[20] Porter D.L., Heuer A.H. (1977). Mechanisms of Toughening Partially 

Stabilized Zirconia (PSZ), Journal of American Ceram.Soc Vol 60, 

543 

[21] Garvie, R. C., Hannink, R. H., Pascoe R. T. (1975)  Ceramic Steel, Nature, 

258, 703-704. 

[22] Kelly J.R., Denry I. (2008). Stabilized Zirconia as a Structural Ceramics:An 

Overview, Dental Materials 24:289-298 

[23] Heuer AH. (1987). Transformation toughening in ZrO2-containing ceramics. 

Journal of American Ceram.Soc; Vol:70, (10):689–98. 

[24] Subbarao E. C., Heuer A. H., Hobbs L. W. (1984). Science and Technology 

of Zirconia, The Ameraican Ceramic Society Vol:12,1-24 

[25] Heuer AH, Claussen N, Kriven WM, Ruhle M. (1982). Stability of tetragonal 

ZrO2 particles in ceramic matrices. . Journal of American Ceram.Soc 

Vol:12,  642–50. 

[26] Montross C.S. (1993). Comparison of bulk properties of Mg-PSZ with 

temperature-time contour diagrams. Journal of American Ceram. Soc 

Vol:76(8),1993–1997. 

[27] Gupta T.K., Bechtold J.H., Kuznicki R.C., Cadoff L.H., Rossing B.R. 

(1977) Stabilization of tetragonal phase in polycrystalline zirconia. 

Journal Material Science, Vol:12, 2421–2426. 

[28] Gupta T.K., Lange F.F., Bechtold J.H. (1978) Effect of stress-induced phase 

transformation on the properties of polycrystalline zirconia containing 

metastable tetragonal phase. Journal Material Science, Vol:13, 1464–

1470. 

[29] Karıhaloo B.L., Andreasen J.H. (1996). Mechanics of Transformation 

Toughening and Related Topics, North-Holland Series In Applied 

Mathematics and Mechanics, Netherlands. 

[30] Kayış A. (2006). Farklı Oranlarda Al2O3 Katkılı %8 Mol Yitria ile Dengelenmiş 

Kübik Zirkonyada Mikroyapı-Elektriksel İletkenlik İlişkisi, Gazi 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

 



 97   

[31] Serena S., Sainz M.A., Aza de S., Caballero A. (2005). Thermodynamic 

Assessment of System ZrO2-CaO-MgO Using New Experimental 

Results Calculation of the Isoplethal Section MgO. CaO-ZrO2, Journal 

of the European Ceramic Society, Vol:25, 681-693. 

[32] Tsetsekou, A., Agrafiotis, C. And Milias, A. (2001). Optimization Of The 

Rheological Properties Of Alumina Slurries For Ceramic Processing 

Applications Part I: Slip-Casting, Journal Of The European Ceramic 

Society, Vol:21, 363-373. 

[33] Lange F.F. (1984). Sinterability Of Aglomerated Powders, Journal of American 

Ceram.Soc, Vol:67 (2), 83-89. 

[34] Lange F.F. (1982). Transformation Toughening, Journal of Material Science, 

Vol:17 225-234 

[35] Coyle T. W. Coblenz W.S., Bender B.A. (1983). Toughness, Strength and 

Microstructures of Sintered CeO2-Doped ZrO2 Alloys, Journal of 

American Ceram.Soc Vol:42, 966 

[36] Worrall, W.E. (1986). Clays And Ceramics Raw Materials, Elsevier Applied 

Science Publishers, London. 

[37] Camerucci, M. A. Cavalieri A. L. And Moreno R. (1998). Slip Casting Of 

Cordierite And Cordierite Mullite Materials, Journal Of The European 

Ceramic Society, Vol:8(14), 2149-2157, 

[38] Basu, B. (2005). Toughening of Yttria-Stabilised Tetragonal Zirconia Ceramics, 

International Materials Reviews, Vol:50 (4), 239-256. 

[39] StubicanV.S. Hellman J.R. (1981). Reported in Phase Equilibria in Some 

Zirconia Systems, Advences in Ceracis Vol:3, 25. 

[40] Yılmaz Ş. (2000). YSZ Esaslı Mühendislik Seramiklerinin Enjeksiyon Döküm 

Yöntemiyle Üretim Süreçlerinin İncelenmesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstabul. 

[41] Kınıkoğlu S. (1992). Mullit-Zirkonya Esaslı Kompozitlerinin Tepkime 

Sinterlemesi Yöntemi ile Alümina ve Zirkon Hammaddelerinden 

Üretilmesi, Yıldız Teknik Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Doktora Tezi, İstanbul. 

[42] Ceramics and Glasses Handbook, (1991) ASM International. 

[43] Kocabag, D. (2000). Cam Fırınları: Malzemeler, Teknolojiler, Prosesler, 

ETAM, Eskisehir. 

[44] The Technical Association of Refractories (1998). Refractories Handbook, 

Japan. 

[45] Schacht C.A. (2004). Refractories Handbook, England. 

[46] Url-1 <http://www.dysontc.com/downloads/products/dyson-technical-ceramics-

ltd-brochure---november-2012.pdf>, alındığı tarih: 11.04.2003 

[47] Url-2< http://www.zircoa.com/assets.common/pdfs/tundish.nozzles.pdf> alındığı 

tarih: 11.04.2003 

  



 98   

  



 99   

 

ÖZGEÇMİŞ  

Ad Soyad: Vedat Köroğlu 

Doğum Yeri ve Tarihi:  Yüksekova 16/06/1986 

E-Posta:  vedatkoroglu86@gmail.com  

Lisans:  Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği 

Mesleki Deneyim-:  

Kil&Taş Refrakter Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 Pozisyon: Üretim Sorumlusu 

 Departman: Üretim 

 28/05/2012-30/09/2012 

Vitra Karo San. Tic.A.Ş. 

 Pozisyon: Stajer 

 Departman: Ar-Ge. 

 15/06/2009 – 15/07/2009 

Paşabahçe Cam San. ve Tic A.Ş. 

 Pozisyon:Stajer 

 Departman: Üretim 

 01/08/2009 – 01/09/2009  

Eskişehir Seramik A.Ş. (Esvit) 

 Pozisyon: Stajer 

 Departrman: Üretim 

 15/06/2008 – 15/07/2008 

Anatolia Seramik A.Ş. 

 Pozisyon: Stajer 

 Departrman: Üretim 

 15/06/2005 – 15/07/2005 

 

 


