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ANODĠK OKSĠDASYON YÖNTEMĠYLE 2024, 6082 ve 7075 KALĠTE 

ALUMĠNYUM ALAġIMLARININ YÜZEY ÖZELLĠKLERĠNĠN 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Aluminyum ve alaĢımları inĢaat, ulaĢım, ambalaj, elektrik-elektronik, genel 

mühendislik, mobilya-ofis eĢyaları, demir-çelik metalurji, kimya ve tarım ürünleri 

sanayi gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Aluminyumu bu ve diğer alanlarda 

cazip kılan, sahip olduğu yüksek mukavemet, yüksek süneklik, yüksek korozyon ve 

aĢınma direnci, yüksek elektriksel ve termal iletkenlik ve kolay iĢlenebilme 

özellikleridir. Aluminyumun sahip olduğu bu üstün özelliklerin yanı sıra teknolojik 

geliĢmeler ile beraber kullanımı her geçen gün artmaktadır. 

Aluminyum, üstün korozyon direnci doğada kendiliğinden oksit tabakası 

oluĢturmasından kaynaklanmaktadır. Bu oksit tabakası aluminyumu korozyona karĢı 

korumaktadır. Ancak doğal olarak oluĢan oksit tabakası son derece ince olduğundan, 

kimyasal veya mekanik etkilere karĢı direnci düĢüktür.  Aluminyum yüzeyinde 

oluĢan bu oksit tabakasını kalınlaĢtırarak direncini arttırmayı sağlayan birçok teknik 

mevcuttur. Anodik oksidasyon iĢlemi (AOĠ) bu teknikler arasında aluminyum ve 

alaĢımlarına kolayca uygulanabilmesi açısından öne çıkmaktadır. 

AOĠ klasik bir elektroliz hücre prensibine dayanmaktadır. Elektroliz hücrelerinde yer 

alan anot, katot, elektrolit, güç kaynağına ek olarak AOĠ‟ de soğutma suyu ve 

karıĢtırıcı da yer almaktadır. Anodik oksidasyon, sisteme akım verilmesiyle çözelti 

içerisinde bulunan asit ve suyun iyonlarına ayrıĢması ve bu iyonlardan negatif yüklü 

olan oksijen anyonlarının pozitif kutup olan anoda çekilerek yüzeyde reaksiyon 

oluĢturması Ģeklinde açıklanmaktadır. GerçekleĢen reaksiyon sonucu anot 

malzemede oksit tabakası oluĢmakta ve bu oksit tabakası malzemenin korozyon ve 

aĢınma direncini arttırmasının yanında dekoratif ve yalıtkanlık özellikleri de 

kazandırmaktadır. 

Bu tez çalıĢmasında AOĠ yöntemiyle yüzeylerinde oksit tabakası oluĢturulmuĢ 2024, 

6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin yüzey özelliklerine farklı 

voltaj değerlerinin etkisi incelenmiĢ ve karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. AOĠ 12 V, 14 V, 

16 V, 18 V, 20 V, 22 V değerlerinde, 180 g/l sülfürik asit içerisinde ve 25 dakika 

süreyle yapılmıĢtır. AOĠ uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ numunelere, optik ve taramalı 

elektron mikroskop çalıĢmaları, yüzey pürüzlülüğü testi, ıslanabilirlik testi, sertlik 

testi, EDS analizi, korozyon ve aĢınma testleri uygulanmıĢtır. 
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IMPROVEMENT OF SURFACE PROPERTIES OF 2024, 6082 and 7075 

ALUMINUM ALLOYS BY ANODIC OXIDATION 

SUMMARY 

Aluminum and its alloys are used in construction, transportation, package, electric 

and electronic, furniture-office goods, iron-steel metallurgy, chemistry and 

agricultural industrial areas and other areas. The properties that made aluminum and 

its alloys attractive for these applications are high strength, high ductility, high 

corrosion and wear resistance, high electrical and thermal conductivity and easy 

machining. Beside of these unique properties, technological developments increase 

the using of aluminum in variety of areas. 

In nature aluminum oxide spontaneously occurs on the surface and the high 

corrosion resistance is the result of this phenomena. Aluminum oxide protects the 

aluminum materials with corrosion attacks. But, because of the aluminum oxide film 

is very thinnest; the resistance of the film layer is so weak to chemical and 

mechanical forces. There are kinds of method which make the surface thicker and 

more resistant. Anodic oxidation is one of these methods that it performs easily on 

the aluminum and its alloys surfaces. 

Anodic oxidation process resemble to electrolysis process. The equipments is similar 

to electrolysis process which are anode, cathode, electrolyte and power supply. 

Beside of these equipments, agitator and cooling water are another important 

equipment of the anodic oxidation process. In the anodic oxidation process, when the 

current pass the system, water and acid decompose in the electrolyte. After the 

decomposition, the positive ions are pulled by cathode and the negative ions are 

pulled by anode. Anodic oxidation is the name of the reaction which occurs on the 

anode surface. After this reaction, aluminum oxide occurs on the anode surface and 

provides not only increasing of corrosion and wear resistance but also decorative and 

dielectric properties of the aluminum material. 

In this study, the effect of anodic oxidation process and the variation of the voltages 

on the surface parameters of 2024, 6082 and 7075 aluminum alloy specimens were 

investigated and then the results were compared. Anodic oxidation is carried out in 

different voltages (12 V, 14 V, 16 V, 18 V, 20 V and 22 V), in same time durations 

and in same concentrations of the sulphuric acid. Anodized and untreated specimens 

are observed with optic and scanning electron microscope examinations, roughness 

test, contact angle, hardness measurement, EDS analysis, corrosion and wear tests. 
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1.  GĠRĠġ 

Aluminyum malzemesi sahip olduğu yüksek mukavemet, yüksek süneklik, yüksek 

korozyon ve aĢınma direnci, yüksek elektriksel ve termal iletkenlik ve kolay 

iĢlenebilme özelliklerinden dolayı birçok uygulamada tercih edilmektedir. 

Aluminyumun sahip olduğu bu üstün özelliklerin yanı sıra teknolojik geliĢmeler ile 

beraber kullanımı her geçen gün artmaktadır [1, 2]. 

Aluminyum malzemesi inĢaat, ulaĢım, ambalaj, elektrik-elektronik, genel 

mühendislik, mobilya-ofis eĢyaları, demir-çelik metalürji, kimya ve tarım ürünleri 

sanayi gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. ĠnĢaat sektöründe Avrupa‟da 1,2 milyon 

ton/yıl, ABD‟de 1,05 milyon ton/yıl, Japonya‟da 915.000 ton/yıl aluminyum 

kullanılmaktadır. Aluminyum malzemesinin tüm kullanımının Avrupa‟da %10‟u, 

ABD‟de % 9‟u ve Japonya‟da %7‟si elektrik ve elektronik sektöründe 

kullanılmaktadır. En yüksek kullanım oranları incelendiğinde birinci sırada % 25‟lik 

oranla inĢaat sektörü yer alırken, bunu % 24‟lük oranla ulaĢım sektörü izlemektedir 

[3]. 

Aluminyum malzemesinin üstün korozyon direnci doğada kendiliğinden oksit 

tabakası kaynaklanmaktadır [4]. Bu oksit tabakası aluminyum malzemesini ileri 

korozyon oluĢumlarına karĢı korumaktadır. Ancak doğal olarak oluĢan oksit tabakası 

son derece ince olduğundan kimyasal veya mekaniksel kuvvetlere karĢı direnci 

düĢüktür.  Aluminyum yüzeyinde oluĢan bu oksit tabakasını kalınlaĢtırarak direncini 

arttırmayı sağlayan birçok teknik mevcuttur. AOĠ bu teknikler arasında kolayca 

uygulanabilmesi açısından öne çıkmaktadır. 

AOĠ klasik bir elektroliz hücre prensibine dayanmaktadır. Elektroliz hücrelerinde yer 

alan anot, katot, elektrolit ve güç kaynağına ek olarak AOĠ‟ de soğutma suyu ve 

karıĢtırıcı da yer almaktadır. AOĠ, sisteme akım verilmesiyle çözelti içerisinde 

bulunan asit ve suyun iyonlarına ayrıĢması ve bu iyonlardan negatif yüklü olan 

oksijen anyonlarının pozitif terminal olan anoda çekilerek yüzeyde reaksiyon 

oluĢturması Ģeklinde açıklanmaktadır. GerçekleĢen reaksiyon sonucu anot 

malzemede oksit tabakası oluĢmakta ve bu oksit tabakası malzemenin korozyon ve 
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aĢınma direncini arttırmasının yanı sıra dekoratif ve yalıtkanlık özellikleri de 

geliĢtirmektedir. 

AOĠ sonrası oluĢan oksit tabakası, kullanılan elektrolit cinsine ve anodik oksidasyon 

parametrelerine göre değiĢkenlik göstermektedir. Yüksek elektrolit sıcaklığı ve 

düĢük akım yoğunluklarında nispeten daha ince ve daha poröz bir oksit yapısı 

oluĢurken, düĢük elektrolit sıcaklığı ve yüksek akım yoğunluklarında sert ve yoğun 

bir oksit yapısı oluĢmaktadır. 

Bu çalıĢmada AOĠ yöntemiyle yüzeylerinde oksit tabakası oluĢturulmuĢ 2024, 6082 

ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin yüzey özelliklerine farklı voltaj 

değerlerinin etkisi incelenmiĢ ve karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. AOĠ 12 V, 14 V, 16 V, 

18 V, 20 V, 22 V değerlerinde, 180 g/l sülfürik asit içerisinde ve 25 dakika süreyle 

yapılmıĢtır. DeğiĢen voltaj değerlerinin oksit tabakası üzerine etkisi hakkında bilgi 

edinilmiĢtir. 
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2.  ALUMĠNYUM VE ALUMĠNYUM ALAġIMLARI 

2.1 Aluminyumun Genel Özellikleri ve Uygulama Alanları 

Aluminyum sahip olduğu düĢük ağırlık, düĢük yoğunluk, yüksek korozyon direnci, 

üstün yüzeysel özellikler, yüksek mekaniksel ve fiziksel özellikler ve 

iĢlenebilmesindeki kolaylık yönünden birçok farklı alanda kullanılmaktadır [1]. 

Aluminyum metalinin yoğunluğu (2,7 g/cm
3
) ; çelik (7,83 g/cm

3
), bakır (8,93 g/cm

3
) 

veya pirinç (8,53 g/cm
3
) yoğunluklarının yaklaĢık 1/3‟ ü kadardır.  Aluminyum 

metali, atmosfer, tuzlu su, petrokimyasal veya birçok kimyasal sistem içerisinde 

mükemmel bir korozyon direncine sahiptir [1]. 

Aluminyum yüzeyleri yüksek yansıtma özelliğine sahiptir. Elektromanyetik dalgalar, 

ısı ile meydana gelen ıĢımalar, görülebilir ıĢımalar veya enerji ıĢımaları etkili 

biçimde yüzeyden yansıtılmaktadır. Anodize olmuĢ aluminyum malzemelerin 

yüzeyleri yansıtma özelliğinin dıĢında absorb etme özelliğine de sahiptir. 

Aluminyumun sahip olduğu üstün yansıtma özelliği, birçok farklı alanda özellikle 

dekoratif uygulamalarda kullanımına olanak sağlamaktadır [1]. 

Aluminyum metali mükemmel elektriksel ve termal iletkenlik özelliklerine sahiptir. 

Sahip olduğu bu yüksek özelliklerle; yüksek torklu elektrik motorlarında, çelik 

çekirdekli aluminyum takviyeli iletim kabloları yüksek voltaj uygulamalarında, ısı 

değiĢtirici aygıtlarda, buharlaĢtırıcı aygıtlarda, elektrik ısıtıcı cihazlarında, otomobil 

silindir kafalarında ve radyatörlerinde aluminyum alaĢımları kullanılmaktadır [1]. 

19. y.y. sonlarından itibaren aluminyum metalinin mühendislik uygulamalarında 

kullanımı artmıĢtır.  Bundaki en büyük etken aluminyum malzemesinin sahip olduğu 

çok yönlü özellikleridir. Aluminyum malzemesinin sıcak veya soğuk 

Ģekillendirilebilme özelliği ve dekoratiflik özelliklerinden ötürü; makine imalat 

sanayisinde, metal sanayisinde, inĢaat sanayisinde, kimya sanayisinde, gıda 

sanayisinde, ulaĢtırma sanayisinde, elektrik – elektronik sanayisinde, uzay 

sanayisinde ve diğer birçok sanayi dallarında kullanılmaktadır [1, 5]. 
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2.2 Aluminyum AlaĢımları 

Yüksek saflıktaki aluminyum pratikte diğer metalleri (ağırlıkça oranları %0,05‟den 

az olmak üzere) içermez. Yüksek aluminyum içeren alaĢımlarda diğer metallerin 

oranı % 1 seviyelerindedir [6]. 

Birçok farklı uygulamalarda yüksek saflıktaki aluminyum malzemesinin istenilen 

seviyede mukavemete sahip olamaması nedeniyle, aluminyumun 

alaĢımlandırılmasına ihtiyaç duyulur. Aluminyum genellikle Mg, Si, Mn, Cu veya Zn 

elementleri ile alaĢımlandırılır. AlaĢım elementlerinin artmasıyla malzemenin 

mukavemeti artmaktadır [6]. 

Çizelge 2.1: Aluminyum alaĢımlarının sınıflandırılması [7] 

Simge Ana AlaĢım Elementi 

1XXX %99 ve üzeri Al 

2XXX Cu 

3XXX Mn 

4XXX Si 

5XXX Mg 

6XXX Mg ve Si 

7XXX Zn 

8XXX Diğer elementler 

9XXX Kullanılmayan dizi 

1. 1000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Ağırlıkça minimum % 99 oranında 

aluminyum içeren aluminyum alaĢımıdır. Çok az miktarda alaĢım elementi 

içerdiğinden alaĢımsız aluminyum da denilmektedir. Soğuk iĢleme uygundur 

[7]. 

2. 2000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda bakır (Cu) elementi içeren aluminyum alaĢımıdır. Çökelme 

sertleĢmesi ile sertleĢtirilebilen bu alaĢım türünde çelik ile rekabet edebilecek 

mukavemet değerleri elde edilebilmektedir. Önceleri uzay araçları 

uygulamalarında tercih edilirken, gerilmeli korozyon çatlamasına karĢı 

hassasiyetlerinden dolayı günümüzde bu alandaki yerini 7000 kalite 

aluminyum alaĢımlarına bırakmıĢtır. Bu tez çalıĢmasında 2000 serisinin üyesi 

olan 2024 kalite aluminyum alaĢımına AOĠ uygulanmıĢtır. Çizelge 2.2‟ de 

2024 kalite aluminyum alaĢımı içerisindeki ağırlıkça element oranları 

verilmiĢtir [7]. 
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Çizelge 2.2: 2024 kalite aluminyum alaĢımının kimyasal bileĢim aralıkları [8] 

2024 Zn Mg Cu Cr Mn Fe Si Ti Al 

Kimyasal 

BileĢim 

Aralığı 

< 0,25 1,2 - 1,8 3,8 - 4,9 < 0,1 0,3 - 0,9 < 0,5 0,7 - 1,3 < 0,15 Kalan 

3. 3000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda manganez (Mn) elementi içeren aluminyum alaĢımıdır. Soğuk 

iĢleme uygun aluminyum alaĢımıdır [7]. 

4. 4000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda silisyum(Si) elementi içeren aluminyum alaĢımıdır [7]. 

5. 5000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda magnezyum (Mg) elementi içeren aluminyum alaĢımıdır. Soğuk 

iĢlem yoluyla mukavemet değerleri çok yüksek değerlere çıkarılabilmektedir. 

Kriyojenik uygulamalarda ve düĢük sıcaklık iĢlemlerinde tercih edilmektedir 

[7]. 

6. 6000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda magnezyum (Mg) ve silisyum (Si) elementleri içeren aluminyum 

alaĢımıdır. Çökelme sertleĢmesi yöntemiyle mukavemet değerleri 

arttırılabilir. 2000 kalite aluminyum alaĢımlarının sertlik değerleri 

yakalanılamazken,7000 kalite aluminyum alaĢımların sertlik değerlerine 

yakın mertebede sertlik değerleri sağlanabilmektedir [7]. Bu tez çalıĢmasında 

6000 serisinin üyesi olan 6082 kalite aluminyum alaĢımına AOĠ 

uygulanmıĢtır. Çizelge 2.3‟ de 6082 kalite aluminyum alaĢımı içerisindeki 

ağırlıkça element oranları verilmiĢtir. 

Çizelge 2.3: 6082 kalite aluminyum alaĢımının kimyasal bileĢim aralıkları [9] 

6082 Zn Mg Cu Cr Mn Fe Si Ti Al 

Kimyasal 

BileĢim 

Aralığı 

< 0,2 0,6 - 1,2 < 1 < 0,25 0,4 - 1 < 0,5 0,7 - 1,3 < 0,1 Kalan 

7. 7000 Serisi Aluminyum AlaĢımları: Aluminyumdan sonra ağırlıkça en fazla 

miktarda çinko (Zn) elementi içeren aluminyum alaĢımıdır. Çökelme 

sertleĢmesi uygulanarak aluminyum alaĢımları arasında en yüksek sertlik 
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değerleri yakalanabilmektedir [7]. Bu tez çalıĢmasında 7000 serisinin üyesi 

olan 7075 kalite aluminyum alaĢımına AOĠ uygulanmıĢtır. Çizelge 2.4‟ de 

7075 kalite aluminyum alaĢımı içerisindeki ağırlıkça element oranları 

verilmiĢtir. 

Çizelge 2.4: 7075 kalite aluminyum alaĢımının kimyasal bileĢim aralıkları [10] 

7075 Zn Mg Cu Cr Mn Fe Si Ti Al 

Kimyasal 

BileĢimi 

Aralığı 

5,1 - 5,6 2,1 - 2,9 1,2 - 2 0,18 - 0,28 < 0,3 < 0,5 < 0,4 < 0,2 Kalan 
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3. ANODĠK OKSĠDASYON ĠġLEMĠ 

3.1 Anodik Oksidasyon ĠĢleminin Tarihçesi 

Aluminyumun elektrokimyasal oksidasyon tarihçesi geçmiĢ yüzyılın baĢlarına kadar 

dayanmaktadır. Eskiden anodik iĢlemler yoğunlukla yüzey üzerinde koruyucu ve 

dekoratif film tabakası oluĢturmak amacıyla yapılıyordu. Daha sonra bu uygulama, 

geniĢ yüzey alanlarında poröz alümina kullanımı ve sınırlı bir Ģekilde por boyut 

dağılımı elde etme amacıyla geliĢtirildi. Çok eski yıllardan beri AOĠ alternatif akım 

veya doğru akım yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Kromik asit, sülfürik asit veya 

okzalik asit gibi asitler elektrolit olarak kullanılmaktadır. Bakır, nikel, gümüĢ, 

arsenik, antimon, bizmut, teliryum, selenyum veya kalay gibi katkılar, oksit 

tabakasının rengini değiĢtirmesinin yanında yapının kimyasal ve fiziksel özelliklerini 

de değiĢtirmektedir. 1923 yılında Bengough ve Stuart‟ın patentinde, ilk defa 

aluminyum ve aluminyum alaĢımlarının korozyona karĢı korunmasında AOĠ‟ den 

bahsedilmektedir. 1936 yılında, Caboni ise en meĢhur renklendirme metodunun iki 

sıralı prosesden oluĢtuğunu tespit etmiĢtir. Ġlki sülfürik asit içerisinde AOĠ iken 

diğeri metalin tuzlu çözelti içerisinde alternatif akım uygulanması idi. Elektron 

mikroskoplarının geliĢmesiyle beraber oksit tabakası içindeki poröz alümina yapısı 

daha iyi anlaĢılmaya baĢlandı. 1953 yılında Keller ve arkadaĢları, poröz alüminanın 

HSP yapısında olduğunu ve bu yapının poröz ve bariyer tabakasından oluĢtuğunu 

açıkladı. Ayrıca Keller ve arkadaĢları uygulanan potansiyel ile HSP poröz yapının 

geometrik özellikleri arasında bir iliĢki olduğunu iddaa etti. 1968 yılında oksit film 

ile ilgili inceleme yazısı yayımlandı. Bu yazıda, bariyer oksit ve poröz oksit 

tabakalarının düzen mekanizmaları ile ilgili teorik modellerden bahsedildi. 1970 ile 

1990 yılları arasında Thompson ve Wood‟ un çalıĢmaları sonucunda alümina oksit 

film tabakasının büyümesi konusu açığa kavuĢturuldu. Thompson ve Wood, oksit 

tabaka büyüme takibinin ancak TEM yöntemiyle olabileceği belirtti.  O‟Sullivan ve 

Wood ilk defa poröz alümina yapısı elde etmek için AOĠ ile makale yazdı. Poröz 

oksit büyümesi ile ilgili teorik modellemeler birkaç grup tarafından gerçekleĢtirildi. 

1995 yılında Masuda ve Fukada iki aĢamadan oluĢan tekrarlı bir prosesle 100 nm 
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interpor mesafesine sahip düzenli poröz alümina membranlarını sentezledi. Bu buluĢ 

iki boyutlu çoklu alanlı poröz alümina yapılarının ortaya çıkmasında çok önemli bir 

geliĢme oldu. Ġki yıl sonra Masuda ve Fukada, AOĠ metodu ile nano iz teknolojisini 

birleĢtirerek, ilk defa tek alanlı poröz alümina yapısının hazırlanmasında kullandı 

[11]. 

3.2 Anodik Oksidasyon ĠĢleminin Genel Özellikleri 

Aluminyum malzemenin elektrolitik hücre içerisinde anot malzemeyi oluĢturduğu ve 

iĢlem sırasında aluminyum yüzeyinde oksit tabakasının oluĢtuğu proses “anodik 

oksidasyon iĢlemi (AOĠ)” olarak adlandırılır. AOĠ prosesinde, aluminyum 

malzemesinin yüzeyinde oksit tabakası oluĢmaya baĢlar, tüm yüzey alanı boyunca 

ilerler ve malzemeye mükemmel aĢınma ve korozyon direnci sağlar. AOĠ sonrasında 

oluĢan oksit tabakası porözlü bir yapıdır. Birçok renklendirme tekniği ile bu porların 

arasına renklendirici pigmentler absorb edilerek malzeme boyanabilmektedir [12]. 

Anodik alümina tabakası sahip olduğu yüksek sertlik ve yüksek aĢınma direnci 

özelliklerinden ötürü özellikle mimari uygulamalarda kullanılmaktadır . En yaygın 

ve en eski olarak kullanım alanı bina cepheleri uygulamalarıdır. Bunun dıĢında AOĠ 

uygulanmıĢ aluminyum malzemesi, uçak gemilerinde, araba ve motor parçalarında, 

kapasitörlerde, müzik sistemlerinde, mutfak ürünlerinde ve dekoratif parçalar gibi 

farklı ve geniĢ bir uygulanma alanlarına sahiptir [12]. 

  

                     (a)                                          (b)                                        (c) 

ġekil 3.1: Anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıĢ malzemelere ait bazı örnekler  

                (a) bina cephe uygulaması, (b) ve (c) mutfak ürünleri [13] 
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AOĠ teknolojisi yaklaĢık 80 yıl önce geliĢtirilmiĢtir ve ilk olarak 1930‟lu yıllarda 

pencere iskeletleri için uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 1950 ve 1960 yılları arasında 

gözle görülür Ģekilde anodik oksidasyon endüstrisi ilerlemiĢtir. Günümüzle 

karĢılaĢtırma yapıldığında çok az bir oranda yapılarda kullanılmaya devam edilse de, 

mimari uygulamalarda hala en sağlam bitirme iĢlemi olma özelliğini sürdürmektedir 

[12]. 

Anodik alümina filmi aluminyum, niyobyum, tantalyum, titanyum, tungsten veya 

zirkonya gibi belirli metaller üzerinde elektrokimyasal proses olan anodizyon sonucu 

oluĢur. Bu metallerin her birinin anodik oksidasyon koĢullarına bağlı olarak, ince 

veya yoğun üniform kalınlıktaki oksit tabakasının büyümesi farklılık göstermektedir 

[14, 15]. 

Aluminyumun bu metaller arasında eĢsiz bir yere sahip olması, asidik elektrolit 

içerisinde ince oksit tabakası ve yüksek yoğunlukta mikroskobik por 

oluĢturmasındandır. AOĠ tekniği mimari uygulamalarda, otomobil ve uzay araç 

parçalarının korozyona karĢı korunmasında ve elektrik yalıtkanlığı gibi farklı türde 

ve önemli uygulamalarda kullanılmaktadır [14]. 

Anodik oksit tabakası oldukça sert bir yapıdır. Bunun anlamı, anodik oksit 

tabakasının aşınmaya karşı direncinin yüksek olduğudur. Asidik kirletici maddeler 

veya nem anodik oksit kalınlığını yavaş bir şekilde azaltmaktadır. 25 yıl bu etkilere 

maruz kalmış aluminyum malzeme yüzeylerinde bile bu azalma belirlenememektedir 

[16]. 

AOĠ ile yüzeyde doğal olarak oluĢan tabakaya nazaran daha kalın bir oksit yapısı 

elde edilmektedir. Ayrıca AOĠ sonucu malzemeye uygun bir Ģekilde tespit iĢlemi 

uygulanırsa, malzemenin yüzey ömrü artmaktadır [17]. Yeni Zelanda da yapılan bir 

araĢtırmaya göre; oyuklanma korozyonu, 12 µm kalınlığındaki oksit tabakası 

varlığında %90 azalırken, 25 µm kalınlığındaki oksit tabakasında %93 azalmaktadır 

[18]. 

AOĠ bir kaplama tekniği olmayıp sadece bir elektrokimyasal dönüĢüm prosesidir. 

Asit çözeltisi içersinde anotta meydana gelen reaksiyonlar sonucu metal yüzeyinin 

aluminyum okside dönüĢmesinin sonucudur. Oksit oluĢumu malzemenin içerisine 

doğru olmaktadır. OluĢan ilk oksit tüm proses boyunca çözelti ile iletiĢim halindedir 

ve son oluĢan oksit metal/oksit ara yüzeyindedir. Oksit tabaka içerisinde oluĢan 
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porlar yüzeye doğru büyüme göstermektedir [15, 16, 19, 20]. AOĠ sonrasında oluĢan 

oksit yapısı amorf yapıdadır [21, 22]. AlaĢım özelliklerine, uygulanan voltaja, 

elektrolit sıcaklığına ve anodizasyon süresine bağlı olarak anodik oksit tabakanın 

kalınlığı ve özellikleri değiĢmektedir [2]. 

AOĠ‟ nin amacı aluminyum metalinin doğal görüntüsünü korumak ve bunu 

geliĢtirmektir. ĠĢlem sonunda metal yüzeyinde ince bir oksit tabakası oluĢur ve bu 

oksit tabakası aluminyumun korozyonuna karĢı bir engel teĢkil eder. Oksit tabakası 

saydam bir görüntüde olduğundan aluminyumun estetik görüntüsünü bozmaz [12].  

AOĠ‟ de çözelti olarak, kromik asit, oksalik asit, fosforik asit veya sülfürik asit gibi 

asitler kullanılmaktadır. Bunların arasında en çok yaygın olanı 1 M veya 150-200 

gr/lt‟ lik seyreltilmiĢ sülfürik asittir. Kromik asit, oksalik asit ve fosforik asidin de 

kullanıldığı uygulamalar mevcuttur [ 12, 14]. 

Oksit oluĢumu morfolojisi kullanılan elektrolite ve AOĠ parametrelerine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Oksit tabakanın morfolojisi, borik asit ve/veya tartarik asit gibi 

elektrolit içerisinde çözünmediği durumlarda ince olur ve poröz değildir. Elektrolitik 

kapasitör uygulamalarında tercih edilen bir yapı Ģeklidir. Eğer oksit tabakası 

elektrolit içinde az bir miktarda çözünmeye uğruyorsa poröz bir yapı oluĢmaktadır. 

Doğru akım altında oksit tabakası bir yandan büyümeye devam ederken bir yandan 

da çözünmeye devam eder ve poröz yapı içerisindeki porlar büyürler. Organik boya 

maddesi, pigment emdirme veya elektrolitik renklendirme yöntemleriyle poröz 

yapıdaki oksit tabakasına sahip aluminyum yüzeyler renklendirebilmektedir. 

RenklendirilmiĢ anodize aluminyum malzemelerinin kullanımı oldukça geniĢtir. 

Anodize olmuĢ parçalarda altın, gümüĢ, bakır ve pirinç görüntüsü sağlayan 

renklendirme iĢlemleri günümüzde hala devam etmektedir. Yeni ve ilgi çekici 

bitirme iĢlemleri her geçen gün geliĢtirilmeye devam edilmektedir [12]. 

3.3 Anodik Oksidasyonun Avantajları 

AOĠ sonucu malzemenin aĢağıdaki özellikleri geliĢtirilir: 

1. Korozyon Direnci: AOĠ ve uygun tespit iĢleminin uygulanması ile 

malzemenin korozyon direnci arttırılır. Endüstriyel atmosferlerde veya nemli 

atmosferlerde metal yüzeyinin maruz kaldığı korozyon oluĢumları bu sayede 

engellenmektedir [15, 19, 23]. 
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2. AĢınma Direnci: AOĠ sonrasında oksit tabakasının sertliği yüksek seviyelere 

çıkmaktadır. Bu yüksek sertlik özelliği, AOĠ‟ nin malzemeye sağladığı 

aĢınma direncini arttırmaktadır [15, 19, 24]. 

3. Dekoratif Özelliği: Uygun bitirme iĢlemlerinin uygulanması aluminyumun 

görsel özelliklerini geliĢtirmesinin yanında arttırmaktadır. Boyama ve özel 

AOĠ uygulanmasıyla aluminyum malzemesi, kalay, paslanmaz çelik, bakır 

veya fırçalanmıĢ bronz görüntüsünde olabilmektedir  [15, 19]. 

4. Yalıtkanlık Özelliği: AOĠ sonrasında oluĢan oksit tabakası yalıtkan bir 

özelliğe sahiptir. Aluminyum oksit tabakasının sahip olduğu yalıtkanlık 

özelliği özellikle elektrik yalıtkanlığı gereken uygulamalarda 

kullanılmaktadır [17, 19]. 

3.4 Anodik Oksidasyon Ekipmanları 

3.4.1 Anodik oksidasyon havuzu 

AOĠ havuzu için birçok farklı türde malzeme kullanılmaktadır. KurĢun hatta sahip 

çelik veya paslanmaz çelik, kurĢun hatta sahip tahta, fiberglas hatta sahip beton veya 

plastik malzemeden yapılmıĢ havuzlar geçmiĢten beri kullanılmaktadır. Kullanılan 

metal havuz katot olarak kullanılabilir ancak bu durumda anot ile katot arasında 

yeterli bir mesafe bulunmalıdır. Aksi takdirde, hücre içerisinde kısa devre 

olmaktadır. Yapılan çalıĢmaların sonuçlarında metal havuz kullanıldığında bazı 

problemler ortaya çıktığı saptanmıĢtır. Bu problemlerden en çok karĢılaĢanı, anot ile 

katot arasındaki oranının yakalanmasındaki güçlüktür. Ayrıca metal havuz komple 

iletken olduğundan beklenmedik elektrik akıĢları oluĢtuğu durumlarda, oksit tabaka 

kalınlığının kontrolü zorlaĢmaktadır. Oksit tabakasındaki kalınlık değiĢimleri de 

renklendirme sırasında belirginleĢerek farklı renk görünümlerine sebebiyet verir ki 

bu durum genellikle tercih edilmeyen bir geliĢmedir. Genellikle AOĠ havuzunda 

PVC, poliproplen veya fiberglas gibi inert malzemeler tercih edilmektedir [12]. 

3.4.2 Katot  

AOĠ‟ de kullanılan katotlar; aluminyum, kurĢun, karbon veya paslanmaz çelik 

olabilmektedir. Aluminyumun bu malzemeler arasında daha yüksek iletkenlik 

özelliğine sahip olması AOĠ için gerekli olan enerji gereksinimleri azalttığından 

kullanımı yaygınlaĢmıĢtır [12, 14]. 
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Bir AOĠ‟ de anot katot oranı çok önemlidir. Genellikle anot katot oranı 3:1 Ģeklinde 

en iyi sonuçlar vermektedir. Bunun dıĢında katodun havuz içerisinde yerleĢimi de 

çok önemlidir. Çözelti içerisinde katot parçasının anot parçasından daha derin yerde 

olmaması gerekmektedir.  Eğer katot anoda nazaran daha derinlerde yer alırsa, anot 

malzemesinin alt kısımlarındaki oksit tabakasının kalınlığı aĢırı Ģekilde oluĢmaktadır. 

Bu da renklendirme aĢamasında farklı renklerin görünmesine neden olmaktadır. 

Aluminyum katotlar için uygun alaĢım ve temperleme koĢulları da çok önemlidir. 

AOĠ için tercih edilen en uygun aluminyum katot malzemesi; T-6 veya T-5 ısıl 

iĢlemlerine uğramıĢ 6063 ve 6101 kalite aluminyum alaĢımlarıdır. AĢırı yaĢlandırma 

ısıl iĢlemi olan T-52‟ye maruz kalan aluminyum alaĢımları asla tercih edilmemelidir. 

Ayrıca katot malzemesi ile anot malzemesi arasındaki uzaklığın belirli seviyelerde 

olması gerekmektedir. Aksi takdirde beklenmedik oksit tabaka kalınlıkları elde 

edilmektedir [12]. 

3.4.3 Elektrolit 

AOĠ birçok kimyasal çözeltilerde uygulanabilmektedir ancak bunlardan bazılarının 

ticari uygulamaları ve endüstrilerde kullanımları mevcuttur. Mevcut olarak 

uygulanan elektrolitler ve bu elektrolitlerin parametrelere etkisi Çizelge 3.1‟ de 

gösterilmiĢtir [19]. 

Çizelge 3.1: Anodik oksidasyon iĢleminde kullanılan elektrolitler ve buna bağlı 

olarak değiĢen parametreler [19, 25] 

Elektrolit Türü 

Konsantrasyon 

(g/l) 

Sıcaklık 

(
o
C) 

Voltaj 

(V) 

Tabaka Kalınlığı 

(µm ) 

Sülfürik Asit 150-200  18 - 20 12 - 22 5 - 100  

Sülfürik /Okzalik Asit 160-180  10 - 20 12 - 25 5 - 35  

Kromik Asit 30-100  25 - 55 30 - 70 2 - 8  

Fosforik Asit 120-250  20 - 30 30 - 120 1 - 30  

Borik Asit 40-50  70 - 100 50 - 5000 Maks. 0,5  

Tartarik Asit 20-40  70 - 80 120 - 150 Maks. 0,16  

1. Kromik asit: Genellikle % 3-% 10 oranındaki kromik asit, 25 
o
C ile 55 

o
C 

arası bir sıcaklıkta, 30 V ile 70 V değerleri arasında voltajlarda ve 30 ile 45 

dakika arasında bir zamanda uygulanmaktadır. Kromik asit kullanılan AOĠ 

sonucu oluĢan tabaka incedir (2-8 µm) ve sülfürik asit ile yapılan AOĠ‟ ne 

kıyasla düĢük aĢınma direncine sahiptir. Özellikle korozyon direncinin 
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arttırılması istenilen savaĢ gemilerinin boya tabanlarında ve denizcilik 

alanlarında kullanılmaktadır [15, 19]. 

2. Okzalik asit: % 3 oranında oksalik asit, 24
o
C ile 35

o
C arası bir sıcaklıkta, 30 

ile 40 dakika arasında bir zamanda uygulanmaktadır. Alternatif akım veya 

doğru akım uygulanabilmektedir. Geleneksel olarak uygulanan sülfürik asit 

AOĠ‟ ne kıyasla daha sert ve daha yüksek aĢınma direncine sahip yüzeyler 

elde edilebilmektedir.  Karakteristik olarak sarımsı bir renk oluĢturmaktadır 

[19]. 

3. Fosforik asit: % 12-% 25 oranında fosforik asit, 20 
o
C ile 30 

o
C arası bir 

sıcaklıkta, 30 V ile 120 V değerleri arasında voltajlarda ve 15 ile 30 dakika 

arasındaki bir zaman aralığında uygulanmaktadır. AOĠ sonucu oluĢan tabaka 

1 µm ile 30 µm arasında değiĢmektedir. ĠĢlem sonunda büyük porlar oluĢtuğu 

için çok kısıtlı bir kullanım alanı mevcuttur. Genellikle adhesif bağlayıcı 

olarak kullanılmaktadır [15, 19]. 

4. Borik asit: % 4-% 5 oranında borik asit, 70 
o
C ile 100 

o
C arası bir sıcaklıkta, 

50 V ile 5000 V arasındaki voltajlarda uygulanmaktadır. Sıcak borik asit 

çözelti içinde yapılan AOĠ sonucu, ince ve poröz olmayan bariyer oksit 

tabakası elde edilmektedir. Oksit tabaka kalınlığı maksimum 0,5 µm 

mertebesinde olmaktadır. Kapasitörlerde yalıtkan özelliğinden dolayı 

kullanılmaktadır [19]. 

5. Sülfürik asit: En genel kullanılan AOĠ çözeltisidir. % 15-% 20 oranında 

sülfürik asit, 18 
o
C ile 20 

o
C arası bir sıcaklıkta, 12 V ile 22 V değerleri 

arasındaki voltajlarda uygulanmaktadır. AOĠ sonucu tabaka kalınlığı 5 µm- 

100 µm arasında değiĢmektedir. Aluminyumun içerdiği alaĢım elementlerine 

ve oksit tabaka kalınlığına bağlı olarak, sarımsı, grimsi veya taba rengi 

almaktadır [15, 19]. 

6. Sülfürik/Oksalik asit: % 16- % 18 oranında sülfürik/oksalik asit karıĢımı, 10 

o
C-20 

o
C sıcaklık aralığında, 12 V ile 25 V arasında uygulanmaktadır. AOĠ 

sonucu oluĢan tabakanın kalınlığı 5 µm -35 µm arasında değiĢmektedir. 

Yüksek akım yoğunluğunun kullanıldığı sülfürik/oksalik asit karıĢımı 

çözeltisinde çok yoğun sert oksit tabaka elde edilebilmektedir [19]. 

7. Tartarik asit: % 2-% 4 oranında sülfürik/oksalik asit, 70 
o
C ile 80 

o
C arası 

bir sıcaklıkta, 120 V ile 150 V değerleri arasındaki voltajlarda 
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uygulanmaktadır. AOĠ sonucu oluĢan tabakanın kalınlığı maksimum 0,16 µm 

mertebelerine ulaĢmaktadır [19]. 

8. Organik asitler: 90 g/l ile 100 g/l arasındaki oranlarda kullanılmaktadır. 

Ayrıca içerisine iletkenliği arttırması için sülfürik asit de eklenebilmektedir. 

18 
o
C-2 0

o
C sıcaklık aralığında ve 75 V değerlerine kadar 

uygulanabilmektedir. Koyu sarı, bronz veya siyah renk olarak elde edilebilen 

yüzeyler, özellikle mimari uygulamalarda tercih edilmektedir. AlaĢım 

içeriğine ve uygulanan AOĠ‟ ne bağlı olarak farklı renkler elde 

edilebilmektedir. Ġkincil bir renklendirme iĢlemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

OluĢturulan oksit tabakası, kaplama iĢlemlerindeki gibi son derece sert ve 

yoğun bir Ģekilde oluĢmaktadır. Tek bir aĢamada istenilen özellikler elde 

edilebilmesinin yanında düĢük enerji tüketimi, düĢük araç-gereç maliyeti, 

renk esnekliğinin geniĢliği, düzgün renk dağılımı gibi nedenlerden dolayı 

yüksek oranda tercih edilmektedir [19]. 

3.4.4 Soğutma suyu 

Elektrolit sıcaklığı anodik oksit tabakasının özellikleri belirlemede en etkili 

faktörlerden birisidir. AOĠ sonunda istenilen özellikte ürün elde edilebilmesi için 

elektrolit sıcaklık değiĢim aralığının sabit tutulması gerekmektedir [12]. Elektrolit 

sıcaklığının çok artması akım yoğunluğunu arttırarak oksit/elektrolit arayüzeyinde 

meydana gelen çözünme oranını arttırır. Yüksek elektrolit sıcaklığı oksit tabakasının 

düzgünlüğünü bozmasının yanında mekaniksel özelliklerini düĢürmektedir. Örneğin 

yüksek elektrolit sıcaklığı, yüzeyin hemen altında porları çok fazla miktarda 

büyeterek, sertliğinin azalmasının yanında aĢınma direncinin düĢmesine de neden 

olmaktadır [24].  Bu elektrolit sıcaklık aralığını sabit tutmak için iĢlem sırasında 

havuz etrafında soğutma suyunun kullanılması gerekmektedir. 

3.4.5 KarıĢtırma aparatı 

AOĠ sırasında uygulanan voltaj ile beraber çözelti ısınmaktadır. Bunun sonunda 

çözelti içerisinde yerel olarak sıcaklık artıĢları meydana gelir [26]. Lokal olarak 

oluĢan yüksek elektrolit sıcaklıkları oksit tabakanın mekaniksel özeliklerini 

düĢürmektedir [24]. Bu lokal sıcaklık oluĢumlarını engellemek amacıyla çözelti 

karıĢtırılmalıdır. Genellikle düĢük basınçlı hava veya mekaniksel karıĢtırma ile bu 

iĢlem rahatlıkla yapılabilmektedir [12, 15]. 
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3.4.6 Askılar 

Bağlantı elamanları olarak en çok aluminyum ve titanyum malzemeleri 

kullanılmaktadır. Aluminyum askı kullanılmak istenildiğinde iki alternatif mevcuttur. 

Bunlardan ilki anodize edilen aluminyum alaĢım ile askı malzemesinin alaĢımı aynı 

cinsten olması gerekmektedir. Diğer bir alternatif ise, bakır içermeyen (2xxx) 

herhangi bir kalite aluminyum alaĢımının seçilmesidir. 6063 ve 6061 aluminyum 

alaĢımları askı malzemesi olarak mükemmel özelliklere sahiptir [12, 15]. 

Askı malzemelerinin tamamen çözeltiden yalıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde 

askı malzemesi de çözelti ile reaksiyona girerek hem yüzeyinde oksit tabakası 

oluĢturur hem de AOĠ sonucunda malzeme üzerinde beklenilen özelliklerin 

sağlanması güçleĢtirir. Titanyum malzemesinden oluĢmuĢ askılar pahalı olmasına 

karĢın çözelti içerisinde reaksiyona girmezler. Dolayısıyla herhangi bir Ģekilde 

yalıtma iĢlemine gerek duyulmamaktadır. Ticari uygulamalarda saf titanyum askı 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. Titanyumdan yapılmıĢ askı malzemeleri düĢük 

çözelti sıcaklığı ve yüksek voltajda yapılan AOĠ (sert anodik oksidasyon iĢlemi) için 

uygun değildir. Titanyum malzemesi düĢük sıcaklıklarda düĢük iletkenliğe sahip 

olduğundan ısınmaktadır ve bağlı olduğu aluminyum malzeme üzerinde yanıklara 

sebebiyet vermektedir [12]. 

3.5 Anodik Oksidasyon Prosesi 

Anodik oksidasyon, hem oksidasyon iĢlemini hem de tüm anodik oksidasyon 

proseslerini kapsayan bir tabirdir. Anodik oksidasyon prosesi birçok aĢamadan 

oluĢur ve her bir aĢama son ürünün özelliklerini belirlemede farklı bir role sahiptir. 

AOĠ tüm geleneksel aluminyum alaĢımlarına uygulanabilir, ancak son ürünün 

özellikleri kıyaslandığında, alaĢımdan alaĢıma farklılıklar ortaya çıkmaktadır [16]. 

Örneğin yüksek oranda bakır içeren aluminyum alaĢımlarında (2xxx kalite), yüksek 

oranda O2 gazı oksit tabakaya girerek boĢluklara neden olmaktadır. Bu yüzden AOĠ 

sonrası yetersiz bir anodik filmi tabakası oluĢmaktadır. 2xxx kalite aluminyum 

alaĢımlarının AOĠ sonrası elde edilen oksit tabaka yapısı, saf alaĢımların AOĠ sonrası 

oksit tabakası ile karĢılaĢtırıldığında korozyon dayanımını daha az olduğu 

bilinmektedir [25]. AOĠ ile üniform ve iyi bir görünüĢ elde etmek için yüzey 
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hatalarından, bulanık görüntülerden ve renk ton farklarından kaçınılması 

gerekmektedir. Bir AOĠ boyunca gerçekleĢen iĢlemler aĢağıdaki gibidir: 

3.5.1 Yüzeyin ön hazırlanması iĢlemi  

AOĠ‟ nin ilk aĢaması yüzey ön hazırlama iĢlemidir. Bazı metalürji iĢletmelerinde çok 

yaygın olmamakla beraber yüzey iĢlemlerinden önce yüzeyindeki yağ ve pisliği 

gidermek için organik çözümleyiciler kullanılır. Yarı mamul Ģeklindeki aluminyum 

ürünleri sulu solüsyonlarda temizlenerek yağ birikimleri uzaklaĢtırılır [15, 16]. 

Yüzeyin ön hazırlanması, anodik oksidasyon banyosu için aluminyum parçalarının 

askılara takılması öncesinde çok kritik bir öneme sahiptir. Gereken durumlarda 

mekanik son iĢlemler de uygulanmaktadır. Örneğin taĢlama ile yüzeydeki sıyrıklar, 

çizikler veya aĢınmıĢ kısımlar giderilir. Solvent silicilerle saç panellerinin üzerindeki 

koruyucu kâğıt ve yapıĢkanlar giderilir. Bunların dıĢında aĢırı miktarda mekaniksel 

yağ kullanılarak yüzeydeki buğular azaltılabilir [15, 19]. 

3.5.2 Askıların hazırlanıĢı iĢlemi 

Askılar iyi bir AOĠ için çok önemli bir aĢamayı oluĢturmaktadır. Askı aparatları güç 

kaynağından aldığı akımı malzemeye iletmektedir. Kullanılan askı parçaları ile oksit 

tabaka oluĢturulmak istenilen malzeme arasında iyi bir elektrik iletimi sağlanmalıdır. 

Yeterli olmayan askı kontak alanı veya bağlantının zayıflaması yüzeyde renk 

farklılıklarına, zayıf boya-renk eĢleĢmesine veya yanma gibi olaylara sebebiyet 

vermektedir. Ayrıca askıların çözelti içerisinde kalan kısımlarının da iyi bir Ģekilde 

yalıtılması gerekmektedir. Çünkü yalıtımın sağlanamaması durumunda, bu 

kısımlarda çözelti içersinde reaksiyona girerek istenilen özelliklerinin elde edilmesini 

güçleĢtirir. Bunun dıĢında, askı dizaynı ve malzemenin askıya yerleĢim Ģekli de çok 

önemlidir. Düzgün bir askı dizaynıyla, parçalar hem yeterli bir akıma maruz kalırlar 

hem de birbirleriyle temas etmeden güvenli bir Ģekilde anodize olabilirler. Bunlara 

ilave olarak, parçaların banyo içindeki konumları çözelti içerisindeki elektrolitin 

kolay bir Ģekilde çıkabilmesini sağlayacak ve hava cephelerinde banyoyu rahat bir 

Ģekilde soğutmasını sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Küçük ve hafif parçalar için 

parmak klipsler veya halka klipsler kullanılmaktadır. Büyük ve ağır parçalarda ise 

yeterli akım kapasitesine sahip mukavemetli barlar kullanılmaktadır. Tercih edilen 

mukavemetli barlar genellikle aluminyum, titanyum veya aluminyum-titanyum 

alaĢımlarından seçilmektedir. Aluminyum askılar her bir çevrimden sonra 
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çıkarılmalıdır. Titanyum askılar ise daha uzun ömürlü olmalarına karĢın daha 

pahalıdırlar.  Ayrıca düĢük elektriksel iletkenlik özelliğinden dolayı, daha fazla 

kontak alanı gereksinimleri vardır [19]. 

3.5.3 Temizleme iĢlemi  

AOĠ uygulanmıĢ bir aluminyum yüzeyi üzerindeki oksit tabakanın üniform ve çekici 

olabilmesi için doğru ve yeterli bir temizleme iĢlemine gerek vardır. Birçok organik 

bileĢik daha sonraki iĢlemler olan dağlama iĢlemi ve AOĠ için engel oluĢturmaktadır.  

Bunların tamamen giderilmesi gerekmektedir. Büyük banyo havuzları için en genel 

ve en çok kullanılan temizleyici silikat ve alkalin içermeyen ıslatıcılardır. Tozlar, 

yağlar veya yüzeydeki leke oluĢumları bu sayede giderilir [16, 19].  

Temizleme iĢlemlerinde tercih edilen solüsyonlardan biri deterjan esaslı 

solüsyonlardır. Bunun dıĢında ıslatıcı veya karmaĢık bileĢikler de kullanılmaktadır.  

Kompleks bileĢiklerden en çok kullanılanı sodyum polifosfattır. Polifosfat karmaĢık 

bileĢiği Fe
3+

 gibi iyonların yüzeye gelmesini engellemektedir. Solüsyonun 

etkinliğinin artırılması amacıyla bazı durumlarda Na2CO3 (sodyum karbonat) veya 

NaHCO3 (sodyum bikarbonat) ilave edilmektedir [18]. 

Temizleme iĢlemi genellikle 60 
o
C ile 70 

o
C arasındaki sıcaklıklarda yapılmaktadır. 

AĢırı miktarda yapılan çalkalama iĢlemi veya yüksek sıcaklıkta yapılan temizleme 

iĢlemi köpük oluĢumlarına sebebiyet verir ki bu arzu edilmeyen bir durumdur. 

Temizleme iĢleminin kontrolü, temizleyici maddenin konsantrasyonunu ve 

sıcaklığını kapsamaktadır [19]. 

3.5.4 Durulama iĢlemi  

Durulama iĢlemi, malzemenin sırayla tek havuz durulaması veya birden çok havuz 

durulaması ve/veya sprey veya daldırma gibi kimyasal aĢamaları kapsamaktadır. 

Kullanılan suyun temiz olması ve tüm havuz boyunca rahatça akabilmesi 

gerekmektedir. Su akıĢı genellikle alt giriĢli ve üst giriĢli olarak tercih edilmektedir. 

Kullanılan suyun saflığını sağlamak ve su tasarrufu sağlamak için iletken 

metrelerden yararlanılmaktadır. Banyo havuzu dielektrik boru bağlantıları veya 

yalıtkan padlerden kaynaklanan galvanik akımlardan uzak tutulmalıdır [19]. 
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3.5.5 Deoksidasyon iĢlemi 

Deoksidasyon iĢlemi; temizleme ve durulama iĢlemlerinin ardından 

uygulanmaktadır. 50 
o
C ile 70 

o
C sıcaklığındaki asit çözeltisi, yüzeydeki üniform 

olmayan oksit filmini gidermek ve temizlemede tam olarak ayrıĢmayan kirletici 

maddelerin uzaklaĢtırılması amacıyla uygulanmaktadır.  En genel deoksidan olarak, 

kromik asit karıĢımı, sülfürik asit, nitrik asit veya fosforik asit kullanılmaktadır [19]. 

3.5.6 Dağlama iĢlemi 

Dağlama iĢlemi genellikle ılık %10‟luk NaOH (sodyum hidroksit) çözeltisinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Dağlama iĢlemiyle yüzeye mat bir görüntü verilir. Teorikte 

dağlama solüsyonu içerisinde meydana gelen reaksiyonlar sırasıyla, dağlama 

reaksiyonu, sodyum alüminatın çözünme reaksiyonu ve aluminyum hidroksitin 

ayrıĢma reaksiyonu olmak üzere, EĢitlik 3.1, EĢitlik 3.2 ve EĢitlik 3.3‟ de 

verilmektedir [16, 18]. 

                           2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 4H2                                  (3.1) 

                               NaAlO2 + H2O → NaOH + Al (OH)3                                      (3.2) 

                              2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O                                                      (3.3) 

Dağlama iĢleminde sodyum hidroksit bazlı solüsyonlar kullanılarak metal yüzeyler 

dağlanır ve yüzeye mat bir görüntü verilir. Solüsyon ile aluminyum yüzeyi 

arasındaki reaksiyon, farklı elektrokimyasal özelliklere sahip aluminyum matris ve 

disperse olan intermetalik bileĢiklerine bağlıdır. Bunun en tipik örneği galvanize 

olmuĢ saçlardır. Çinko kaplama çeliğe nazaran elektrokimyasal olarak daha aktif 

olduğundan çelikten önce tercihen çözülerek onu kimyasal etkilere karĢı 

korumaktadır [16]. 

Dağlama oranı; solüsyon içerisindeki NaOH (sodyum hidroksit) konsantrasyonuna, 

sıcaklığa ve Al
3+

 iyonlarına bağlıdır. Eğer Al
3+

 iyonları yüksek konsantrasyonlara 

ulaĢırlarsa solüsyonun etkinliği azalmaktadır. Dağlama çözeltisi içerisindeki diğer 

iyonların varlığı da yüzeyde hatalara neden olmaktadır. Çözeltiyi kirleten iyonlarla 

baĢa çıkmanın yolu, etkinliğini azalan çözeltinin yerine yenisi ilave edilmesidir [18]. 

Dağlama aĢamasında son ürünün görünüĢü belirlenmektedir. Eğer dağlama iĢlemi 

yeteri kadar yapılmazsa, sonraki iĢlemler olan AOĠ veya renklendirme iĢlemlerinin 

malzemeye bir katkısı olmayacaktır [16, 18]. 
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Yakın zamandaki en önemli geliĢmelerden biri hiç dağlayıcı ilave edilmeden yapılan 

uygulamadır. Bu tescilli uygulamada, anodik iĢlem havuzu çok uzun bir dönem 

boyunca kullanılmakta ve dağlayıcı daha üniform bir Ģekilde havuz içerisinde 

bulunmaktadır. Alkali oranı ve aluminyum konsantrasyonu titrasyon analizi ile 

izlenmektedir [19]. 

3.5.7 Daldırma iĢlemi 

Dağlanan parçalar asidik bir banyo içerisine daldırılır. NaOH (sodyum hidroksit) 

içerisinde çözünmeden kalan yüzey tortuları bu asit çözeltisi içerisinde çözünmeye 

uğrarlar.  Daldırma iĢlemiyle Al yüzeyinde oluĢan reaksiyon ürünlerinin giderilmesi 

sağlanır. Ayrıca asit deoksidan ile anodik oksidasyon banyosunu kirleten aluminyum 

alaĢım metalik bileĢenleri (bakır, demir, mangan, silisyum) uzaklaĢtırılır. Eğer bu 

metalik bileĢenler solüsyondan uzaklaĢtırılmazsa bitmiĢ ürünlerinin yüzeyinde 

karamsı bir filme neden olmaktadır [16, 19]. 

3.5.8 Anodik oksidasyon iĢlemi  

Bir AOĠ sonucu toplam reaksiyon aĢağıdaki gibidir (3.4) [14, 18]. 

                               2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2                                                    (3.4) 

Anodik oksidasyon hücresi içerisine akım verildiğinde sülfürik asit ve su ayrıĢmaya 

baĢlar (3.5, 3.6). AyrıĢma sonucu oluĢan H
+
 iyonları eksi yüklü katoda giderek 

hidrojen gazına indirgenir (3.7)  [14, 18]. 

                              H2SO4 →  2H
+ 

+  SO4
2-

                                                              (3.5) 

                              2H2O →4 H
+ 

+ O2
2-

+ 2e
-
                                                           (3.6) 

                              2H
+
 + 2e

-
 → H2(g)                                                                     (3.7) 

Aynı anda negatif yüklü anyonlar (hidroksit, sülfat, oksit) artı yüklü anoda doğru 

yönelirler. Akımın verilmesiyle oluĢan elektriksel yük, aluminyum metalinin 

çözünerek pozitif yüklü aluminyum iyonları (Al
3+

) oluĢturmasına neden olur. OluĢan 

Al
3+

 iyonları yüzeyde oksit/hidroksit iyonları ile reaksiyona girerek aluminyum oksit 

formu oluĢturmaktadır. Anotta gerçekleĢen reaksiyonlar, hem metal/oksit ara 

yüzeyinde hem de oksit/elektrolit ara yüzeyinde gerçekleĢmektedir. Oksit oluĢumu 

bir yandan devam ederken diğer bir yandan da çözünmesi olarak devam etmektedir 

[14, 18, 27]. Buna göre oluĢan reaksiyonlar EĢitlik 3.8, EĢitlik 3.9 ve EĢitlik 3.10‟ 

daki gibidir [14, 18]. 
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Metal/oksit ara yüzeyinde oksijen anyonları ile aluminyumun reaksiyonu,  

                                 4Al
 
+ 3O

2-
 +6e

-
→ 2Al2O3                                                      (3.8) 

Oksit/elektrolit ara yüzeyinde aluminyum katyonları ile suyun reaksiyonu, 

                                 2Al
3+

 + 3H2O→ Al2O3 + 6H
+ 

                                                (3.9) 

Alüminanın elektrolit içerisine çözünme reaksiyonu, 

                                 Al2O3 + 6H
+
  → 2Al

3+
 + 3H2O                                            (3.10) 

Oksit tabakanın dıĢ kısmının % 12 ile % 15‟ lik bir kısmında sülfat iyonları (SO4
2-

) 

mevcuttur. Sülfat iyonlarının oksit yapısı içerisinde oran olarak azlığı, O
2-

 ve Al
3+ 

iyonlarının SO4
2-

„ ne nazaran hareketliliklerinin fazla oluĢundandır. Sülfat 

iyonlarının varlığı hidrojen iyonlarının hareketini kolaylaĢtırmakta ve hücre 

potansiyelini azaltmaktadır [18, 28]. 

AOĠ genellikle % 15‟ lik sülfürik asit çözeltisinin içerisinde, 18 
o
C ile 20 

o
C arasında 

uygulanmaktadır. ĠĢlem sırasında sıcaklığın bu arada tutulması gerekmektedir aksi 

takdirde oksit tabakanın özellikleri zayıflamaktadır. Sülfürik asit ile yapılan AOĠ‟ de, 

12 V ile 22 V arasında değiĢebilen voltaj aralığı vardır. Tüm elektrokimyasal 

reaksiyonlarda olduğu gibi, yüzeyde oluĢturulan oksit tabakası akım ve zamanın bir 

fonksiyonu olarak değiĢmektedir. AOĠ sırasında yerel olarak aĢırı ısınan bölgeleri 

engelleme ve havuz boyunca çözelti sıcaklığını üniform bir Ģekilde dağıtılması 

açısından çalkalama çok gereklidir. Bunun dıĢında katodun konumu da çok önemlidir 

ve genellikle büyük kesitler olarak tercih edilir [19]. 

Asit konsantrasyonu ve aluminyum miktarı titrasyon iĢlemiyle belirlenmektedir. 

Çözelti klor, flör, demir, bakır gibi kirleticilerden uzak tutulmalıdır.  Çözeltideki 

aluminyum miktarı yaklaĢık olarak 5 g/lt ile 15 g/lt arasında olmalıdır. Daha yüksek 

konsantrasyonlarda AOĠ için gerekli olan voltaj değeri artar ve artan voltaj değeri de 

banyonun ısınmasına neden olur. Daha düĢük konsantrasyonlarda ise çözelti 

içerisindeki iletkenlik azalmaktadır [19]. 

AOĠ‟ nin oluĢum mekanizması, metal yüzeyindeki filmin katman Ģeklinde 

kaplanması değil oksitlenmesidir. Metal bir yandan yüzeyden çözünürken bir yandan 

oksitlenir [16]. 
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3.5.9 Renklendirme iĢlemi 

Renklendirme aĢaması tespit iĢleminden önce uygulanmaktadır. Oksit tabakası 

içerisinde bulunan porlara renklendirilmiĢ boya maddesinin absorb ettirilmesiyle 

gerçekleĢir. Boya maddesi oksit veya metal iyonlarıyla bağ kurarak daha iyi 

renklendirme özelliği sağlar. Günümüzde AOĠ uygulanmıĢ aluminyum yüzeyleri 

renklendirmede kullanılan en önemli metot elektrolitik renklendirmedir.  Elektrolitik 

renklendirmenin uygulanıĢı kolay ve hızlıdır. AOĠ uygulanmıĢ malzeme, 

renklendirici iyonların bulunduğu havuza daldırılır. Boya absorbsiyonuna kıyasla, 

elektrolitik renklendirme prosesinin kontrolü daha kolaydır ve ilk üründen son ürüne 

kadar yüzeylerde daha üniformluk sağlanmaktadır. Bronz renk görünümüne sahip 

AOĠ uygulanmıĢ aluminyum parçalarının ev tesisatlarında kullanımı oldukça 

yaygındır. YaklaĢık olarak % 66 oranlarındaki bronz görünümlü aluminyum 

parçaları elektrolitik renklendirme yoluyla renklendirilmektedir. Çok yaygın 

olmamakla beraber inorganik bileĢikler de renklendirici olarak kullanılmaktadır. 

Amonyum ferrik oksolit ((NH4)3Fe(C2O4)3•3H2O) bileĢiği metale altınımsı görüntü 

kazandırması özelliğiyle kullanılmaktadır. Diğer renkler ise amonyum ferrik oksolite 

diğer solüsyonların katılmasıyla elde edilmektedir. Örneğin potasyum ferrosiyanit 

bileĢiği (K4Fe(CN)6·3H2O) amonyum ferik oksolit ile reaksiyona girerek mavi rengi 

oluĢturmaktadır. Bu teknikte ilk olarak anodize olmuĢ parça amonyum ferik oksolide 

daldırılır daha sonra takibinde potasyum ferrosiyanide daldırılır. Yapılan bu iki 

daldırma tekniği ile diğer inorganik bileĢiklerden farklı renkler elde edilebilmektedir. 

AOĠ uygulanmıĢ parçalar, bakır sülfat ( CuSO4)  çözeltisinden sonra amonyum sülfit 

( (NH4)2S ) çözeltisine daldırınca yeĢil, kurĢun nitrat (Pb(NO3)2 ) çözeltisinden sonra 

potasyum kromat ( K2CrO4 ) çözeltisine daldırılınca sarı renk almaktadırlar [18]. 

3.5.10 Tespit iĢlemi 

Tespit iĢlemi, yüzeyde bulunan oksit tabakası içindeki porların kapanmasını sağlayan 

bir iĢlemdir. AOĠ uygulanmıĢ malzeme, kaynama derecesindeki su içerisinde 

yaklaĢık olarak 15 ile 20 dakika arasında tutulur. EĢitlik 3.11‟ de görüldüğü gibi, 

iĢlem sırasında aluminyum oksit kaynama derecesindeki su ile reaksiyona girerek 

bohemit-alümina (α-Al2O3.H2O) yapısını oluĢmaktadır [18]. 

                                   Al2O3 + H2O →Al2O3.H2O                                                (3.11) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrate


 
22 

Bohemit alümina (Al2O3.H2O) sert ve saydam bir yapıdır ve aluminaya (Al2O3) 

nazaran hacimce daha büyüktür. Bohemit yapısının oluĢması esnasında hacim 

büyümesinden dolayı porlar kapanmaktadır [16, 18]. 

AOĠ‟ ne uğramıĢ yüzeylerin kimyasal korozyona dirençleri, tespit iĢleminin 

etkinliğine çok bağımlıdır [17, 23]. Tespit iĢlemi çok kısa bir sürede gerçekleĢirse, 

porlar yeterince kapanamaz ve korozyona karĢı direnç azalır. Korozyon üzerine 

yapılan çalıĢmalara göre, AOĠ uygulanmıĢ aluminyum yüzeylerin tespit iĢlemi 15 

dakika veya daha fazla olduğu durumlarda H
+
 and Cl

-
 iyonların sebep olduğu 

oyuklanma korozyonuna karĢı direnç artmaktadır.  Tespit iĢlemi 2 farklı yöntemle 

yapılmaktadır [16, 18, 19]. 

1. Sıcak (Hidrotermal) tespit iĢlemi: Kaynama derecesindeki saf su içerisinde 

uygulanır. ĠĢlem sırasında suyun pH değeri 5,5 ile 6,5 arasında kalması 

gerekmektedir. Anodik oksit tabaka kalınlığının her bir mikronu için 2 dakika 

beklenilmelidir [23]. Hidrotermal tespit iĢlemi sonrasında oksit tabakasının 

yüzeyinde beyaz bir toz tabakası oluĢmaktadır. [19, 25].  

2. Soğuk (Emprenye) tespit iĢlemi: Saf su ile beraber nikel florür veya nikel 

sülfat çözeltisi içerisinde uygulanır. ĠĢlem sıcaklığı 20 
o
C ile 30 

o
C arasında 

değiĢmekle beraber oksit tabaka kalınlığının her bir mikronu için 1 dakika 

beklenilmelidir. Tespit iĢlemi için kullanılan çözeltinin kirleticilere karĢı 

korunması gereklidir. Bu kirletici moleküller için solüsyon filtreleri 

geliĢtirilmiĢtir. Genel olarak tespit iĢlemi sonrası yüzeyler kara bir 

görüntüdedir. Bu karartının derecesi alaĢımdan alaĢımı farklılık 

göstermesinin yanında, pH, su saflığı, tespit süresi ve diğer faktörlere bağlı 

olarak değiĢmektedir. Silme iĢlemiyle bu kara görüntü uzaklaĢtırabilmektedir 

[19, 25].  

3.5.11 Son kontrol iĢlemi 

Son kontrol iĢlemi yüzey görünüĢü, oksit tabaka kalınlığı ve tespit iĢlemi testlerinin 

performanslarını kapsamaktadır [19]. 
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3.6 Anodik Oksidasyon Yapısı  

Anodik oksit yapısı, elektrolitin konsantrasyonuna, uygulanan voltaja, anodize edilen 

alaĢıma ve elektrolit sıcaklığına bağlıdır [2, 21, 29]. Yüksek sıcaklık ve düĢük akım 

yoğunluklarında yapılan AOĠ sonucu yüzeyde ince ve poröz bir oksit tabakası 

oluĢurken, buna karĢın düĢük sıcaklık ve yüksek akım yoğunluklarında ise sert ve 

yoğun bir oksit tabakası oluĢmaktadır [2, 18, 21, 28, 31]. Por çapları, hücre boyutları 

ve bariyer oksit tabakasının kalınlığı artan voltajla beraber lineer olarak artmaktadır 

[26, 31]. ġekil 3.2‟ de AOĠ yapısı görülmektedir. 

 

ġekil 3.2: Anodik oksidasyon uygulanmıĢ bir yüzeyin kesit görüntüsü [32] 

3.6.1 Anodik oksidasyon yapısının geliĢimi 

AOĠ‟ nin ilk aĢamalarında (ilk 60 saniye) oksit tabakası çok yoğun bir formda 

oluĢmaktadır. Hızlı bir Ģekilde oluĢan bu yoğun tabaka “bariyer oksit tabakası” 

olarak adlandırılmaktadır [2]. Bariyer oksit tabakasının oluĢumundan sonra “poröz 

oksit tabakası” oluĢmaya baĢlar.  Bariyer oksit tabakası sahip olduğu yüksek 

elektriksel direncinden dolayı, elektrolit hücre içerisinde uygulanan voltajı 

azaltmaktadır.  Bu aĢamadayken oksit tabakasının kalınlığı ancak maksimum 1 µm 

mertebelere kadar ulaĢmaktadır. Dielektrik stabilitesi bariyer oksit tabakasının daha 

büyümesine izin vermemektedir. Dielektrik stabilitesi kullanılan elektrolite ve 

uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢmektedir [21, 33]. Dielektrik stabilitesinin 

bozulmasından sonra, deĢarj kanalları oluĢmaktadır ve elektrik alanları deĢarj 

kanalları arasından iyonların geçmesini sağlayarak poröz oksit oluĢumuna neden 

olurlar [21]. Her iki oksit tabakası kıyaslama edilecek olursa, poröz oksit tabakanın 

büyümesi daha yavaĢ olmaktadır. Poröz oksit tabakasının asit çözeltisi ile çözünme 

reaksiyonu EĢitlik 3.12‟ deki gibidir. Reaksiyon sonucu Al
3+

 iyonları çözeltiye 

geçerler. Anotta oluĢan reaksiyon sonucu H
+
 iyonları oksit tabakası yanında yüksek 

konsantrasyona sahiptir [18].        

                                    Al2O3 + 6H
+
 → 2Al

3+
 + 3H2O                                          (3.12) 
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AOĠ‟ de elektrolit sıcaklığın artmasıyla akım yoğunluğu da artar. Yalnız bu akım 

yoğunluğunun artmasıyla oluĢan filmin kalınlığının sürekli artması anlamına 

gelmemektedir. Çünkü elektrolit sıcaklığının artmasıyla bir yandan elektrolit/oksit 

ara yüzeyinde çözünmeler meydana gelmektedir (ġekil 3.3) [2, 16, 31, 34]. Eğer 

elektrolit sıcaklığı çok artarsa, elektrolit/oksit ara yüzeyindeki çözünme hızı oksit 

oluĢumundan daha fazla olmaktadır [11]. Hunter ve Fowle, elektrolit/oksit ara 

yüzeyinde meydana gelen çözünmenin ana nedeni olarak, porlar arasındaki elektrolit 

sıcaklık artıĢı olduğunu belirtmiĢlerdir [31]. Hoar ve Mott, elektrolit/oksit 

arayüzeyinde meydana gelen çözünmenin, elektrik alandan kaynaklanan lokal 

dalgalanmalar sonucu oluĢtuğunu ileri sürmüĢlerdir [34].  

 

ġekil 3.3: Oksit tabakasında meydana gelen çözünmenin Ģematik görünümü [34] 

Oksit tabaka kalınlığı, oksit tabaka sertliği ve oksit tabaka kompozisyonu, elektrolit 

cinsi, elektrolit sıcaklığı ve uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢmektedir [12, 21, 25, 

27]. Her bir parametre birbirine bağımlı olduğundan herhangi birinin değiĢtirilmesi 

sonucunda farkı özellikte oksit tabakaları elde edilebilmektedir. [12, 25]. 

AOĠ sonrası yüzeyde oluĢan alümina susuz amorf yapıdadır (γ veya γ
ı
-Al2O3) [21, 

35]. Amorf yapı, tetrahedral yapıda AlO4 ve oktahedral yapıda AlO6 yapılarının 

karıĢımı Ģeklinde oluĢmaktadır. Kristal yapıdaki alümina ancak 400
o
C‟ nin üzerinde 

elde edilebilmektedir [17, 21, 34, 36]. Kristal yapıdaki alümina birçok farklı formda 

olabilmektedir. Kimyasal formül olan Al2O3.(H2)n deki  n değeri, 0 ile 3 arasında 

değer almaktadır. Gibsit (α-Al2O3.(H2O)3) ve Bohemit (α-Al2O3.H2O) formları ısıtma 

iĢlemleriyle geçiĢ alümina minerallerine çevrilebilir. Korondum (α-Al2O3) bu 

alümina formları arasında termodinamik açıdan en kararlı yapıdır ve 1100
o
C 

üzerinde herhangi bir geçiĢ minerali formuna geçmeden oluĢmaktadır. Bohemit (α-

Al2O3.H2O ) formu ise 400
o
C ile 500

o
C arasındaki sıcaklıklarda düzensiz γ-Al2O3 

yapısına dönüĢmektedir [11, 36].  
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3.6.2 Bariyer oksit ve poröz oksit tabakası 

DüĢük voltajla yapılan AOĠ sonucu, yüzeyde sadece bariyer oksit tabakası 

oluĢmaktadır. Diğer bir deyiĢle poröz oksit tabakası oluĢumu için gerekli bir voltaj 

değeri vardır. Yüksek voltajla yapılan AOĠ‟ de ise, poröz oksit tabakası bariyer oksit 

tabakasının üstünden büyümeye devam eder. Adından da anlaĢılacağı gibi poröz 

oksit tabaka yapısı porlardan oluĢmaktadır [18, 28]. ġekil 3.4 „ de bariyer oksit 

tabakası, poröz oksit tabakası ve porlar görülmektedir. 

 

ġekil 3.4: Anodik oksidasyon uygulanmıĢ bir yüzeyin kesitinin üç boyutlu Ģematik  

                 görünümü [37] 

Birçok faktöre bağlı olmakla beraber pratikte anodik oksit tabakası iki tipten 

oluĢmaktadır. Bariyer oksit tabakası tabakası, borik asit, amonyum borat veya tartat 

elektrolitleri gibi tabakayı eritmeyen elektrolitlerde oluĢur. Poröz oksit tabakası ise 

sülfürik asit, fosforik asit, kromik asit ve okzalik asit gibi tabakayı çok az 

çözündüren elektrolitlerde oluĢur. Düzenli ve yoğun bariyer oksit tabakası hızlı bir 

Ģekilde oluĢurken poröz oksit tabakası daha yavaĢ Ģekilde oluĢmaktadır [11, 14, 18, 

21, 25, 28, 34, 35]. 

Bariyer oksit tabakasının kalınlığı, genellikle uygulanan voltaja ve az miktarda da 

olsa elektrolit cinsine ve elektrolit sıcaklığına bağlı olarak değiĢmektedir [2, 11, 21, 

29]. Daha önceleri bariyer oksit tabakasının kalınlığı, elektrolit sıcaklığının çok 

artması durumunda azalma gösterdiği Ģeklinde biliniyordu. Ancak yapılan son 

çalıĢmalar sonucunda, bariyer oksit tabakasının kalınlığının büyük oranda uygulanan 

voltaja göre değiĢtiği anlaĢıldı [24]. Ayrıca bariyer oksit tabakasının kalınlığı da, 

anodize edilen metalin türüne göre de farklı değerlerde olduğu belirlendi (Çizelge 

3.2) [9]. 
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Çizelge 3.2: Farklı metallerin anodik oksidasyon hızları [11] 

Metal Anodik Oksidasyon Hızı 

Tantalyum 16 A
o
V

-1
 

Niyobyum 22 A
o
V

-1
 

Zirkonyum 20- 27 A
o
V

-1
 

Tungsten 18 A
o
V

-1
 

Silisyum 4-8 A
o
V

-1
 

Aluminyum 10 A
o
V

-1
(%15 Sülfürik asit içerisinde) 

Aluminyum 11,8 A
o
V

-1
 (%2 Okzalik asit içerisinde) 

Aluminyum 11,9 A
o
V

-1
 (% 4 Fosforik asit içerisinde) 

Aluminyum 12,5 A
o
V

-1
 ( % 3 Kromik asit içerisinde) 

Anodik oksidasyon hızı, volt baĢına oluĢan oksit kalınlığı Ģeklinde açıklanmaktadır. 

Çizelge 3.2‟ den de görüldüğü gibi, %15‟ lik sülfürik asit içerisinde her bir V baĢına 

10 A
o
 oksit kalınlığı elde edilir. AOĠ zamanının değiĢmesi, bariyer oksit tabakanın 

kalınlık değerini değiĢtirmemektedir. Ancak çözelti içerisinde bulunan elektrolit türü, 

bariyer oksit yapısındaki anodik oksidasyon oranını etkilemektedir [11, 14]. 

Bariyer tip alümina tabakasının maksimum alabileceği kalınlık değeri 1 μm‟ dan 

daha az mertebededir. Diğer taraftan poröz alümina tabakası zamana bağlı olarak 

değiĢir ve bariyer alümina tabakasına göre daha kalın bir tabakadır. AOĠ zamanı, 

akım yoğunluğu ve elektrolit türü poröz alümina tabakasının kalınlığını belirlemede 

etkin parametrelerdir [9, 18]. Örneğin; kalın, kompakt ve sert poröz film tabakası 

düĢük sıcaklıklarda ( -5
o
C < T < 5

o
C) oluĢmaktadır. DüĢük sıcaklıklarda yapılan bu 

anodik oksidasyon koĢuluna “sert anodik oksidasyon koĢulu ” denilmektedir.  Ġnce, 

yumuĢak formdaki filmler yüksek sıcaklarda ( 18
o
C < T < 20

o
C) oluĢmaktadır. 

Yüksek sıcaklıklarda yapılan bu anodik oksidasyon koĢulunu ise “yumuĢak anodik 

oksidasyon koĢulu” denilmektedir [11]. 

 

ġekil 3.5: Bariyer oksit tabakası ve poröz oksit tabakasının genel görünümü [11] 
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ġekil 3.5‟ de bariyer tip alümina ve poröz tip alümina yapıları görülmektedir. Ġç oksit 

tabakası oksit/metal ara yüzeyi ile bitiĢik iken, dıĢ oksit tabakası ise elektrolit/oksit 

ara yüzeyi ile bitiĢiktir [11]. Bariyer oksit yapısı üniform amorf tabakalarından 

oluĢurken, poröz oksit tabakasının bu tabaka üzerinden büyümesi Al
3+

 ve O
2-

 

iyonlarının geçiĢleri tarafından olmaktadır [21, 33, 35]. ġekil 3.6‟ da görüldüğü gibi 

oksit tabakanın % 60‟ lık kısmı O
2-

 anyonların aluminyum ile reaksiyonu sonucu 

olurken, % 40‟ lık kısmı Al
3+

 katyonlarının çözelti içerisindeki su ile reaksiyonu 

sonucu olmaktadır. Bu oluĢum oranları, alaĢım elementi içermeyen aluminyumun 

yüzeyinde oluĢan oksit tabakası için geçerlidir. AlaĢım elementinin varlığında oksit 

tabaka içerisinde oranlar değiĢmektedir çünkü alaĢım elementleri anodik oksit 

yapısının büyümesinde, kompozisyonunda ve mikroyapısı üzerinde etkilidirler [28, 

29, 38]. AlaĢım elementlerinin değiĢimi sonucu, oksit tabaka içerisinde iyonik iletim 

mekanizması, elektrolite geçen iyon cinsleri ve oksit tabakanın çözünme oranı 

değiĢmektedir. Bunun dıĢında por morfolojisi, çatlaklar veya boĢluklar ve oksijen 

gazının geçiĢ oranı da alaĢım elementlerine bağlı olarak değiĢmektedir [5]. 

 

ġekil 3.6: Al
3+

 ve O
2-

 iyonlarının geçiĢleri [28] 

3.6.3 AlaĢım elementlerinin oksit tabakasına etkisi  

AlaĢım elementlerinin oksit tabakanın büyümesine olan etkisi termodinamik 

faktörlere bağlıdır. AlaĢım elementlerinin oksit oluĢumlarının eĢdeğer Gibbs serbest 

enerjisi ile alüminanın eĢdeğer Gibbs serbest enerjisi ( (ΔGo/n)Al ) arasındaki iliĢkiye 

bağlıdır. Tabakanın büyümesi eĢdeğer Gibbs serbest enerjisi ΔGo/n Ģeklinde 

gösterilir. Bu oksit tabaka değiĢimi 4 grupta toplanabilmektedir [28, 29]. 

1. Grup: AlaĢım elementlerinin ΔGo/n değeri, (ΔGo/n)Al değerinden düĢük 

olduğu durumlarda oksit tabaka hem alaĢım element oksidi hem de alüminayı 

içermektedir. AlaĢım elementinin katyonları oksit tabakasının dıĢına doğru 



 
28 

hareket ederler ve Al
3+

 katyonlarına kıyasla 2 - 3 kat daha hızlı 

olabilmektedir. Farklı oranlardaki iyon hızlarından ötürü, oksit tabakasının 

dıĢ tarafında çift katmanlı bir oluĢum gözlenmektedir (ġekil 3.7) [22, 29]. 

Oksit tabakanın iç tarafında, hem alaĢım elementi oksidi hem de alümina yer 

almaktadır. Genellikle magnezyum ve lityum içeren aluminyum alaĢımlarının 

AOĠ sonucunda karĢılaĢılan bir durumdur [28, 29]. Üniform olmayan oksit 

tabakasının oluĢumunun nedeni, farklı iyonik dirence sahip magnezyum oksit 

ve alümina yapılarıdır [22, 29]. 

 

ġekil 3.7: 1.grup oksit tabaka oluĢum Ģekli [28] 

2. Grup: AlaĢım elementlerinin ΔGo/n değeri, (ΔGo/n)Al değerinden yüksek 

olduğu durumlarda oluĢmaktadır ve sadece aluminyum atomları oksit 

tabakanın büyümesine katkıda bulunmaktadır. Genellikle molibden, titanyum 

ve tungsten içeren alaĢımların AOĠ sonucunda oluĢan bir durumdur. Anodik 

oksit tabakanın içerisindeki alt bölgesinde ġekil 3.8‟ de görüldüğü gibi alaĢım 

elementlerince zengin bir tabaka oluĢur. Bu tabaka alaĢım elementi 

bakımında zengince bir seviyeye ( %20 - %40 ) ulaĢtıktan sonra alaĢım 

elementlerinin oluĢturduğu tabakanın büyümesi sona erer ve aluminyum 

katyonları ile alaĢım elementi katyonlarının metal/oksit ara yüzeyinde 

oksitlenmesi devam eder [28, 29]. 

 

ġekil 3.8: 2.grup oksit tabaka oluĢum Ģekli [28] 
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3. Grup: AlaĢım elementlerinin ΔGo/n değeri, (ΔGo/n)Al değerinden yüksek 

olduğu durumlarda oksit tabaka içerisinden O2 gazının geçmesi söz 

konusudur. Krom veya bakır içeren aluminyum alaĢımlarının AOĠ sonucu 

oluĢmaktadır. AlaĢım elementlerinin oranına bağlı olarak O2 gazının oksit 

tabakadan geçmesi değiĢmektedir. Artan alaĢım elementleri O2 gazı geçiĢini 

arttırmaktadır. Bu oluĢumun neticesinde hem elde edilen oksit tabaka 

kalınlığı azalmakta hem de O2 gazının oksit tabaka içerisinde yarattığı basınç 

ve oluĢturduğu boĢluk sonucu (ġekil 3.9) oksit tabakanın bütünlüğünü 

bozulmaktadır [28, 38]. 

 

ġekil 3.9: 3.grup oksit tabaka oluĢum Ģekli [28] 

4. Grupta; aluminyum ile oksit tabaka arasında boĢluk oluĢumları gözlemlenir (ġekil 

3.10). Bunun nedeni alaĢım elementlerinin oluĢturduğu oksit yapısının Al2O3‟ e 

nazaran daha düĢük PBR (Pilling-Bedworth oranı)‟ ye sahip olması durumunda 

oluĢmaktadır. PBR oranı; metal iyonu baĢına düĢen oksit tabaka hacminin, metal 

iyonu baĢına düĢen metal hacmine oranıdır. Magnezyum ve lityum alaĢım element 

varlığında oluĢabilen bir durumdur [28]. 

 

ġekil 3.10: 4.grup oksit tabaka oluĢum Ģekli [28] 

ġekil 3.11‟ de görüldüğü gibi bariyer oksit tabakası yüksek saflıkta alüminadan 

oluĢurken, poröz oksit tabakasında alüminanın dıĢında sülfat anyonları da yer 

almaktadır. Poröz oksit tabakasındaki bu anyonların birleĢme derecesi, elektrolit 
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cinsine, absorb olan anyonların konsantrasyonuna ve film büyümesi üzerindeki 

faraday etkisine bağlı olarak değiĢmektedir [11].  

 

ġekil 3.11: Anodik oksidasyon yapısının ve iyon geçiĢlerinin Ģematik görünümü [33] 

Manchester‟da yapılan bir çalıĢmada elektrolitte bulunan iyonların 3 kategoriye 

ayrılması gerekildiği ve elektrolit cinsinin iyonların hareket yönünü belirlediği 

bulunmuĢtur. Kısaca oksit filmi kalınlığının, elektrolit cinsinde bulunan iyonlara 

bağlı olarak değiĢmekte olduğu düĢünülmüĢtür (Çizelge 3.3) [11, 28]. 

Çizelge 3.3: Elektrolit içerisinde bulunan iyonların davranıĢ Ģekilleri [11] 

Hareketsiz iyonlar DıĢarıya doğru hareketli iyonlar Ġçeriye doğru hareketli iyonlar 

Silikat 

 Arsenat 

Kromat 

Borat 

Fosfat 

 Sülfat 

3.6.4 Por oluĢma mekanizması  

Por oluĢum mekanizması ve zamana bağlı olarak değiĢen akım yoğunluğu ġekil 

3.12‟ de Ģematik olarak görülmektedir. AOĠ baĢlangıcında (1.alan), bariyer oksit 

tabakası yalıtkandır ve tüm aluminyum yüzeyinde oluĢmaktadır. 2. alanda elektrik 

alan (E), yüzeyde yerel dalgalanmalara neden olmaktadır. Oksit yapısında oluĢan 

dalgalanmalar sonucu hem elektrik alandan kaynaklanan çözünme hem de 

sıcaklıktan kaynaklanan çözünme oranı artmaktadır [11, 34]. Bu da 3. alanda 

gösterildiği gibi por çaplarının ve por uzunluklarının artmasını sağlamaktadır.  

ġekil 3.12‟ de voltaj kontrollü altında gerçekleĢen akım yoğunluğunu-anodizasyon 

zamanı grafiğinde, bariyer oksit tabakasının ve poröz oksit tabakasının oluĢumları 

görülmektedir. Sabit voltaj altında jb bariyer oksit tabakasının akım yoğunluğunu 

ifade ederken, jp poröz oksit tabakasının akım yoğunluğunu ve jhp ise varsayılan akım 

yoğunluğunu belirtmektedir. Poröz oksit tabakasının akım yoğunluğu (jp), varsayılan 

akım yoğunluğu (jhp) ile bariyer oksit tabakanın akım yoğunluğunun (jb) toplamına 

eĢittir. jhp değeri por yaratmak için gereken akım yoğunluğudur. Bariyer oksit akım 

yoğunluğu uygulanan voltaja diğer bir tabirle anodik oksidasyon oranına bağlıdır. 



 
31 

Varsayılan akım yoğunluğu ise, uygulanan voltajın yanı sıra elektrolite ve sıcaklığa 

bağlı olarak da değiĢmektedir [11, 29]. 

 

ġekil 3.12: Por oluĢma mekanizması ve akım yoğunluğunun zamana göre değiĢimi 

[11] 

BaĢlangıçtaki oksit oluĢumları için her iki geçiĢ bölgesinde de benzer geliĢmeler 

olmaktadır. Ancak AOĠ zamanının ilerlemesiyle bariyer oksit yapısının akım 

yoğunluğu eksponansiyel olarak azalmaktadır. Poröz tabakanın akım yoğunluğu (jp),  

ilk olarak 1. alanda hızlı bir Ģekilde azalmaktadır. Bunun nedeni bariyer oksit 

tabakasının 1. alanda çok hızlı bir Ģekilde oluĢmasıdır. Daha sonra 2. alanda 

minimum akım yoğunluğuna ulaĢan poröz tabaka akım yoğunluğu, elektrik alanın 

yarattığı dalgalanmalar sonucu 3. alanda  maksimum değere ulaĢmaktadır. Büyüyen 

porların çakıĢması ve bazı porların büyümeye devam edememesi sonucu poröz 

tabaka akım yoğunluğu 4. alanda yeniden düĢmeye baĢlamaktadır. Son aĢama olan 4. 

alanda, poröz tabakanın akım yoğunluğu ( jp) dengeli duruma gelerek por büyümesi 

sabit hal almaktadır. Yalnız çoğu zaman sabit haldeki por büyümesinde genellikle 

akım yoğunluğun az miktarda azaldığı gözlenmektedir. Bunun uzun por kanalları 

arasında difüzyon limitlerden meydana geldiği belirtilmektedir [11, 28]. 

Por oluĢumları elektrolitin cinsine ve AOĠ koĢullarına göre değiĢiklik 

göstermektedir.  Artan voltaj ile beraber anodik oksit tabakası üzerindeki porözlülük 

oranı azalmaktadır. Bunun nedeni uygulanan voltajın artması sonucu por çaplarının 

büyümesi ve büyüme sonrası bu porların birleĢmesidir. Oksit tabaka üzerinde daha 

az por oluĢumu da porözlülük oranını düĢürmektedir [29, 31]. ġekil 3.13‟ de porların 

büyümesi Ģematik olarak görülmektedir [34].  
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ġekil 3.13: Por büyümesinin Ģematik gösterimi [34] 

Tüm oksit tabaka kalınlığı boyunca 5 
o
C ile 15 

o
C arasındaki elektrolit 

sıcaklıklarında por çapları önemli ölçüde değiĢmezken, 15 
o
C ile 55 

o
C arasındaki 

elektrolit sıcaklıklarında por çapları artan elektrolit sıcaklığı ile beraber artmaktadır. 

Artan elektrolit sıcaklığına bağlı olarak ise por çapları, por tabanında, oksit filminin 

ortasında ve yüzeyin hemen altında farklılık göstermektedir. Bunun nedeni daha 

önceden bahsedildiği gibi elektrolit/oksit arayüzeyinde meydana gelen çözünme 

oranının, yüksek elektrolit sıcaklıklarında veya yüksek voltajlarda artmasındandır 

[24]. 

3.7 Anodik Oksidasyonun Elektrokimyası 

3.7.1 Anodik oksidasyon termodinamiği 

Havada aluminyum yüzeyinde kendiliğinden gerçekleĢen reaksiyonlar ve bu 

reaksiyonların Gibbs‟s serbest enerji değiĢimleri EĢitlik 3.13 ve EĢitlik 3.14‟ de 

verilmiĢtir [11]. 

                     2 Al (k) + 3/2 O2 (g)  α Al2O3   ; ΔG
0
= -1582 kJ/mol           (3.13) 

             2 Al (k) + 3 H2O (s)  α Al2O3 + 3H2 (g)   ; ΔG
0
= - 871 kJ/mol   (3.14) 

Aluminyumun elektrokimyasal olarak AOĠ sırasında anotta oksit tabakası büyümeye 

devam ederken (3.15),  katottan H2 gazı çıkıĢı olmaktadır (3.16) [11]. 

                            2 Al (k) + 3 H2O (s)  Al2O3 (k) + 6H
+
 + e

-
                    (3.15) 

                                               6H
+
 + 6e

-
    3 H2 (g)                                    (3.16) 

Çözelti içerisinde hiçbir kompleks iyonun olmadığı varsayılırsa, Nerst denklemi 

(3.17); 

                                   E= Eo – (RT/zF)ln(red/oks)                                        (3.17) 
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Ģeklindedir. Bu denklemde, R gaz sabitini, T mutlak Kelvin sıcaklığını, z elektrot 

reaksiyonlarında yükleme sayısını ve F Faraday sabitini (96,500 C mol
−1

) 

vermektedir. Anottaki elektrot potansiyeli ise aĢağıdaki gibidir (3.18) [11].  

                                   E= - 1.550- 0,0591pH                                                 (3.18) 

Al yüzeyinde meydana gelen bu termodinamik reaksiyonlar pH değerine bağlıdır. pH 

değeri ise elektrolit cinsine ve elektrolit sıcaklığına bağlı olarak değiĢmektedir. 

Çizelge 3.4‟ de ise bu değiĢime bağlı olarak oluĢan alümina oksit formları 

gösterilmektedir [11]. 

Çizelge 3.4: pH değiĢimine bağlı olarak değiĢen oksit formları [11] 

Oksit Adı Kristal Formu Yoğunluk/Kristal sistem 

Korondum α-Al2O3 3,97gr/cm
3
 Hekzagonal 

Bohemit α-Al2O3.H2O 3,44 gr/cm
3
 ortorombik 

Gibsit α-Al2O3.(H2O)3 2,42 gr/cm
3
 monoklinik 

Diaspor β-Al2O3.H2O 3,4 gr/cm
3
 ortorombik 

Bayerit β-Al2O3.(H2O)3 2,53gr/cm
3
 monoklinik 

Gamma alümina γ-Al2O3 - 

3.7.2 Anodik oksidasyon kinetiği 

Aluminyum alaĢımlarının cinsi AOĠ‟ nin kinetiğini etkilemektedir [28, 4]. Oksit film 

boyunca geçen toplam akım yoğunluğu Ģu Ģekilde ifade edilir (3.19) [9]: 

                                                     j= ja+jc+je                                                           (3.19) 

Bu denklemde, ja anyonların oluĢturduğu akım yoğunluğunu, jc katyonların 

oluĢturduğu akım yoğunluğunu, je ise de elektronların oluĢturduğu akım 

yoğunluğunu belirtmektedir. Aluminyum oksit içerisinde elektronik iletkenlik çok 

düĢük seviyede olduğunda toplam akım yoğunluğu (3.20) [11]; 

                                                   ji = ja + jc                                                             (3.20) 

Ģeklindedir. Bu denklemde, ji iyonik akım yoğunluğunu belirtmektedir. 

Guntherschultze-Betz denklemine göre elektrik alan (E) ile iyonik akım yoğunluğu 

arasında iliĢki (3.21)  [11]; 

                                                  ji = j0exp(βE)                                                       (3.21) 
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Ģeklindedir. j0 ve β parametreleri hem sıcaklığa hem de alaĢıma bağlı olarak 

değiĢkenlik göstermektedir. Aluminyum oksit için elektrik alanı, 10
6
 ile 10

7
 V/cm 

arasındaki değerlerde, akım yoğunluğu değeri (jo); 1 × 10
−16

 ile 3 × 10
−2

 mA/cm
2
 

arasında ve β ise 1 × 10
−7

 ile 5,1 × 10
−6

 cm/V değerleri arasındadır. Guntherschultze-

Betz denklemine göre oksit tabaka oluĢum limit aĢamaları iyonik geçiĢler tarafından 

belirlenmektedir. Bu iyonik geçiĢler hem metal/oksit ara yüzeyinde hem de 

oksit/elektrolit ara yüzeyinde gerçekleĢmektedir [11, 26, 27]. 
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4.DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Bu çalıĢmada anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢımları için, farklı voltaj değerlerinin yüzey özelliklerine üzerine 

etkisi araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: 

i) Anodik Oksidasyon ĠĢlemi 

ii) Karakterizyon Testleri 

4.1 Anodik Oksidasyon ĠĢlemi 

AOĠ ġekil 4.1‟ de görülen Buehler PoliMat 2 cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu cihaz 

maksimum 80 V değerlerine kadar DA sağlayabilmektedir. AOĠ için kullanılan 

cihazda iĢlem parametreleri; voltaj, akım ve iĢlem süresidir. Diğer iĢlem 

parametreleri olan soğutma suyu kullanımı ve karıĢtırma iĢlemleri cihazdan bağımsız 

olarak uygulanmıĢtır. 

 

ġekil 4.1: ÇalıĢmada kullanılan Buehler PoliMat 2 güç kaynağı cihazı 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin baĢlangıç boyutları, 

sırasıyla boy, en ve geniĢlik olmak üzere 3 cm-1 cm-1 cm‟ dir. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢımları, 400-1200 mesh aralığındaki 

zımpara kâğıtlarıyla zımparalanmıĢtır. Aluminyum malzemesinden yapılmıĢ askı 

aparatlarına takılabilmeleri için yüzeylerine delik açılmıĢtır. Askı aparatlarının 
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çözelti içerisinde anodik oksidasyona uğramaması için delik etrafları ile çözeltiye 

giren askı kısımları teflon ile sarılmıĢtır. 

AOĠ için kullanılan çözelti 180 g/l konsantrasyona sahip sülfürik asit çözeltisidir. 

Kullanılan çözelti her bir iĢlem sonrası yenisiyle değiĢtirilmiĢtir. Ayrıca her bir iĢlem 

öncesi çözelti sıcaklığına termometre veya termokupul ile bakılmıĢ olup AOĠ‟ ne 

uygunluğu belirlenmiĢtir. 

AOĠ için katot malzemesi paslanmaz çelik olarak seçilmiĢtir. Anot numunelerin 

yüzeyleri hazırlandıktan sonra, anot ile katot arasındaki yüzey alanlarının oranına 

bağlı olarak paslanmaz çelik malzemesi uygun ölçülere getirilmiĢtir. 

AOĠ sırasında oluĢabilecek çözelti sıcaklığının artmasına karĢı soğutma suyu 

kullanılmıĢtır. Soğutma suyu ile beraber çözeltinin sıcaklığı 20
o
C-22

o
C arasında 

kalması sağlanmıĢtır. 

AOĠ öncesi yüzeylerindeki yağ ve pisliklerinin giderilmesi için, ultrasonik karıĢtırıcı 

cihazında içi etil alkol içeren bir kap içerisinde temizleme iĢlemi uygulanmıĢtır. 

Daha sonra saf su ile temizlenen numuneler iĢleme hazır hale getirilmiĢtir. 

AOĠ 12 V, 14 V, 16 V, 18 V, 20 V, 22 V değerlerinde DA ile uygulanmıĢ olup, iĢlem 

süresi sabit olarak 25 dakika olarak belirlenmiĢtir.  

4.2 Karakterizasyon Testleri 

AOĠ sonrası malzeme yüzeylerinin karakterizyon çalıĢmaları; makro ve mikro yüzey 

incelemeleri, kesit incelemeleri, oksit tabaka kalınlığı ölçümleri, EDS ve elemanter 

dağılım analizleri, yüzey pürüzlülüğü testleri, ıslanabilirlik testleri, sertlik testleri, 

aĢınma testleri ve korozyon testlerini kapsamaktadır. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin makro ve mikro yüzey 

incelemeleri çıplak gözle ve Hitachi taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıĢtır. 

Farklı voltajlarda iĢlem görmüĢ numunelerinin makro ve mikro fotoğrafları çekilmiĢ 

olup daha sonraki iĢlemler için sağlıklı değerlendirmeler sağlanmıĢtır. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin kesit incelemeleri Leica 

optik mikroskopta gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı voltajlarda iĢlem görmüĢ numunelerin 

oksit tabaka bölgelerinden x200 ve x500 büyütmelerinde görüntüler alınmıĢtır. Kesit 

incelemeleri için hazırlanan bakalit numunelerinde, zımpara ve parlatma esnasında 
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oksit tabaka bölgesinin yok olmaması için destek malzemesi kullanılmıĢtır. Destek 

numunesi oksit tabaka bölgesine bitiĢik bölgede yer alıp, görüntüler de ayrıca 

gösterilmiĢtir. 

AOĠ sonrası 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin oksit 

tabakasında yer alabilecek muhtemel elementleri ve bu elementlerin oksit tabaka 

üzerindeki dağılımını belirlemek amacıyla JEOL JSM-T330 markalı elektron 

mikroskobu cihazında EDS ve elementar dağılım analizi yapılmıĢtır. Elementar 

dağılım ve EDS analizleri, maksimum oksit tabaka kalınlığı elde edilen 18 V‟ da 

iĢlem görmüĢ numunelere uygulanmıĢtır. Bu analizlerin gerçekleĢtiği yerleri temsilen 

oksit tabakası üzerinde ayrıca iĢaretleme yapılmıĢtır. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin yüzey pürüzlülüğü 

testleri Veeco Dektak cihazında 5 mg yük altında 2500 µm mesafede tarama 

yapılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçümler son zımpara kâğıdının çizgileriyle hem 

paralel yönde hem de dik yönde gerçekleĢtirilerek ortalama olarak hesaplanmıĢtır. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ıslanabilirlik testleri 

KSV Cam 200 cihazında hava ortamında ve saf su ile yapılmıĢtır. Numune yüzeyine 

damlatılan su miktarı 8 µl olmakla beraber, ölçümler son zımpara kâğıdının 

çizgileriyle hem paralel yönde hem de dik yönde gerçekleĢtirilerek ortalama olarak 

hesaplanmıĢtır. 

AOĠ sonrası yüzeyinde oksit tabakası oluĢturulan 2024, 6082 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin sertlik ölçümleri CSM Mikro Sertlik cihazında 

Vickers uç ve 10 gr‟ lık yük altında gerçekleĢtirilmiĢtir. Oksit tabakası içinde farklı 

yerlerden sertlik alınarak, farklı voltajlarda AOĠ görmüĢ her bir alaĢım numunesinin 

ortalama sertlik değeri ile maksimum ve minimum sertlik aralığı belirlenmiĢtir. 

Oksit tabaka kalınlığı ve sertlik ölçümlerinden sonra her bir seriden maksimum oksit 

tabaka kalınlığı ve maksimum sertlik değerleri içeren voltaj değerlerindeki 

numunelere, karĢıt hareketli Tribotech aĢınma cihazında aĢınma testi uygulanmıĢtır. 

AĢınma deneyi kuru ortamda gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢınma deneyi öncesi yüzeylerinin 

pürüzlülüğü belli bir değere gelmesi (0,7 µm‟ den fazla olmamak üzere)  için 

parlatma iĢlemi uygulanmıĢtır. AĢınma testi uygulanan numunelerde, 3 N yük altında 

ve 5 mm/s kayma hızında toplam 5 mm uzunluğunda çizik oluĢturulmuĢtur. 
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AĢındırıcı malzeme olarak 6 mm çapında alumina top kullanılmıĢtır. Toplam kayma 

mesafesi 45000 mm olarak belirlenmiĢtir. OluĢturulan aĢınma hacmi; 

V=   (π/4)LWD                                                         (4.1)                 

Ģeklindeki geometrik bağıntıyla hesaplanmıĢtır. Burada V aĢınma hacmi, L aĢınma 

izinin uzunluğu, W aĢınma izinin geniĢliği ve D aĢınma izinin derinliğini ifade eder 

(ġekil 4.2). 

 

ġekil 4.2: AĢınma izi derinliğinin ve geniĢliğinin Ģematik gösterimi 

AĢınma deneylerinin sonrasında numunelerin aĢınma yüzeyleri optik mikroskopta ve 

taramalı elektron mikroskobunda incelenmiĢtir.  

Oksit tabaka kalınlığı ve sertlik ölçümlerinden sonra her bir seriden maksimum oksit 

tabaka kalınlığı ve maksimum sertlik değerleri içeren voltaj değerlerindeki 

numunelere ek olarak iĢlem görmemiĢ numuneler de dâhil edilip hepsine korozyon 

testi uygulanmıĢtır. Korozyon testi, hem AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ, hem 

de tespit iĢlemi uygulanmamıĢ numunelere uygulanmıĢtır. Tespit iĢlemi kaynamıĢ 

deiyonize su içerisinde ve oksit tabaka kalınlığının her 1 µm‟ u için 2 dakika Ģeklinde 

uygulanmıĢtır. Korozyon testi için 1 L su içerisine 30 g/l NaCl ve 10 ml/l HCl 

konulup karıĢtırılmıĢtır. 24 saat aralıklarla ağırlık ölçümü ve fotoğraf görüntüleri 

alınmıĢ olup 12.gün boyunca meydana gelen spesifik korozyon kaybı belirlenmiĢtir. 
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5.SONUÇLAR 

5.1 Yüzey Ġncelemeleri 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 18 voltta AOĠ sonrası 

makro görüntüleri ġekil 5.1‟ de verilmiĢtir. Tüm voltaj değerlerinde AOĠ uygulanmıĢ 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum numunelerinin makro görüntüleri EK-A‟da 

verilmiĢtir. AOĠ sonrası 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerin yüzeyleri düĢük 

voltaj değerlerinde metalik gri renkte görünürken, yüksek voltaj değerlerinde koyu 

gri renge dönüĢmektedir.  6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin yüzeyleri 

yine düĢük voltaj değerlerinde metalik gri renkte görünürken, yüksek voltaj 

değerlerinde sarımsı bir renge dönüĢmektedir. 7075 kalite aluminyum alaĢımlarının 

yüzeyleri ise, düĢük voltaj değerlerinde yine metalik gri renkte gözükürken, yüksek 

voltaj değerlerinde mat gri Ģeklini almaktadır. 

      

                      (a)                                          (b)                                       (c) 

ġekil 5.1: 18 V değerinde anodik oksidasyon iĢlemine uğramıĢ numunelerinin makro    

                 görüntüleri (a) 2024 kalite aluminyum alaĢım numunesi, (b) 6082 kalite  

                 aluminyum alaĢım numunesi, (c) 7075 kalite aluminyum alaĢım numunesi 

 

AOĠ uygulanmıĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin optik mikroskopta 

kesit görüntüleri ġekil 5.2‟ de verilmiĢtir. Görüntülerde aĢağıdan yukarı sırayla ana 

malzeme, oksit tabakası, bakalit ve destek numunesi bulunmaktadır. Buna göre 12 V 

gibi düĢük voltaj koĢulunda gerçekleĢen AOĠ sonucu ince bir oksit tabakası 

oluĢmuĢtur. Oksit tabakanın ilerleyiĢi ġekil 5.2‟ deki görüntülerden de görüldüğü 

gibi tane sınırlarından olmaktadır. Bunun nedeni 2xxx serili aluminyum alaĢımlarının 

taneler arası korozyona karĢı hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. AOĠ‟ de kontrollü 
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bir korozyon iĢlemi olarak değerlendirildiğinden, oksit tabaka oluĢumunun da bu 

yolla ilerlemesi de doğal bir geliĢmedir. 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ‟ ne kadar voltajın 

artmasına paralel olarak oksit tabakanın kalınlığı artmaktadır.  
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ġekil 5.2: 2024 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik         

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki optik mikroskop kesit görüntüleri (x500) 

Bölüm 3‟ de detaylı bir Ģekilde anlatıldığı gibi, yüksek oranda bakır içeren 

aluminyum alaĢımlarında rastlanan bir durum olarak, oksijenin oksit tabakası 

içerisinden yüksek oranda geçmesi sonucu oksit tabakası içerisinde çatlaklar ve 

boĢluk oluĢumları  meydana gelir. Bu oluĢumlar sonucu oksit tabakanın genel 

görüntüsü ile beraber anodik oksit tabakanın malzemeye sağladığı özellik 

kaybedilmektedir [28, 29]. ġekil 5.2‟ den görüldüğü gibi 18 V‟ dan sonra 

gerçekleĢen AOĠ sırasında, çözünme reaksiyonlarının oluĢum hızı, oksit 
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reaksiyonlarının oluĢum hızına kıyasla artarak, oksit tabakanın kalınlığının 

incelmesine neden olmaktadır [2, 16, 31, 34] 

AOĠ‟ ne uğramıĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin SEM kesit 

görünümleri ġekil 5.3‟ de ve yüzey görünümleri ġekil 5.4‟ de verilmiĢtir. Farklı 

voltajlarda uygulanan AOĠ sonrası farklı kalınlıklarda oksit tabakaları elde edilmiĢtir. 

12 V değerinde yapılan AOĠ sonucu ortalama 7,18 µm kalınlık elde edilirken, bu 

kalınlık değeri 18 V değerinde yapılan AOĠ sonunda ortalama 58,97 µm olarak 

artmıĢtır. 18 V değerinden sonraki yapılan AOĠ‟ de, akım yoğunlunun çok artmasına 

paralel olarak çözünme hızı oksit oluĢum hızından daha fazla olmuĢtur ve edilen 

oksit tabaka kalınlık değerleri azalmıĢtır. 22 V değerinde yapılan AOĠ sonrası oksit 

tabakanın aldığı kalınlık değeri ortalama 39,61 µm olarak belirlenmiĢtir. 2024 kalite 

aluminyum alaĢımlarının AOĠ sonrası kesit görüntülerine bakıldığında oksit 

oluĢumunun tane sınırlarından ilerlemiĢ olduğu görülmektedir.  

2024 kalite aluminyum alaĢımlarının yüzeyden SEM görüntüleri ġekil 5.4‟ de 

verilmiĢtir. Buna göre 12 V değerinde yüzeyde çok fazla bir oksit oluĢumundan 

bahsedilemezken, voltaj arttıkça yüzeyde oluĢan oksit tabaka yoğunluğu artmaktadır. 

AOĠ sırasında uygulanan voltajın artmasına paralel olarak por çapları büyümektedir 

[24, 26, 31]. 18 V değerinden sonraki voltajlarda yapılan AOĠ‟ lerde, por çapları çok 

fazla miktarda büyüyerek birleĢir ve bu birleĢmenin sonucunda çatlak oluĢumları 

gözlenmektedir. Bu çatlak oluĢumları da oksit tabakasının kalınlığını azaltmaktadır. 

2024 kalite aluminyum alaĢım numune yüzeylerinin kesitten ve yüzeyden SEM 

görüntülerinden anlaĢıldığı gibi, uygulanan voltaj arttıkça oksit tabakasının tane 

sınırlarından ilerleyiĢi artmaktadır. 2024 kalite aluminyum alaĢımlarına has olan tane 

sınırlarında bu ilerleyiĢ, AOĠ parametreleri uygun bir Ģekilde ayarlanmadığı (aĢırı 

elektrolit sıcaklığı, elektrolitte aĢırı iyon varlığı, fazla AOĠ süresi) malzemede taneler 

arası korozyona yol açmaktadır ve bu da AOĠ verimliliğini düĢürmektedir. 
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ġekil 5.3: 2024 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM kesit görüntüleri (x1000)   
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ġekil 5.4: 2024 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM yüzey görüntüleri (x2000) 

AOĠ uygulanmıĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin optik mikroskopta 

kesit görüntüleri ġekil 5.5‟ de verilmiĢtir. 2024 kalite aluminyum alaĢımlarından 

farklı olarak oksit tabakasının düzgün olduğu net bir Ģekilde gözükmektedir. 

Uygulanan voltaj etkisinin oksit kalınlığına olan etkisi 6082 kalite aluminyum 

alaĢımlarında belirgin olmakla beraber maksimum oksit tabaka kalınlığı 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonucu oluĢmuĢtur.  
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ġekil 5.5: 6082 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki optik mikroskop kesit görüntüleri (x500) 

Bölüm 3‟ de detaylı bir Ģekilde anlatıldığı gibi, 6082 kalite aluminyum alaĢım 

bileĢimi ağırlıkça yüksek oranda silisyum elementi içerdiğinden AOĠ sırasında 

yapıda katmanlı oksit yapıları gözükmektedir. ġekil 5.6‟ da görüleceği gibi bu 

oluĢum düĢük voltaj koĢullarında pek belli olmazken 16 V ve daha yüksek 

voltajlarda gerçekleĢen AOĠ‟ leri sonrasında belirgin Ģekilde olmaktadır. Bu 

oluĢumun nedeni farklı hızlara sahip Si
2+

 alaĢım elementi iyonları ile Al
3+

 iyonlarının 

O
2- 

ile reaksiyona girerek oluĢturduğu oksit yapılarıdır [22, 28, 29]. 

AOĠ‟ ne uğramıĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin SEM kesit 

görünümleri ġekil 5.6‟ da ve yüzey görünümleri ġekil 5.7‟ de verilmiĢtir. 2024 kalite 

aluminyum alaĢımına benzer olarak farklı voltajlarda uygulanan AOĠ sonrası yine 

farklı kalınlıklarda oksit tabakaları elde edilmiĢtir. 12 V değerinde yapılan AOĠ 
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sonucu ortalama 9,59 µm kalınlık elde edilirken, bu kalınlık değeri 18 V değerinde 

yapılan AOĠ sonunda ortalama 79,05 µm olarak artmıĢtır. 2024 kalite aluminyum 

alaĢımına benzer olarak, 18 V değerinden sonraki yapılan AOĠ‟ de, çözünme hızı 

oksit oluĢum hızından daha fazla olduğundan oksit tabaka kalınlık değerleri 

azalmıĢtır. 22 V değerinde yapılan AOĠ sonrası oksit tabakanın aldığı kalınlık değeri 

ortalama 50,09 µm olarak belirlenmiĢtir. 6082 kalite aluminyum alaĢımlarının AOĠ 

sonrası kesit görüntülerine bakıldığında oksit tabakası son derece düzgün bir Ģekilde 

oluĢtuğu görülmektedir. 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ġekil 5.6‟ da 

görülen SEM görüntülerinde, oksit tabaka içerisinde kontrast farklarından da 

anlaĢılacağı gibi çift katmanlı bir tabaka mevcuttur. Bu tabakanın nedeni 6082 kalite 

aluminyum alaĢımı içerisinde bulanan Si alaĢım elementinin Al
3+

 iyonlarına göre 

hızının farklılığı ve bu hız farkının sonucu olarak farklı bölgelerde oksit yapılarının 

farklı oluĢumudur [28, 29]. 

6082 kalite aluminyum alaĢımlarının yüzeyden SEM görüntüleri ġekil 5.7‟ de 

verilmiĢtir. Buna göre 12 V değerinde yüzeyde çok fazla bir oksit oluĢumundan 

bahsedilmezken artan voltajla beraber oksit oluĢumu artmaktadır. 2024 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin kesit görüntülerindeki oksit tabakası ile kıyaslama 

yapıldığında, oksit tabakasının daha düzgün bir Ģekilde oluĢtuğu görülmektedir ve 

aynı voltaj koĢullarında daha kalın bir oksit tabakası elde edilmiĢtir. 
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ġekil 5.6: 6082 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM kesit görüntüleri (x1000) 
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ġekil 5.7: 6082 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM yüzey görüntüleri (x2000) 

AOĠ uygulanmıĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin optik mikroskopta 

kesit görüntüleri ġekil 5.8‟ de verilmiĢtir. DüĢük voltajlarda gerçekleĢen AOĠ 

sonlarında oksit tabakaların görüntüsü 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

oksit tabakasına benzerken, yüksek voltaj değerlerinde farklılaĢarak dalgalı bir 

görünüm göstermiĢlerdir. Maksimum oksit tabaka kalınlığını 18 V‟ da gerçekleĢen 

AOĠ sonucu elde edilirken, yine benzer olarak 20 V ve 22 V‟ da gerçekleĢen AOĠ‟ 

leri sonucu elde edilen oksit tabaka kalınlıklarında azalmalar kaydedilmiĢtir.  
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ġekil 5.8: 7075 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki optik mikroskop kesit görüntüleri (x500) 

AOĠ‟ ne uğramıĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin SEM kesit 

görünümleri ġekil 5.9 ‟da ve yüzey görünümleri ġekil 5.10‟ da verilmiĢtir. 2024 ve 

6082 kalite aluminyum alaĢımları gibi farklı voltajlarda uygulanan AOĠ sonrası yine 

farklı kalınlıklarda oksit tabakaları elde edilmiĢtir. 12 V değerinde yapılan AOĠ 

sonucu ortalama 8,59 µm kalınlık elde edilirken, bu kalınlık değeri 18 V değerinde 

yapılan AOĠ sonunda ortalama 39,39 µm olarak artmıĢtır. Diğer iki seriyle de 

benzerlik gösteren durum 18 V değerinden sonraki yapılan AOĠ‟ de, çözünme hızı 

oksit oluĢum hızından daha fazla olduğundan dolayı elde edilen oksit tabaka kalınlık 

değerleri azalmasıdır. 22 V değerinde yapılan AOĠ sonrası oksit tabakanın aldığı 

kalınlık değeri ortalama 34,54 µm olarak belirlenmiĢtir. 7075 kalite aluminyum 

alaĢımlarının AOĠ sonrası kesit görüntülerine bakıldığında oksit tabakası dalgalı bir 

görünümde gözükmektedir.  
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7075 kalite aluminyum alaĢımlarının yüzeyden SEM görüntüleri ġekil 5.10‟ da 

verilmiĢtir. Buna göre 12 V değerinde yüzeyde çok fazla bir oksit oluĢumundan 

bahsedilmezken artan voltajla beraber oksit oluĢumu artmaktadır. 16 V değerinde 

yapılan AOĠ sonucu yüzeyde por çaplarının çok miktarda arttığı gözlenmiĢtir. AĢırı 

miktarda por çaplarının artması sonucu porların birleĢmesiyle yüzeyde çatlamalar 

meydana gelmiĢ ve oksit tabaka kalınlığı çok artmamıĢtır. 18 V değerindeki AOĠ‟ de 

yine maksimum oksit tabaka kalınlığı elde edilmiĢ olup daha sonra çözünme hızının 

artmasıyla bu oksit tabakasının kalınlığı bir miktar azalmıĢtır. 
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ġekil 5.9: 7075 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                 oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM kesit görüntüleri (x1000) 
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ġekil 5.10: 7075 kalite aluminyum alaĢımların farklı voltajlarda yapılan anodik  

                   oksidasyon iĢlemi sonrasındaki SEM yüzey görüntüleri (x2000) 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin AOĠ sonrası oksit 

tabaka kalınlığının uygulanan voltaja göre değiĢimi ġekil 5.11‟ de gösterilmiĢtir. 

Buna göre 12 V değerinde yapılan AOĠ sonrası her üç serinin alaĢım numunesinin 

oksit tabaka kalınlığı birbirine yakınken, uygulanan voltajın artması ile beraber farklı 

değiĢimler gözlenmektedir. 18 V değerine kadar gerçekleĢen AOĠ‟ lerinde, 6082 

kalite aluminyum alaĢım numunelerinin oksit tabaka kalınlığı artıĢı uygulanan voltaj 

ile beraber daha fazla artarken, 2024 ve 7075 kalite aluminyum alaĢımlarının oksit 
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tabaka kalınlıkları nispeten daha az artmaktadır. Her üç serinin alaĢım numunesinin 

oksit tabaka kalınlığı maksimum 18 V değerinde elde edilmiĢtir. 18 V değerinden 

sonra gerçekleĢen AOĠ‟ lerde, her üç seri alaĢım numunesinin oksit tabaka kalınlığı 

genel bir eğilim olarak azalmıĢtır. Bölüm 3‟ de detaylı anlatıldığı gibi belirli voltajın 

üzerinde gerçekleĢen AOĠ‟ leri sonucu oksit tabaka üzerindeki çözünme 

reaksiyonlarının hızı, oksit reaksiyon hızı oluĢumuna göre daha hızlı 

gerçekleĢmektedir. Buna ek olarak uygulanan voltajın artması da, por çaplarının 

büyümesine ve büyüyen porların da daha sonra birleĢerek çatlak oluĢturmasına neden 

olmaktadır. Her iki oluĢum neticesinde, oksit tabaka kalınlığında azalmalar meydana 

gelmektedir  [11, 28, 29]. 

 

ġekil 5.11: 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢımlarının uygulanan voltaja  

                   bağlı olarak değiĢen oksit tabaka kalınlıkları 

ġekil 5.11‟ de görüldüğü gibi, AOĠ sonrası 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum 

alaĢım numunelerinin maksimum oksit tabaka kalınlığı 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ 

sonucunda elde edilmektedir. Her üç aluminyum alaĢım numunesinin  maksimum 

oksit tabaka kalınlığı elde edilen AOĠ sonrası, oksit tabakasının üst ve alt 

bölgelerinden EDS analizleri alınmıĢ olup, ayrıca oksit tabaka boyunca 

elementlerinin dağılımı belirlenmiĢtir. 

ġekil 5.12‟ de 2024 kalite aluminyum alaĢım numesinin maksimum oksit tabakası 

elde edilen 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonrası kesitten oksit tabakası görülmektedir. 

Oksit tabaka üzerinde 1 numara ile gösterilen çizgi hattı, oksit tabaka boyunca 

element dağılımının o hat üzerinden incelendiğini gösterirken, 2 ve 3 numara ile 

gösterilen kutular, sırasıyla üst bölgeden EDS ve alt bölgeden EDS alındığını 

belirtmektedir. 
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ġekil 5.12: 2024 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V‟ da AOĠ sonrası oksit 

                   tabakanın EDS ve elemanter dağılım analiz görüntüsü (x500)               

ġekil 5.13‟ de 2024 aluminyum alaĢım numunesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ 

sonrası, oksit tabaka içerisinde element dağılım Ģiddetinin oksit tabakası içerisinde 

mesafeye göre değiĢimi gösterilmektedir. 2024 aluminyum alaĢım numunelerinin 

elementar dağılım analizinde, oksijen ve aluminyum elementlerinin dıĢında bakır 

elementinin de dağılımı analiz edilmiĢtir. Oksit tabakasının üst bölgesinden alt 

bölgesine doğru ilerledikçe, O Ģiddetinin azaldığı, Al Ģiddetinin arttığı ve Cu 

Ģiddetinin önemli ölçüde değiĢmediği görülmektedir. Bunun anlamı oksit tabakasının 

üst bölgesinde yüksek oranda O elementi ve önemli oranda Al elementlerinin varlığı, 

alt bölgesinde yüksek oranda O elementi ve önemli oranda Al elementlerinin 

varlığını ve tüm bölgede Cu elementinin yok denecek kadar az olduğudur. Ayrıca bu 

analiz ile 2024 aluminyum alaĢımlarında Al dıĢında ağırlıkça en yüksek oranda 

bulunan Cu elementinin, oksit tabaka içerisine önemli ölçüde girmediği de 

belirlenmiĢtir. Çizelge 5.1‟ de ise üst bölgeden ve alt bölgeden alınan EDS analizleri 

sonuçlarında, elementlerinin üst oksit tabakasında ve alt oksit tabakasında atomik 

ağırlık ile konsantrasyon yüzdeleri verilmiĢtir. 
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ġekil 5.13: 2024 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ  

                   sonrası oksit tabakasının, a) O, b) Al, c) Cu elemanter dağılım analizi 

Çizelge 5.1: 2024 aluminyum alaĢım numunesinin üst oksit tabakasından ve alt oksit  

                     tabakasından alınan EDS analizleri sonucu elementlerinin % atomik   

                     ve % ağırlıkça oranları 

 
Konsantrasyon 

Elementler 

% Atomik % Ağırlıkça 

Üst Oksit Alt Oksit Üst Oksit Alt Oksit 

Tabakasında Tabakasında Tabakasında Tabakasında 

Al 33,216 78,847 45,527 85,614 

O 66,704 20,753 54,213 13,362 

Cu 0,081 0,4 0,26 1,024 

ġekil 5.14‟ de 6082 kalite aluminyum alaĢım numesinin maksimum oksit tabakası 

elde edilen 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonrası kesitten oksit tabakası görülmektedir. 

Oksit tabaka üzerinde 1 numara ile gösterilen çizgi hattı, oksit tabaka boyunca 

element dağılımının o hat üzerinden incelendiğini gösterirken, 2 ve 3 numara ile 

gösterilen kutular, sırasıyla üst bölgeden EDS ve alt bölgeden EDS alındığını 

belirtmektedir. 
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ġekil 5.14: 6082 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V‟ da AOĠ sonrası oksit 

                   tabakanın EDS ve elemanter dağılım analiz görüntüsü (x350)               

ġekil 5.15‟ de 6082 aluminyum alaĢım numunesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ 

sonrası, oksit tabaka içerisinde element dağılım Ģiddetinin oksit tabakası içerisinde 

mesafeye göre değiĢimi gösterilmektedir. 6082 aluminyum alaĢım numunelerinin 

elementar dağılım analizinde, oksijen ve aluminyum elementlerinin dıĢında silisyum 

ve magnezyum elementlerinin de dağılımları analiz edilmiĢtir. Oksit tabakasının üst 

bölgesinden alt bölgesine doğru ilerledikçe, Si Ģiddetinin azaldığı, Al Ģiddetinin 

arttığı ve Mg ile O Ģiddetlerinin önemli ölçüde değiĢmediği görülmektedir. Bunun 

anlamı oksit tabakasının üst bölgesinde çok yüksek oranda O elementi, önemli 

oranda Al elementi ve az bir oranda Si elementi varlığını, alt bölgesinde ise çok 

yüksek oranda O elementi, önemli oranda Al varlığını ve tüm bölgede Mg 

elementinin yok denecek kadar az olduğudur. Ayrıca bu analiz ile 6082 aluminyum 

alaĢımlarında Al dıĢında ağırlıkça en yüksek oranda bulunan Mg ve Si 

elementlerinden, sadece Si elementinin oksit tabaka içerisine belirli oranda girdiği de 

belirlenmiĢtir. Çizelge 5.2‟ de ise üst bölgeden ve alt bölgeden alınan EDS analizleri 

sonuçlarında, elementlerinin üst oksit tabakasında ve alt oksit tabakasında atomik 

ağırlık ile konsantrasyon yüzdeleri verilmiĢtir. 
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ġekil 5.15: 6082 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ  

                   sonrası oksit tabakasının, a) Mg, b) Al, c) Si, d) O elemanter dağılım  

                   analizi                   

Çizelge 5.2: 6082 aluminyum alaĢım numunesinin üst oksit tabakasından ve alt oksit  

                     tabakasından alınan EDS analizleri  sonucu elementlerinin % atomik  ve 

                     % ağırlıkça oranları 

 
Konsantrasyon 

Elementler 

% Atomik % Ağırlıkça 

Üst Oksit Alt Oksit Üst Oksit Alt Oksit 

Tabakası Tabakası Tabakası Tabakası 

Al 13,603 18,09 20,135 26,784 

O 80,305 79,939 70,484 70,184 

Mg 0,02 0,025 0,026 0,033 

Si 6,072 1,946 9,355 2,999 

ġekil 5.16‟ da 7075 kalite aluminyum alaĢım numesinin maksimum oksit tabakası 

elde edilen 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonrası kesitten oksit tabakası görülmektedir. 

Oksit tabaka üzerinde 4 numara ile gösterilen çizgi hattı, oksit tabaka boyunca 

element dağılımının o hat üzerinden incelendiğini gösterirken, 2 ve 3 numara ile 

gösterilen kutular, sırasıyla üst bölgeden EDS ve alt bölgeden EDS alındığını 

belirtmektedir. 
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ġekil 5.16: 7075 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V AOĠ sonrası oksit 

                   tabakanın EDS ve elemanter dağılım analiz görüntüsü (x750) 

ġekil 5.17‟ de 7075 aluminyum alaĢım numunesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ 

sonrası, oksit tabaka içerisinde element dağılım Ģiddetinin oksit tabakası içerisinde 

mesafeye göre değiĢimi gösterilmektedir. 7075 aluminyum alaĢım numunelerinin 

elementar dağılım analizinde, oksijen ve aluminyum elementlerinin dıĢında çinko 

elementi dağılımı da analiz edilmiĢtir. Oksit tabakasının üst bölgesinden alt bölgesine 

doğru ilerledikçe, O Ģiddetinin az bir oranda azaldığı, Al Ģiddetinin az bir oranda 

arttığı ve Zn Ģiddetinin ise önemli ölçüde değiĢmediği görülmektedir. Bunun anlamı 

oksit tabakasının üst bölgesinde yüksek oranda O elementi ve önemli oranda Al 

elementlerinin varlığı, alt bölgesinde ise yüksek oranda O ve önemli oranda Al 

elementlerinin varlığını ve tüm bölgede Zn elementinin yok denecek kadar az 

olduğudur. Ayrıca bu analiz ile 7075 aluminyum alaĢımlarında Al dıĢında ağırlıkça 

en yüksek oranda bulunan Zn elementinin, oksit tabaka içerisine önemli ölçüde 

girmediği de belirlenmiĢtir. Çizelge 5.3‟ de ise üst bölgeden ve alt bölgeden alınan 

EDS analizleri sonuçlarında, elementlerinin üst oksit tabakasında ve alt oksit 

tabakasında atomik ağırlık ile konsantrasyon yüzdeleri verilmiĢtir. 
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ġekil 5.17: 7075 kalite aluminyum alaĢım numesinin 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ  

                   sonrası oksit tabakasının, a) O,  b) Al, c) Zn  elemanter dağılım analizi 

Çizelge 5.3: 7075 aluminyum alaĢım numunesinin üst oksit tabakasından ve alt oksit  

                     tabakasından alınan EDS analizleri  sonucu elementlerinin % atomik ve 

                     % ağırlıkça oranları 

 
Konsantrasyon 

Elementler 

% Atomik % Ağırlıkça 

Üst Oksit Alt Oksit Üst Oksit Alt Oksit 

Tabakası Tabakası Tabakası Tabakası 

Al 27,841 30,027 39,283 41,829 

O 72,025 69,828 60,26 57,681 

Zn 0,134 0,145 0,458 0,49 

5.2 Yüzey Pürüzlülüğü Ġncelemeleri 

Pürüzlülük, malzeme yüzeyindeki girintili çıkıntılı oluĢumlar arasındaki iliĢkidir. Ra 

olarak ifade edilen ortalama yüzey pürüzlülüğün yüksek ya da düĢük olması, yüzeyin 

morfolojisi açısından bilgi vermektedir. Yüksek Ra değerleri, yüksek pürüzlülük 

anlamına gelirken, düĢük Ra değerleri, az pürüzlülük anlamına gelmektedir. AOĠ 

uygulanmıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ortalama 

yüzey pürüzlülüğü değiĢimleri ġekil 5.18, ġekil 5.19 ve ġekil 5.20‟ de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.18‟ de AOĠ sonrası 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin, uygulanan 

voltaja bağlı olarak değiĢen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri verilmiĢtir. 12 V 

değerinde yapılan AOĠ sonrası ölçülen ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri 0,23 µm‟ 

dir. Herhangi bir iĢlem uygulanmamıĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri ile düĢük voltajda yapılan AOĠ sonrası 

ortalama yüzey pürüzlülüğü yakın değerler almaktadır. Uygulanan voltaj arttıkça 

artıĢ gösteren ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri, 20 V değerinde yapılan AOĠ 

sonrası 13,14 µm gibi çok yüksek bir değer almıĢtır. Bunun nedeni; oksit tabakası 

içerisinde bulunan porların birleĢerek yüzeyde çatlak oluĢturmasından 

kaynaklanmaktadır [29, 31].  

ġekil 5.19‟ da AOĠ sonrası 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin uygulanan 

voltaja bağlı olarak değiĢen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri verilmiĢtir. 

Uygulanan voltaj arttıkça ortalama yüzey pürüzlülüğü değiĢimleri çok 

değiĢmemektedir. 12 V değerinde yapılan AOĠ sonrası ölçülen ortalama yüzey 

pürüzlülüğü değeri 0,125 µm‟ dur. 18 V değerinde yapılan AOĠ sonrası ölçülen 

ortalama yüzey pürüzlülüğü değerine kadar pek değiĢmeyen yüzey pürüzlülüğü 

değeri bu voltajda yapılan AOĠ sonrası 1,23 µm değerini almıĢtır. En yüksek 

ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri, maksimum oksit tabaka kalınlığı elde edilen 18 

V değerinde gözlenmiĢtir. 18 V değerinden sonraki voltaj değerlerinde yapılan AOĠ‟ 

leri sonrası ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri tekrardan azalmıĢtır ve hiç iĢlem 

görmemiĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ortalama yüzey pürüzlülüğü 

değerlerine yakın değerler almıĢtır. 

ġekil 5.20‟ de AOĠ sonrası 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin uygulanan 

voltaja bağlı olarak değiĢen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri verilmiĢtir. 

Uygulanan voltaj arttıkça ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri artmaktadır. 12 V 

değerinde yapılan AOĠ sonrası ölçülen ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri 0,15 µm‟ 

dur ve herhangi bir iĢlem görmemiĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunesinin AOĠ 

sonrası ortalama yüzey pürüzlülüğü değerine yakın bir değer almıĢtır. 20 V değerine 

kadar yapılan AOĠ sonunda ölçülen ortalama yüzey pürüzlülükleri değerleri yavaĢ bir 

artıĢ gösterirken, 22 V değerinde yapılan AOĠ sonunda ölçülen ortalama yüzey 

pürüzlülüğü çok fazla artarak 7,88 µm değerini almıĢtır. 
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ġekil 5.18: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 2024 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin yüzey pürüzlülüğü değerleri 

 

 
 

ġekil 5.19: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 6082 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin yüzey pürüzlülüğü değerleri 

 

 

ġekil 5.20: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 7075 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin yüzey pürüzlülüğü değerleri 
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5.3 Islanabilirlik Ġncelemeleri 

Islanabilirlik; malzeme yüzeyi ile damlatılan damla arasındaki iliĢkidir. Damlanın 

yüzey üzerinde dağılması malzemeyi ıslatması anlamına gelirken damlanın 

dağılmadan malzeme yüzeyinde kalması daha az ıslatması veya hiç ıslatmaması 

anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, damla ile yüzey arasında 0
o
 ile 90

o
 arasında 

iliĢki varsa damlanın yüzeyi ıslatabildiği, 90
o
 ile 180

o
 arasında iliĢki varsa damlanın 

yüzeyi ıslatamadığı söylenilmektedir [39]. 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin AOĠ sonrasında ıslatma 

açıları değiĢimleri ġekil 5.21, ġekil 5.22 ve ġekil 5.23‟ de verilmektedir. Buna göre 

her üç aluminyum serisinde de rastlanan durum, uygulanan voltaj arttıkça ıslatma 

açıları kademeli bir Ģekilde düĢmesidir. Islatma açıların değiĢimi yüzeyin iĢlem 

görmesiyle alakalıdır. 

ġekil 5.21‟ de görüldüğü gibi, 2024 kalite aluminyum alaĢım numunesinin 12 V‟ da 

yapılan AOĠ‟ de ıslatma açısı 75,60
o
 gibi yüksek değerdedir. Uygulanan voltajın 

artmasıyla bu açı değeri kademeli bir Ģekilde azalmaktadır. Bu değiĢimin nedeni 

oksit tabakasının bir yandan oluĢması olurken bir yandan çözünmesidir. Dolayısıyla 

farklı voltaj koĢullarında oksit tabaka oluĢum hızı-çözünme hızı oranına bağlı olarak 

yüzeyin morfolojisi değiĢmektedir. Damlatılan damla yüzeylerle birebir temasta 

olduğundan bu değiĢim oranları bağlı olarak farklı değerler almaktadır. 2024 kalite 

aluminyum alaĢım numunesinin 20 V‟ da yapılanan AOĠ sonucu, malzemenin 

ıslatma açısı değeri 30,39
o
 gibi çok küçük bir değer almaktadır ve hiç iĢlem 

görmemiĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunesinin ıslatma açısına yakın bir 

değerdedir. 

6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ıslatma açı değiĢimleri ġekil 5.22‟ de 

görüldüğü gibi, 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ıslatma açılarına 

kıyasla daha düzgün bir Ģekilde azalmaktadır. 6082 kalite aluminyum alaĢım 

numunesinin 12 V‟ da yapılan AOĠ sonrasında ölçülen ıslatma açısı 65,33
o
‟ dir. 16 

V‟ da yapılan AOĠ sonundaki numunenin ıslatma açısı hızlı bir Ģekilde düĢerken, 

bundan sonraki yapılan AOĠ sonucu ıslatma açıları önemli ölçüde değiĢmemektedir. 

Bunun nedeni AOĠ sonrası yüzey pürüzlülüğünün 6082 kalite aluminyum alaĢım 

numuneleri üzeride etkisinin az olmasındandır. 16 V değerinde yapılan AOĠ‟ den 
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sonra ölçülen ıslatma açısı, hiç iĢlem görmemiĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım 

numunesinin ıslatma açısı ile yakın değerdedir.  

7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ıslatma açı değiĢimleri ġekil 5.23‟de 

görüldüğü gibi, 6082 kalite aluminyum alaĢımlarının ıslatma açı değiĢimlerine 

benzerlik göstermektedir. 12 V‟ da yapılan AOĠ sonrasındaki ıslatma açısı 70,22
o
‟dir. 

Uygulanan voltaj arttıkça ıslatma açısı kademeli olarak düĢmüĢtür. 16 V ve 22 V 

değerlerinde yapılan AOĠ sonrasındaki ıslatma açısı, hiç iĢlem görmemiĢ 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin ıslatma açısına yakın değer almaktadır. 

 

ġekil 5.21: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 2024 kalite aluminyum alaĢım    

                   numunelerinin ıslatma açıları 

 

 

 

ġekil 5.22: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 6082 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin ıslatma açıları 
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ġekil 5.23: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 7075 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin ıslatma açıları 

5.4 Sertlik Ġncelemeleri 

Sertlik malzemelerin plastik deformasyona direnç gösterebilme kabiliyetidir. AOĠ 

uygulanmıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerin kesitten 

ölçülen sertlikleri, CSM Mikro Sertlik cihazında ve vickers uç kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kesit boyunca oksit tabakasının birkaç yerinden ölçüm alınmıĢ 

olup, tüm sertlik ölçümleri 10 gr‟ lık yük altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ĠĢlem görmemiĢ numunelerinin yüzey sertlik değerleri Shimadzu mikrosertlik 

cihazında ve 500 gr‟ lık yük uygulanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Isıl iĢlem görmemiĢ 

2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ortalama yüzey sertliği 66 HV iken,  

ısıl iĢlem görmüĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin ortalama yüzey 

sertliği 104 HV ve ısıl iĢlem görmüĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

ortalama yüzey sertliği 145 HV olarak ölçülmüĢtür.  

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢımlarının oksit tabaka sertlikleri içerdikleri 

alaĢım elementine ve uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢmektedir.  

ġekil 5.24‟ de görüldüğü gibi 12 V‟ da yapılan AOĠ sonrası, 2024 kalite aluminyum 

alaĢım numunelerinin oksit tabakasının sertliği ortalama 315 HV‟ dir. Uygulanan 

voltaj arttıkça oksit tabakasının ortalama sertliği baĢlangıçta artmıĢ olup daha sonra 

pek değiĢmemektedir. 14 V‟ da yapılan AOĠ sonrası oksit tabakasının sertliği büyük 

oranda artarak 527 HV gibi yüksek sertlik mertebelerine ulaĢmıĢtır. 14 V‟ dan daha 

yüksek voltajlarda yapılan AOĠ‟ leri sonrasında ortalama sertlik değiĢimleri çok az 

oranda değiĢerek maksimum 688 HV değerini almıĢtır. Maksimum oksit tabaka 
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kalınlığı elde edilen 18 V değerinde yüksek bir sertlik değeri elde edilmiĢtir. Genel 

olarak artan sertlik değerleri, aluminyum ile oksijen arasındaki bağ kuvvetinin artan 

voltaj ile birlikte artmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

ġekil 5.24: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 2024 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin sertlik değerleri 

ġekil 5.25‟ de görüldüğü gibi 12 V‟ da yapılan AOĠ sonrası, 6082 kalite aluminyum 

alaĢım numunelerinin oksit tabakasının sertliği ortalama 960 HV gibi çok yüksek bir 

değerdedir. Uygulanan voltaj arttıkça oksit tabakasının sertliği azalmıĢ olup daha 

sonra pek değiĢmemektedir. 16 V‟ da yapılan AOĠ sonrası oksit tabakasının sertliği 

büyük oranda azalarak 494 HV mertebelerine gelmiĢtir. Maksimum oksit tabaka 

kalınlığı elde edilen 18 V değerinde nispeten düĢük bir oksit tabaka sertliğine 

ulaĢılmıĢtır. 6082 kalite aluminyum alaĢımlarının AOĠ sırasında Si elementinin oksit 

yapısının üst bölgesine doğru ilerlemesi, Al elementine kıyasla daha düĢük iyonik 

dirence sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu esnada oksijen anyonları ile 

reaksiyonları sonucu oksit yapısı oluĢturarak genel oksit yapısında alümina-metal 

oksit oranını değiĢtirerek sertliğinin düĢmesinde rol oynamaktadır [28]. Ayrıca 

uygulanan voltajın artmasıyla da aluminyum ile oksijen arasındaki bağ kuvvetinin de 

azalması bu sertlik değerinin düĢüĢünde rol oynadığı düĢünülmektedir. 
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ġekil 5.25: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 6082 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin sertlik değerleri 

ġekil 5.26‟ da görüldüğü gibi 12 V‟ da yapılan AOĠ sonrası, 7075 kalite aluminyum 

alaĢım numunelerinin oksit tabakasının sertliği ortalama 581 HV‟ dir.  16 V‟ a kadar 

yapılan AOĠ‟ leri sonucu oksit tabakasının sertliği pek değiĢmezken, maksimum 

oksit tabaka kalınlığı elde edilen 18 V değerinde maksimum sertliği alarak 960 HV 

mertebesine ulaĢmıĢtır. Bu ani yükseliĢ, aluminyum ile oksijen arasındaki bağ 

kuvvetinin maksimum oranda 18 V‟ da gerçekleĢtiğini göstermektedir. 18 V‟ dan 

sonraki voltajlarda gerçekleĢen AOĠ‟ de, oksit tabakasının sertlik değerleri 2024 ve 

6082 kalite aluminyum alaĢımlarından farklı olarak, oksit tabaka kalınlığının 

azalmasına paralel olarak azalmıĢtır. Bu azalıĢın nedeni, aluminyum ile oksijen 

arasında oluĢan bağ kuvvetinin yeniden azalması Ģeklinde düĢünülmektedir. 

 

ġekil 5.26: Uygulanan voltaja bağlı olarak değiĢen 7075 kalite aluminyum alaĢım  

                   numunelerinin sertlik değerleri 
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5.6 AĢınma Testi 

AĢınma testi için seçilen numuneler korozyon deneyinde seçilen numuneler gibi, 

AOĠ sonrası maksimum oksit tabaka kalınlığı ve maksimum sertlik değerleri elde 

edilenlerden seçilmiĢtir. Buna göre 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinden 14 V ve 18 V değerindeki numuneler ile iĢlem görmemiĢ 2024, 

iĢlem görmemiĢ 6082 ve iĢlem görmemiĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerine aĢınma deneyi uygulanmıĢtır. 

AĢınma testi uygulanan numunelerde, 3 N yük altında ve 5 mm/s kayma hızında 

toplam 5 mm uzunluğunda çizik oluĢturulmuĢtur. AĢındırıcı malzeme olarak 5 mm 

çapında alumina top kullanılmıĢtır. Toplam kayma mesafesi 45000 mm olarak 

belirlenmiĢtir.  

AĢınma dirençlerinin hesaplanmasında, her bir kalite aluminyum alaĢımının iĢlem 

görmemiĢ numunesinin aĢınma alanı/hacmi referans olarak kabul edilmiĢtir ve AOĠ 

uygulanmıĢ numunelerin aĢınma alanları/hacimleri buna göre kıyaslama yapılmıĢtır. 

AĢınma izi geniĢliği ve aĢınma izi derinliği değerleri, aĢınma izinin baĢı, ortası ve 

sonu olmak üzere 3 farklı noktadan alınarak ortalama olarak verilmiĢtir. Çizelge 5.4‟ 

de her bir numunenin ortalama aĢınma izi geniĢliği, ortalama aĢınma derinliği ve 

aĢınma alanı değerleri verilmiĢtir. 

Çizelge 5.4: Ortalama aĢınma izi uzunluğu, ortalama aĢınma izi derinliği ve aĢınma  

                     alanı değerlerinin numunelere göre değiĢimi 

Numune 

W 

AĢınma Ġzi GeniĢliği  

(µm) 

D 

AĢınma Ġzi Derinliği  

(µm) 

L 

AĢınma Alanı  

(µm
2
) 

ĠĢlemsiz 2024 1135,33 46,95 41864,66 

2024-14 V 1025 40,18 32346,23 

2024-18V 571 12,52 5614,75 

ĠĢlemsiz 6082 1312,67 63,93 65909,82 

6082-14V 866,67 47,01 31998,82 

6082-18V 960,67 36,52 27554,65 

ĠĢlemsiz 7075 1041,33 40,49 33115,09 

7075-14V 801,33 27,32 17194,20 

7075-18V 751 19,34 11407,39 

Çizelge 5.4‟ den de görüldüğü gibi AOĠ görmüĢ numunelerin aĢınma alanı, iĢlem 

görmemiĢ numunelerin aĢınma alanına kıyasla daha düĢük değerdedir. Daha düĢük 

aĢınma alanı, aĢınma direncinin daha yüksek olmasının bir sonucudur. Tüm 
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numunelerin aĢınma izi uzunluğu (L) aynı olduğundan, aĢınma hacminin yerine 

aĢınma alanı yazılabilir. ĠĢlem görmemiĢ numunelerin aĢınma alanları referans olarak 

1 kabul edilmiĢtir ve iĢlem görmüĢ numunelerin aĢınma alanları buna göre rölatif 

olarak kıyaslanmıĢtır. Her üç seride de benzer Ģekilde gerçekleĢen durum, yüksek 

voltaj altında gerçekleĢenen AOĠ‟ nin, düĢük voltaj altında gerçekleĢen AOĠ‟ ne 

kıyasla aĢınma direncinin daha yüksek oluĢudur.  

ġekil 5.27‟ de görüldüğü gibi, iĢlemsiz durumda ve 14 V‟ da gerçekleĢen AOĠ 

sonrası en düĢük aĢınma alanına sahip numune 7075 kalite alumınyum alaĢım 

numunesi olurken, 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonrası en düĢük aĢınma alanına sahip 

numune ise 2024 kalite alumınyum alaĢım numunesi olmuĢtur. Ayrıca 2024, 6082 ve 

7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin oksit tabaka kalınlığı arttıkça aĢınma 

dirençleri artmaktadır. 

 

ġekil 5.27: 2024,6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin aĢınma 

                   alanları 

ġekil 5.28, ġekil 5.29 ve ġekil 5.30‟ da sırasıyla 2024, 6082 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin rölatif aĢınma oranları verilmiĢtir. ġekil 5.28‟ de 

görüldüğü gibi, 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 18 V‟ da gerçekleĢen 

AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe kıyasla % 87 artarken, 14 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe kıyasla % 23 

artmıĢtır. 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonunda 2024 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinin aĢınma direncinin çok artıĢı, hem bu voltaj değerinde maksimum oksit 

tabaka kalınlığı elde edilebilmesi hem de sertlik değerinin yüksek oluĢudur.  
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ġekil 5.28: 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin rölatif aĢınma oranları 

ġekil 5.29‟ da görüldüğü gibi, 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe kıyasla % 58 

artarken, 14 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe 

kıyasla % 51 artmıĢtır. 14 V ve 18 V‟ da AOĠ görmüĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinin aĢınma direnci arasında değiĢimin fazla olmamasının nedeni, 18 V‟ da 

oksit tabaka kalınlığı artmasına rağmen sertliğin düĢmesidir.  

 

ġekil 5.29: 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin rölatif aĢınma oranları 

ġekil 5.30‟ da görüldüğü gibi, 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe kıyasla % 66 

artarken, 14 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonucunda aĢınma direnci hiç iĢlem görmemiĢe 

kıyasla % 48 artmıĢtır. 18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonunda 7075 kalite aluminyum 

alaĢım numunesinin yüksek aĢınma direnci, hem bu voltaj değerinde maksimum 

oksit tabaka kalınlığı elde edilebilmesi hem de sertlik değerinin maksimum 

oluĢundandır.  
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ġekil 5.30: 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin rölatif aĢınma oranları 

ġekil 5.31‟ de 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 14 V ve 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonrası aĢınma izi görüntüleri ile beraber hiç iĢlem görmemiĢ 2024 

kalite aluminyum alaĢım numunesinin aĢınma izi görüntüleri verilmektedir. Hiç 

iĢlem görmemiĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunesine kıyasla, uygulanan voltaj 

arttıkça aĢınma alanlarının azaldığı net bir Ģekilde belli olmaktadır. 
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ġekil 5.31: 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin aĢınma izlerinin optik  

                   mikroskop (x5) ve taramalı elektron mikroskobu (x500) görüntüleri 
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ġekil 5.32‟ de 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 14 V ve 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonrası aĢınma izi görüntüleri ile beraber hiç iĢlem görmemiĢ 2024 

kalite aluminyum alaĢım numunesinin aĢınma izi görüntüleri verilmektedir. Hiç 

iĢlem görmemiĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunesine kıyasla, uygulanan voltaj 

arttıkça aĢınma alanlarının azaldığı net bir Ģekilde belli olmaktadır. 
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ġekil 5.32: 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin aĢınma izlerinin optik  

                   mikroskop (x5) ve taramalı elektron mikroskobu (x500) görüntüleri 

ġekil 5.33‟ de 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 14 V ve 18 V‟ da 

gerçekleĢen AOĠ sonrası aĢınma izi görüntüleri ile beraber hiç iĢlem görmemiĢ 2024 

kalite aluminyum alaĢım numunesinin aĢınma izi görüntüleri verilmektedir. Hiç 

iĢlem görmemiĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunesine kıyasla, uygulanan voltaj 

arttıkça aĢınma alanlarının azaldığı net bir Ģekilde belli olmaktadır. 
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ġekil 5.33:   7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin aĢınma izlerinin optik  

                     mikroskop (x5) ve taramalı elektron mikroskobu (x500) görüntüleri 

5.7 Korozyon Testi 

Korozyon deneyleri AOĠ sonrasında maksimum oksit tabaka kalınlığı ve maksimum 

sertlik değeri elde edilen voltaj değerlerindeki numunelerden seçilmiĢtir. Korozyon 

testi, hem AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ, hem de tespit iĢlemi uygulanmamıĢ 

numunelere uygulanmıĢtır. Buna göre, 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinden 14 V ve 18 V değerindeki numuneler korozyon deneyi için 

seçilmiĢtir. ĠĢlemsiz numuneler de dâhil olmak üzere toplam 18 numune, hazırlanan 

30 gr/l NaCl ve 10 ml/l HCl korozyon çözeltisi içerisinde 12 gün süreyle test 

edilmiĢtir.  

AOĠ uygulanmamıĢ numunelerin korozyon direnci, yalnızca AOĠ görmüĢ 

numunelere nazaran daha yüksek çıkmıĢtır. Bunun nedeni AOĠ iĢlemi sonrası oluĢan 

poröz yapısıdır. Herhangi bir tespit iĢlemi uygulanmamıĢ numunelerde AOĠ sonrası 
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yapı çok porözdür [15]. Bölüm 3‟de detaylı anlatıldığı gibi artan voltaj değerleriyle 

porözlülük artmaktadır. Dolayısıyla yüksek voltaj değerindeki korozyon 

numunelerinde, korozyon ürünlerinin büyüyen porlara giriĢi daha fazla olmaktadır. 

Bazı günlerde numune ağırlıklarında ağırlık artıĢı korozyon ürünlerinin yapıya daha 

çok girmesiyle açıklanmaktadır. Sonuç olarak yüksek voltajda AOĠ sonrası tespit 

iĢlemi uygulanmamıĢ numunelerin korozyon direnci daha az olmaktadır.  

AOĠ ve tespit iĢlemi görmüĢ 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon 

dirençleri önemli ölçüde değiĢmemiĢtir. Bunun nedeni 2xxx serili aluminyum 

alaĢımlarında oksit yapısının içerisinde oksijenin yarattığı boĢluklardır [25]. Tespit 

iĢlemi 2024 kalite aluminyum alaĢım numeleri üzerinde olumlu etkisi 

bulunmamaktadır. 

AOĠ ve tespit iĢlemi görmüĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon 

dirençleri, yalnızca AOĠ iĢlemi görmüĢ 6082 kalite aluminyum alaĢım numenelerine 

göre artmıĢtır. ĠĢlem görmemiĢ 6082 aluminyum alaĢım numunesi, AOĠ ve tespit 

iĢlemi  görmüĢ numunelere kıyasla yakın korozyon direnci özelliği sergilemiĢtir. 

Bunun nedeni, 6082 aluminyum alaĢım numunelerinin AOĠ sonrası oluĢan porözlü 

yapısının, tespit iĢlemi ile beraber yeteri miktarda kapatılmamasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

AOĠ ve tespit iĢlemi görmüĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon 

dirençleri, iĢlem görmemiĢ 7075 kalite aluminyum alaĢım numunesine kıyasla 

artmaktadır. Ancak korozyon ürünlerinin yapı içerisine aĢırı nüfuziyeti, belirli 

günden itibaren AOĠ ve tespit iĢleminin sağladığı yüksek korozyon direnci özelliğini 

zayıflatmıĢtır.  

Sonuç olarak bakıldığında sadece AOĠ iĢlemi uygulanmıĢ, 2024, 6082 ve 7075 

aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon direnci azalırken, AOĠ ve tespit iĢlemi 

uygulanmıĢ  2024 ve 6082 aluminyum alaĢım numelerinin korozyon direnci önemli 

ölçüde değiĢmemiĢtir. AOĠ ve tespit iĢleminin 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numuneleri üzerinde olumlu etkisi olmuĢtur. 

Çizelge 5.5‟ de AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ 2024, 6082 

ve 7075 aluminyum alaĢım numunelerinde meydana gelen spesifik korozyon 

kaybının günlere göre değiĢimi verilirken, EK B‟ de sırasıyla, hiç iĢlem görmemiĢ 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numuneleri ile AOĠ sonrası tespit 
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iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinin, korozyon deneyi süresince günlere göre yüzey görünümlerinin 

değiĢimi verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.5: Tespit iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ 2024,6082 ve 7075 kalite  

                    aluminyum alaĢım numunelerinde meydana gelen spesifik korozyon   

                    kaybının günlere göre değiĢimleri 
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6. GENEL SONUÇLAR 

2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin, 180 g/l konsantrasyona 

sahip sülfürik asit çözeltisi içerisinde, 25 dakika boyunca ve farklı voltaj 

değerlerinde yapılan AOĠ sonucunda yüzey özelliklerine farklı voltaj değerlerinin 

etkisi aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1. AOĠ sonrası numunelerinin tüm yüzeyinde oksit tabakası oluĢturulmuĢtur. 

Aluminyum alaĢımları içerisindeki elemente ve voltaj değerlerine bağlı 

olarak farklı renkte oksit tabakası elde edilmiĢtir. DüĢük voltajlarda (12 V-14 

V) gerçekleĢen AOĠ sonucunda, 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numuneleri metalik gri renkte gözükürken, yüksek voltajlarda (16 V-22 V) 

gerçekleĢen AOĠ sonucunda, 2024 kalite aluminyum alaĢım numuneleri koyu 

gri renk, 6082 kalite aluminyum alaĢım numuneleri sarımsı renk ve 7075 

kalite aluminyum alaĢım numuneleri mat gri renk almıĢtır. 

2. AOĠ sonrası oluĢan oksit tabakaları incelendiğinde, 6082 kalite aluminyum 

alaĢım numunelerinin oksit tabakaları son derece düzgün bir Ģekilde 

oluĢmaktadır ancak 2024 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

oksit tabakalarında bu düzgünlük elde edilmemektedir.  

3. AOĠ uygulanmıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

maksimum oksit tabaka kalınlığı (sırasıyla 58,97 µm, 79,05 µm, 39,39 µm) 

18 V‟ da gerçekleĢen AOĠ sonucu elde edilmiĢ olup, bu değerden daha 

yüksek voltajlarda yapılan AOĠ sonucunda oksit tabaka kalınlığı azalmıĢtır. 

Ayrıca uygulanan voltajın oksit tabaka kalınlığına etkisi en çok 6082 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinde gözlenirken, 2024 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numuneleri uygulanan voltaja göre oksit tabakalarının 

değiĢimi nispeten daha az olduğu belirlenmiĢtir. 

4. AOĠ sırasında alaĢım elementlerinin oksit yapısına girmesi 6082 kalite 

alumınyum alaĢım numunelerinde gözlenirken, 2024 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinde ise alaĢım elemenetleri oksit yapısı 

içerisine önemli ölçüde girmemektedir. 
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5. AOĠ ile 2024 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin oksit tabaka 

sertlikleri artarken, 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin oksit tabaka 

sertlikleri azaldığı görülmüĢtür. 

6. AOĠ sonucu 2024 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin yüzey 

pürüzlülüğü değerleri uygulanan voltaja göre değiĢirken, 6082 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin yüzey pürüzlülüğü değerleri uygulanan 

voltaja bağlı olarak önemli ölçüde değiĢmemiĢtir. 

7. AOĠ sonucu 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

temas açı değerleri uygulanan voltaj arttıkça azalmaktadır. 

8. Yüksek voltaj (18 V) değerinde yapılan AOĠ sonrası elde edilen aĢınma 

direnci düĢük voltaj (14 V) değerinde yapılan AOĠ‟ ne göre yüksektir. Ayrıca 

AOĠ iĢlemi görmüĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerin aĢınma direnci, hiç iĢlem görmemiĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerine kıyasla artmıĢtır. 

9. Yalnızca AOĠ uygulanmıĢ 2024, 6082 ve 7075 kalite aluminyum alaĢım 

numunelerinin korozyon direnci, hiç iĢlem görmemiĢ 2024, 6082 ve 7075 

kalite aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon direncine kıyasla daha 

düĢük çıkmaktadır. Bunun nedeninin artan porözlülük oranı olduğu 

anlaĢılmıĢtır.  

10. AOĠ ve tespit iĢlemi 2024 ve 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin 

korozyon direnci üzerinde önemli ölçüde katkı sağlamazken, 7075 kalite 

aluminyum alaĢım numunelerinin korozyon direncini arttırmıĢtır.  
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EKLER 
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ġekil A.1: Anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıĢ 2024 serili aluminyum alaĢım   

                  numunelerinin makro görünümleri 
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ġekil A.2: Anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıĢ 6082 serili aluminyum alaĢım  

                  numunelerinin makro görünümleri 
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ġekil A.3: Anodik oksidasyon iĢlemi uygulanmıĢ 7075 serili aluminyum alaĢım  

                  numunelerinin makro görünümleri 
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EK B 

 

Çizelge B.1: 2024 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin hiç iĢlem görmemiĢ ile         

                     AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ olarak korozyon  

                     deneyi süresince günlere bağlı olarak yüzey görünümlerinin değiĢimi 
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Çizelge B.2: 6082 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin hiç iĢlem görmemiĢ ile         

                     AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ olarak korozyon  

                     deneyi süresince günlere bağlı olarak yüzey görünümlerinin değiĢimi 
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Çizelge B.3: 7075 kalite aluminyum alaĢım numunelerinin hiç iĢlem görmemiĢ ile         

                     AOĠ sonrası tespit iĢlemi uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ olarak korozyon  

                     deneyi süresince günlere bağlı olarak yüzey görünümlerinin değiĢimi 

GÜN ĠġLEMSĠZ 
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