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Al-Fe-V-Si
ALAŞIMLARININ
YÜKSEK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SICAKLIK

AŞINMA

ÖZET
Aluminyum hafifliği ve iyi dayanım özellikleri sayesinde, özellikle havacılık ve
otomotiv sanayinde yaygın kullanılan bir mühendislik malzemesidir. Aluminyum
hafif ve dayanıklı olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklardaki dayanım değerleri önemli
ölçüde düşmektedir. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilmesi için geçiş
metalleri ile alaşımlandırılarak matriks içerisinde yüksek sıcaklıklarda da
çözünmeyen dispersoidler oluşturulması ve dispersoid sertleşmesi mekanizması ile
yüksek sıcaklıklarda yeterli dayanıma sahip olması gerekmektedir. Aluminyum
içerisinde dispersoid fazlar oluşturmak için çeşitli teknikler var olmasına rağmen,
hızlı katılaştırma ile üretilen tozların toz metalurjisi yöntemleriyle şekillendirilmesi
yaygın kullanılan bir metottur.
Aşınma, hareket halinde olan katı ya da sıvının kayma ya da darbe etkisiyle
oluşturduğu malzeme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Aşınma yoluyla performans ya
da malzeme kaybı, doğrudan ve dolaylı olarak önemli ölçüde bir ekonomik kayba
neden olmaktadır. Aşınmanın azaltılması için yağlayıcı ya da kaplamalar da
kullanılabilir, ancak bu önlemler ek bir maliyet getirmektedir. Dolayısıyla bu kaybın
azaltılmasında en önemli etken, belirli bir uygulama için en uygun malzemenin
seçilmesidir.
Bu çalışmada, iki farkı boyutta (-2000+212 µm ve -150+106 µm) toz kullanılarak toz
metalurjisi ve sıcak ekstrüzyon ile üretilen Al-Fe-V-Si alaşımları nihai halinde temin
edildikten sonra, disk üzerinde sürtünen pim (pin-on-disc) yöntemiyle oda sıcaklığı,
150°C, 250°C ve 350°C sıcaklıklarda aşınma deneyine tabi tutulmuştur. Deneyler
sonunda, incelenen alaşımların aşınma hızının deney sıcaklığına bağlı olarak arttığı
bulunmuş ve 150°C’nin altındaki sıcaklıklarda aşınma, oksidatif aşınma
mekanizması ile gerçekleşirken, 250°C ve 350°C sıcaklıklarda etkin aşınma
mekanizmasının plastik deformasyon kontrollü aşınma olduğu görülmüştür. Öte
yandan, oda sıcaklığında her iki grup alaşımın aşınma hızı yaklaşık aynı iken,
sıcaklık arttıkça, -150+106 µm boyut aralığında tozlar kullanılarak üretilen alaşımın
aşınma hızı, -2000+212 µm boyut aralığındaki tozlar kullanılarak üretilen
alaşımlardan daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. İncelenen alaşımların aşınma
hızının süneklik değerlerine bağlı olarak değişimi incelendiğinde, aşınma hızının
artan süneklik değerleriyle arttığı görülmüş ve daha yüksek sünekliğe sahip alaşımın
(-150+106 µm boyut aralığında tozlar kullanılarak üretilen alaşım) yüksek aşınma
hızının, plastik deformason kontrollü aşınma mekanizmasının etkin olduğu yüksek
sıcaklıklarda, alaşımın daha yüksek sünekliğe sahip olmasından kaynaklandığı
belirlenmiştir.
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INVESTIGATION OF ELEVATED TEMPERATURE WEAR PROPERTIES
OF Al-Fe-Si-V ALUMINIUM ALLOYS
SUMMARY
Aluminium is a widely used engineering material especially in aerospace and
automotive industry due to its low weight and good mechanical properties. Even
though its low weight and good strength, its strength is significantly reduced at
elevated temperatures. In order to be able to use at elevated temperatures, it has
therefore to be alloyed with transition metals to form dispersoids that do not dissolve
and provide sufficient strength through dispersion hardening at elevated
temperatures. Although there are several techniques to form dispersoid in aluminium,
it is the common one to shape rapidly solidified powders by powder metallurgy
routes.
Wear is generally defined as material loss as a result of sliding or impact action of a
moving solid or liquid. Direct or indirect effects of performance or material loss as a
result of wear also lead to a great economic loss. Lubricants or several types of
coatings may be used to reduce wear, however such precautions cause additional
costs. Therefore, selecting a right material for a specific application is the most
effective way to reduce economic loss due to wear.
In this study, Al-Fe-V-Si alloys formed through powder metallurgy routes by using
two different sized powders and extruded were received in their final forms and
subjected to dry sliding wear test one a pin-on-disc type wear tester at room
temperature as well as 150°C, 250°C and 350°C. Results showed that wear rates of
the investigated alloys increase with increasing temperature. Wear develops by
oxidative wear mechanisms at temperatures lower than 150°C, whereas the effective
wear mechanism is plastic deformation controlled wear at 250°C and 350°C. On the
other hand, wear rates of both alloys are almost the same at room temperature. The
wear rate of the alloy produced by using powders in the range of -150+106 µm is
higher than that of the alloy produced by using powders in the range of -2000+212
µm. When wear rates are evaluated as a function of ductility of the alloys, it was seen
that wear rates increased with increasing ductility, and the higher wear rate of higher
ductility alloy (alloy produced by using powders in the range of -150+106 µm) is
caused from its higher ductility at temperatures where the effective wear mechanism
is plastic deformation.
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1. GİRİŞ
Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, yüksek mekanik özelliklerin yanı sıra düşük
yoğunluğa sahip, dökülebilirliği iyi olan, kolay işlenebilen ve korozyon dirençleri iyi
olan malzemelerin üretilmesi gerekliliği özellikle otomotiv, uzay ve elektronik
endüstrilerinde önem kazanmıştır [1]. Bunun doğal bir sonucu olarak, bu özelliklerin
bir ya da birkaçını doğal olarak barındıran aluminyum, magnezyum, titanyum gibi
metallerin ve onların alaşımlarının özelliklerinin geliştirilmesi hız kazanmıştır.
Düşük yoğunluk (2.71 g/cm3), iyi korozyon direnci ve iyi şekillendirilebilirlik
özelliklerinden dolayı yaygın kullanımı olan aluminyumun elastisite modülü (70
GPa), demir esaslı alaşımlardan (210 GPa) ya da titanyum alaşımlarından (112 GPa)
daha düşüktür. Öte yandan, aluminyum düşük ergime sıcaklığından (660°C) dolayı,
nikel esaslı ve titanyum esaslı alaşımlara göre daha düşük yüksek sıcaklık mekanik
özelliklerine sahiptir [2].
Aluminyum esaslı alaşımların yüksek sıcaklık mekanik özelliklerinin arttırılması,
yapı içerisinde yüksek sıcaklıklarda kararlılığını sağlayan dispersoid fazların
oluşturulması ile mümkün olabilmektedir. Ancak, geleneksel döküm teknolojisi ile
dispersiyon sertleştirmesine yol açacak fazların oluşumu, ancak sınırlı sayıda
aluminyum alaşımı için mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, dispersoid fazların
oluşturulmasında toz metalurjisi (T/M) teknolojisi öne çıkmaktadır ve bu yöntemle,
aluminyumun düşük yoğunluğunda herhangi bir azalma olmaksızın istenen
özelliklerde alaşım üretmek mümkün olabilmektedir. Bilindiği gibi, toz metalurjisi
ile ürün son şekline yakın bir şekilde üretilebilmekte, bu sayede talaşlı imalat
maliyeti

ortadan

kaldırılırken,

döküm

sırasında

oluşabilecek

hatalar

da

azaltılabilmektedir [3].
Aluminyum, Fe, Ni, V, Cr, Zr, Mo gibi geçiş metalleri ile alaşımlandırıldığında,
dispersiyon

sertleşmesi

sayesinde

yüksek

sıcaklık

uygulamalarında

da

kullanılabilmektedir. Bu alaşımlar arasında, hızlı katılaştırılmış Al–Fe–Si–V
tozlarından toz metalurjisi yoluyla üretilen alaşımlar, düşük yoğunluk, tokluk, termal
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kararlılık gibi özelliklerinin yanı sıra, yüksek sıcaklık uygulamaları için de uygun
olmalarından dolayı, havacılık endüstrisi için gelecek vaad eden bir alaşım grubu
olmaktadır [4]. Ancak, hızlı soğutulmuş Al–Fe–Si–V tozlarından T/M yöntemiyle
üretilen aluminyum alaşımları, orta seviyede bir dayanım sağlamakta, daha yüksek
dayanım değerleri için sıcak ekstrüzyon yönteminin de kullanılması gerekmektedir
[2].
Bu çalışmada, hızlı soğutulmuş Al–Fe–Si–V tozlarından T/M yöntemiyle üretildikten
sonra sıcak ekstrüzyon ile şekillendirilmiş halde temin edilen iki farklı özellikteki
Al–Fe–Si–V alaşımının yüksek sıcaklık aşınma özellikleri incelenmiştir. Aşınma
deneyleri, oda sıcaklığının yanı sıra 150°C, 250°C ve 350°C olmak üzere 4 farklı
sıcaklıkta, disk üzerinde sürtünen bilye (ball on disk) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Deneysel çalışmalar sonunda, aşınma hızı, sürtünme katsayısı, aşınma iz morfolojisi
gibi karakterizasyon çalışmalarıyla, alaşımların farklı sıcaklıklardaki aşınma
mekanizmasını belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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2. YÜKSEK SICAKLIKLARDA KULLANILAN ALAŞIMLAR
2.1 Yüksek Sıcaklık Tanımı
Yüksek sıcaklık, malzeme bilimi ve teknolojisi açısından, katının ergime noktasının
2/3’üne eşit ya da daha yüksek sıcaklık olarak ya da malzeme özelliklerinin,
kinetiğinin ve kimyasal davranışının oda sıcaklığından farklı olduğu sıcaklık olarak
tanımlanmaktadır [5].
Yüksek sıcaklık malzemeleri, enerji, elektronik, fotonik ve kimyasal uygulamaları da
içeren birçok alanda kullanılmaktadır [5]. Özellikle otomotiv ve havacılık
endüstrisinde, yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilen hafif malzemelere olan ihtiyaç
giderek artmaktadır. Bunun temel nedeni, hafif malzemelerin kullanımıyla, yakıt
tüketiminde tasarrufa gidilebilmesidir. Havacılık endüstrisinde, 1970’lerden bu yana,
hafif malzemelerin kullanılmasıyla yakıt tüketiminde %25 azalma olduğu
belirtilmektedir [6]. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda kullanılabilecek yeni
malzemeler geliştirmek üzere, aralarında, fizik, kimya, metalurji, makine ve elektrik
mühendisliği gibi farklı disiplinlerin yer aldığı çok sayıda çalışma yapılmaktadır.
Yüksek sıcaklık alaşımları hafif olmalarının yanı sıra dayanımlarını yüksek
sıcaklıklarda da koruyabilmelidir. Çünkü sıcaklığın artması ile birlikte malzemelerin
dayanımında azalma görülmektedir. Bu nedenle özellikle havacılık endüstrisinde
hayati öneme sahip olan bu tür malzemelerin yüksek sıcaklıklarda stabilitesini
koruyacak şekilde tasarlanması çok önemlidir.
Malzemelerin yüksek sıcaklık özelliklerinin belirlenmesinde, kimyasal bileşimin
yanı sıra üretim yönteminin de önemli etkisi vardır. Bu nedenle, izleyen bölümlerde,
yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan farklı metalik malzemelerin üretim
yöntemi, mikroyapısı, mekanik özellikleri ve kullanım alanları anlatılmıştır.
2.2 Süperalaşımlar
Süperalaşımlar, yüksek sıcaklık ve yüksek gerilme altında yapısal kararlılık gösteren
ve kimyasal bileşiminde %50’nin üzerinde Ni, Co, Cr, Nb, Mg ve/veya Fe
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elementleri içeren alaşım grubudur. Süperalaşımlar, nikel esaslı, kobalt esaslı ve
demir nikel esaslı süper alaşımlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu malzemeler, katı
çözelti matriks içerisinde, dağılmış ince karbür ve metallerarası fazlar içerir. Bu
alaşımlar, 1000-1200°C arasında uzun süre kullanılabilmelerine karşın, 1300°C
sıcaklıkta ancak kısa süreli kullanılabilirler [7].
Süperalaşımlar döküm ya da toz metalurjisi ile üretilmektedir. Şekil 2.1’de döküm
yöntemiyle üretilen bir süperalaşımın üretim akış şeması görülmektedir. Döküm
yöntemi ile üretilen süper alaşımların daha ince tanelere sahip olmasından dolayı,
daha yüksek akma dayanımı, yorulma dayanımı ve sürünme dayanımına sahip
olduğu belirtilmektedir [8].
Süperalaşımların yüksek sıcaklık dayanımı esas olarak, mikroyapıdaki niyobyum
esaslı γ΄ fazından kaynaklanmaktadır. Nikel ve niyobyumun içeren γ˝ fazı düşük
sıcaklıklarda dayanımı arttırırken, yüksek sıcaklıklarda kararlı değildir [9]. Şekil
2.3’de bazı süperalaşımlara ait tipik mikroyapılar görülmektedir.

Şekil 2.1: Döküm yöntemiye süperalaşım üretimi [8].
Süperalaşımların toz metalurjisi yöntemi ile üretim akış şeması Şekil 2.2’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2.2: Süperalaşımların toz metalurjisi üretim yöntemi şematik görünümü [8].

(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 2.3: Farklı kalite süperalaşımların mikroyapı fotoğrafları. (a) Kobalt bazlı
döküm süperalaşım (x250), (b). Nikel bazlı döküm süperalaşım (x100),
(c) Nikel bazlı süperalaşım (x3300), (ç) Nikel bazlı döküm süperalaşım
(x5000) [9].
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Süperalaşımların yüksek sıcaklık özellikleri, esas olarak, yüksek sıcaklıklarda kararlı
olan yüzey merkezli kübik faz içinde oluşan çökelti fazlarıyla belirlenmektedir [8].
Çizelge 2.1’de bazı süperalaşımlara ait yüksek sıcaklık dayanım değerleri
görülmektedir.
Çizelge 2.1: Süperalaşımların yüksek sıcaklık çekme dayanımları [8].
Çekme Dayanımı, MPa

Alaşım

21°C

540°C

650°C

760°C

870°C

Nikel Bazlı Süperalaşımlar
Astroloy

Bar

1415

1240

1310

1160

775

Inconel 718

Bar

1435

1275

1228

950

340

Udimet 500

Bar

1310

1240

1215

1040

640

Demir Bazlı Süperalaşımlar
Discolay

Bar

1000

865

720

485

-

Incolay 807 (b)

Bar

690

600

525

400

195

Kobalt Bazlı Süperalaşımlar
Haynes 188

Sac

960

740

710

455

325

L-605

Sac

1005

800

710

455

325

Şekil 2.4’de ise ticari bir süperalaşımın oda sıcaklığı, 873°C, 1127°C ve 1427°C
sıcaklıklardaki yorulma eğrileri gözlemlenmektedir. Şekilden, de gözlemlenebileceği
üzere ticari süper alaşımın yorulma özelliğinde oda sıcaklığından 1127°C’ye kadar
anlamlı bir azalma gözlemlenmemiştir [10].

Şekil 2.4: Ticari süper alaşıma ait yüksek sıcaklık yorulma direnci eğrileri [10].
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Bir süperalaşım olan Incoloy MA 956 yüksek sıcaklıklarda aşınma özelliklerine
bakıldığında yapıda, katı yağlayıcı özelliği gösteren camsı yapının oluştuğu
belirlenmiştir. Bu durum aşınma direncini yükseltmektedir. Bu alaşıma ait farklı
sıcaklıklardaki kayma mesafesine bağlı olarak sürtünme katsayısının değişimi Şekil
2.5’de gösterilmiştir [11].

Şekil 2.5: 0.0654 m/s’de Incoloy 800 HT’e karşın MA 956’ya sıcaklığın etkisi [11].
2.3 Titanyum ve Alaşımları
Titanyum ve alaşımları düşük yoğunluk (4.54 g/cm3), yüksek dayanım, yüksek
korozyon direnci gibi özelliklere sahip teknolojik olarak önemli mühendislik
malzemeleridir [12]. Titanyum, kimyasal bileşimine ve sıcaklığa göre α ve β fazlarını
içermekte ve alaşımlar bu fazlara göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar arasında alfa
titanyum alaşımları yüksek sıcaklık uygulamaları için daha uygundur [3].
Titanyum alaşımları, döküm yöntemi ile nispeten kolay üretilen malzemelerdir.
Çatlak ilerleme hızı ve sürünme dayanımı iyidir. Bunun yanı sıra döküm yöntemi ile
üretilen titanyum alaşımlarının reaktivitesinin yüksek olmasından ötürü döküm
sonrası oluşan porlar sıcak izostatik presleme yöntemi ile giderilebilir. Ancak, yine
yüksek reaktiviteden ötürü bu işlemin özel şartlar altında yapılması gerekmektedir.
Düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci ve yüksek mekanik özelliklerine rağmen
titanyum alaşımlarının döküm ile üretilmesi çok pahalı olmaktadır. Bu anlamda son
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ürüne yakın olması, talaşlı imalat masrafının olmaması ve enerji maliyetlerinin düşük
olmasından dolayı titanyum alaşımları, özellikle yüksek sıcaklık α alaşımları, toz
metalurjisi (T/M) ile üretilmektedir.
Titanyum alaşımları α, β veya α+β fazlarının yapı içerisindeki oranına göre
sınıflandırılmaktadır. Bu alaşımlar içerisinde, yapısında bir miktar β fazı da içeren α
alaşımları (alfa yakın; near alpha) yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmaktadır.
Bu alaşımlara örnek olarak, IMI 685 (Ti-6Al-5Zr-0.5Mo-0.2Si) alaşımı 580°C’ye,
IMI 834 (Ti-5.8Al-4Sn-3Zr-1Nb-0.3Mo-0.3Si) alaşımı 590°C’ye, Ti-1100 alaşımı
ise 590°C’ye kadar kullanılabilmektedir [3].
Şekil 2.6’da IMI 834 titanyum alaşımına ait elektron mikroskobu görüntüsünde (Ti,
Zr)5Si3 çökeltileri görülmektedir. Bu çökeltilerin var olması bu alaşım türünün diğer
titanyum alaşımlarına göre daha iyi yorulma direncine ve yüksek sıcaklıklarda (T ≤
400°C) akma dayanımına sahip olmasını sağlamaktadır [13].

Şekil 2.6: IMI 834 alaşımı içerisinde (Ti, Zr)5Si3 çökeltilerinin elektron mikroskobu
fotoğrafı [13].
Titanyum alaşımlarının başta yorulma ve sürünme dayanımı gibi mekanik özellikleri,
içerdikleri α veya β fazlarının oranlarına göre değişmektedir. Örneğin, bir α
stabilizörü olan aluminyumun kimyasal bileşime ilave edilmesiyle çekme dayanımı
ve sürünme dayanımının arttığı belirlenmiştir [14]. Çizelge 2.2’de α-yakın titanyum
alaşımlarına ait, 510°C, 565°C ve 595°C sıcaklıklardaki sürünme özellikleri
görülmektedir.

8

Çizelge 2.2: α-yakın alaşımlardan Ti-1100 ile IMI 834’ün sürünme özelliklerinin
karşılaştırılması [14].
Minimum sürünme
hızı, 10-4/saat

Alaşım

%0.2 sürünme süresi,
saat

500 saat sürünmeden
sonra kesit daralması,
%

510°C sıcaklık ve 414 MPa gerilme altında sürünme özellikleri
IMI 834 (α+β)

3.7

330

-

Ti-1100

0.5

4010

12.5

IMI 834 (β)

0.5

920

-

565°C ve 275 MPa gerilme altında sürünme özellikleri
IMI 834 (α+β)

8.4

140

11.5

Ti-1100

1.6

850

7,6

IMI 834 (β)

2.9

520

3.1

595°C ve 165 MPa gerilme altında sürünme özellikleri
IMI 834 (α+β)

2.4

610

12.2

Ti-1100

1.0

2410

6.0

IMI 834 (β)

1.1

1600

2.1

Uzay ve havacılık endüstrisinde en çok kullanılan titanyum alaşım türleri α-yakın
titanyum alaşımlarıdır. Kritik parçalarda kullanılan bu alaşımlar için yüksek
sıcaklıklarda sürünme dirençlerinin yanı sıra dayanım değerleri de önem
taşımaktadır. Çizelge 2.3’de α-yakın titanyum alaşımı Ti-8Al-1Mo-1V’ye ait yüksek
sıcaklık mekanik özellikleri yer almaktadır.
Çizelge 2.3: Ti-8Al-1Mo-1V alaşımına ait yüksek sıcaklık mekanik özellikleri [15].
Deney sıcaklığı, °C

Çekme dayanımı, MPa

Kopma uzaması, %

Kesit daralaması, %

Oda Sıcaklığı

1020

13

19

93

951

13

20

205

855

12

21

315

779

11

23

425

724

10

26

540

655

14

30

Titanyum alaşımlarının iyi çekme dayanımı, sürünme dayanımı gibi özelliklerine
rağmen, aşınma dirençleri düşüktür. Bu sebeple, yüzey kaplama veya yüzey
sertleştirmesi gerekebilmektedir [15]. Titanyum alaşımlarının yüksek sıcaklık
alaşımları olarak düşünülmesine rağmen, 480°C üzerinde kullanılamaz. Titanyum
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alaşımları, kararlı durumda iken, yüksek dayanımlı, korozyona karşı dirençli ve
hafiftirler. Ancak, 1000°C’nin üstündeki sıcaklıklarda çalışması gerekilen jet ve
roket motorlarında bu alaşımlar kullanılmamaktadır. Bu alanlarda süperalaşımların
kullanılması daha uygundur [16]. Son zamanlarda ise, havacılık endüstrisinde
aluminyum alaşımları üzerinde titanyuma rakip olması için birçok çalışma
başlatılmıştır [17]. Aluminyum alaşımları havacılık endüstrisinde titanyumun yerine
kullanılmak üzere düşünülmektedir.
2.4 Paslanmaz Çelikler
Paslanmaz çelikler yüksek sıcaklık uygulamalarında korozyon dirençlerinden dolayı
yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik türleri arasında, yüksek sıcaklık
uygulamalarına en uygun olanı ferritik paslanmaz çeliklerdir. Ancak, bu tür
paslanmaz çeliklerin yüksek sıcaklıklarda dayanım değerlerinde düşme olmaktadır.
Bunun önüne geçmek için krom içeriğinin %11 seviyelerinde olması gerekmektedir.
Bu anlamda, 409 kalite ferritik paslanmaz çelikler yüksek sıcaklık uygulamalarında
en çok kullanılan paslanmaz çelik türüdür [3].
Paslanmaz çelikler çoğunlukla döküm yöntemi ile üretilmekte, ancak toz metalurjisi
yöntemi ile üretilmeleri de mümkündür. Vakum altında üretilen 316 kalite paslanmaz
çeliklerinin, nihai mekanik özelliklerinde azalma olmadığı gözlemlenmiştir. Hatta
azot ilavesi ile dayanım değerlerinin arttığı belirlenmiştir [3].
Kısa süreli yüksek sıcaklığa maruz kalma durumunda en önemli dayanım ölçütü,
çekme dayanımıdır. 480°C’nin altındaki servis şartlarında kullanılacak çelik
dizaynında en önemli kıstas çekme dayanımıdır [18]. Şekil 2.7’de bazı paslanmaz
çelik türlerinin, sıcaklık ile değişen çekme dayanımlarına ait eğriler gösterilmiştir.
Yüksek sıcaklıkta servis koşullarına daha uzun süre maruz kalınacaksa, yorulma
dayanımı tasarım sırasında daha çok önemli hale gelmektedir [18]. Paslanmaz
çelikler yüksek korozyon dirençlerine sahip olmalarına rağmen, aşınma dirençleri
düşüktür. Bu dezavantajlı durum, yağlama ile giderilmeye çalışılırken, eczacılık,
yiyecek sektörü gibi hijyenin önemli olduğu alanlarda bu da mümkün değildir. Bu
durumda, yüksek aşınma direnci, tasarımda yapılacak iyileştirmelerle sağlanmaya
çalışılmaktadır. [18]. Çizelge 2.4’de bazı paslanmaz çelik türlerinin yüksek sıcaklıkta
adhesif aşınma özellikleri listelenmiştir [18].
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Şekil 2.7: Farklı çelik tiplerine göre çekme dayanımının sıcaklık ile ilişkisi [18].
Çizelge 2.4: Adhezif aşınma üzerinde sıcaklığın etkisi [18].
Farklı sıcaklıklardaki hacim kaybı, mm3

Oda sıcaklığı
sertliği, HRC

80°C

205°C

315°C

425°C

540°C

S21800

95 HRB

2.6

2.3

2.8

2.2

1.3

Tip 304

79 HRB

14.7

13.5

14.5

15.2

-

Tip 410

95 HRB

282.8

231.2

-

-

-

S17400

35 HRB

31.3

23.8

12.5

8.2

-

Stellite 6B

43 HRB

2.6

3.3

3.7

4.3

7.6

Alaşım

2.5 Aluminyum Alaşımları
Aluminyum alaşımlarının Fe, Ni, V, Cr, Zr, Mo gibi geçiş metalleri, Si ya da Ce ile
yaptığı alaşımların genel adı Al-Fe-X alaşımlarıdır. Bu alaşımlar dispersiyon
sertleşmesi ile sertleşebilmektedir. Matriks içinde ince taneli olarak dağılan bu
dispersoitler yüksek sıcaklıkta bozunmadığı için yüksek sıcaklık uygulamalarında
kullanılabilmektedir.
Aluminyum alaşımları, düşük ergime sıcaklığı, iyi akışkanlık, iyi ısıl iletkenlik,
kimyasal kararlılık ve iyi son ürün yüzey pürüzlülüğü gibi özelliklerinden dolayı,
döküm yöntemi ile üretilmektedir [3]. Döküm aluminyum alaşımları arasında yüksek
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sıcaklık özellikleri en yüksek olan alaşım sınıfı Al-Cu (%7-8 Cu) alaşımlarıdır. Bu
alaşımın yüksek sıcaklık aşınma ve dayanım özellikleri, kimyasal bileşime, bakır,
nikel, magnezyum ve bazen demir ilavesi ile iyileştirilebilir.
Aluminyum alaşımları, döküm yönteminin yanı sıra, toz metalurjisi yöntemiyle de
üretilebilmektedir. Bu sayede, daha saf mikro yapı elde etmek ve mekanik özellikleri
ve korozyon direncini arttırmak mümkün olmaktadır. Ancak, daha saf bir mikroyapı
oluşturmak için hızlı soğutma veya mekanik alaşımla yapılmalıdır. Bu yöntemler ile
kafes hatalarını azaltmak ve mikrokristalin fazlar oluşturmak mümkündür [2].
Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmak üzere aluminyum alaşımı üretmenin
en uygun yolu, hızlı soğutma ve toz metalurjisinin kombinasyonuyla mümkündür.
Aluminyum alaşımları düşük yoğunluklarından dolayı, havacılık endüstrisinde
kullanılmaktadır. Özellikle, aluminyum-lityum (Al-Li-X) alaşımları havacılık ve
uzay endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır [3]. 2XXX ve 7XXX serisi
aluminyum alaşımları ile karşılaştırıldığında Al-Li-X alaşımları düşük yoğunluk,
yüksek elastisite modülü, mükemmel yorulma dayanımı ve iyi tokluk özelliklerinden
dolayı tercih edilmektedir [3]. Aluminyum lityum alaşımları da, 2XXX, 6XXX ve
7XXX alaşımları gibi, çökelme sertleşmesi uygulanabilmektedir [3]. Ancak, çökelme
sertleşmesi uygulanması sonucu oluşan fazların yüksek sıcaklıklarda çözünmesi
sonucu dayanım azalmaktadır [19]. Bu nedenle, aluminyum lityum alaşımları düşük
yoğunluk ve iyi dayanım özelliklerine rağmen yüksek sıcaklıklarda yeterli dayanım
özellikleri sergileyememektedir. Aluminyum-lityum alaşımlarına, bakır, magnezyum
ve zirkonyum ilave edilerek, süneklik, tokluk ve dayanım özellikleri artırılmaktadır.
Al-Li-X alaşımlarına, Weldalite 049, 2090, 2091, 8090 alaşımları örnek olarak
verilebilir. Toz metalurjisi ile (T/M) ve hızlı soğutulmuş veya mekanik alaşımlama
yöntemi ile üretilmiş aluminyum-lityum alaşımlarının döküm ile üretilen alaşımlara
göre daha düşük yoğunluk ve yüksek elastik modül (E) elde edilebilir [3]. Lityum ve
berilyum alaşım elementi birlikte olarak sadece T/M ve hızlı soğutulmuş Al-Li-Be
sisteminde mümkündür [3].
Havacılık endüstrisinde çokça kullanılan bir diğer aluminyum alaşım grubu da
2XXX serisi aluminyum alaşımlarıdır. Bu alaşımlarda temel alaşım elementi bakır,
ikinci element ise magnezyumdur.

2XXX serisi aluminyum alaşımları döküm

yöntemi ile üretilmektedir. 2XXX serisi aluminyum alaşımları yüksek dayanım
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değerlerine sahiptir, ancak korozyon direnci diğer aluminyum alaşımları ile
karşılaştırıldığında

düşüktür.

Bu

sebeple

yüksek

sıcaklık

uygulamalarında

kullanılması mümkün değildir [19].
Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmak üzere birçok T/M ile üretilmiş hızlı
soğutulmuş aluminyum alaşımı araştırılmış belki de bunlar arasından en çok gelecek
vaat eden alaşım Al-Fe-Ce alaşımları içinden CU78 ve CZ42 olarak belirlenmiştir.
Bu alaşımlar 315°C’ye kadar iyi akma dayanımı göstermektedir. Bu alaşımların
korozon deneyinde %3.5 NaCl çözeltisi içinde 275 MPa gerilme altında 180 gün
sonunda bir kırılma olmadığı gözlemlenmiştir [3].
Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmak üzere gelecek vaat eden bir diğer
alaşım grubu, hızlı soğutma ve toz metalurjisi yöntemleri ile üretilmiş Al-Fe-Si–V
alaşımlarıdır [3]. Şekil 2.8’de bu alaşımın üretim yöntemi gösterilmiştir.

Şekil 2.8: Al–Fe–Si–V alaşımının üretim aşamaları [2].
FVS-0812 ve FVS-1212 gibi Al-Fe-Si-V alaşımları 425°C’ye kadar yüksek dayanım
gösterebilmektedir. Bu değer yukarıda bahsedilen bir diğer T/M ile üretilmiş hızlı
soğutulmuş Al-Fe-X sistemi alaşımı olan Al-Fe-Ce alaşımlarından daha yüksektir.
Ayrıca, bu alaşımların içerdiği yüksek silikat içeriği elastik modülünü ve korozyon
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direncini de arttırmaktadır. FVS-0812 alaşımı, 2014 aluminyum alaşımları yerine
uçak lastiği mesnetlerinde kullanılmak üzere dövülmüştür. Bunun sonucunda, yüksek
sıcaklıkta daha kararlı ve 2014 alaşımına göre 300°C’de iki katı daha yüksek
dayanıma sahip bir alaşım elde edilmiştir. Bu sayede FVS-0812 alaşımı titanyum ile
karşılaştırılabilir hale gelmiştir [3].
T/M ile üretilmiş hızlı soğutulmuş Al-Fe-Si-V alaşımları, sahip olduğu düşük
yoğunluk ve yüksek sıcaklık özellikleri bakımından titanyumla karşılaştırabilir
özellikler sergilemektedir.
Düşük yoğunluğu ve yüksek elastisite modulü sayesinde Al-Li alaşımları havacılık
endüstrisinde kullanılan bir alaşımdır. Bu alaşımlardan 8090 alaşımının yüksek
sıcaklıklarda kullanılabilmesi için mikroyapı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Buna
göre yüksek sıcaklıklarda deformasyon uygulanan 8090 Al-Li alaşımının, dinamik
tane büyümesi ve büyük açılı tane sınırlarına sahip oldukları gözlemlenmiştir [20].
Şekil 2.9’da bu alaşımın 530°C’de farklı deformasyon oranları sonrası taramalı
elektron mikroskobu fotoğrafları görülmektedir.

Şekil 2.9: 530°C’de 10-3/sn değerinde deformasyon hızı uygulanan 8090 alaşımının
farklı deformasyon oranlarındaki taramalı elektron mikroskobu
fotoğrafları. (a) ε=0 (b) ε=0.3 (c) ε=4.0 [20].

14

Al-Fe-X sisteminin bir üyesi olan Al-Fe-Ce alaşımı sistemi yüksek sıcaklık
uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu alaşımlardan biri olan, Al-8Fe-Ce alaşımı
içerisindeki matriks içerisinde uniform dağılmış ince Al-Fe-Ce fazı dayanımı
artırmaktadır. Şekil 2.10’da Al-8Fe-Ce alaşımı içerisindeki ince taneli Al-Fe-Ce fazı
görülmektedir [3].

Şekil 2.10: Hızlı katılaşma ve toz metalurjisi yöntemleri kullanılarak üretilen Al8Fe-4Ce alaşımına ait TEM fotoğrafı [3].
Al-Fe-V-Si alaşımlarında, β-Al13FeSi fazı iğnesel morfolojisinden dolayı, gerilme
konsantrasyonunu arttırmakta ve tokluğu düşürmektedir. Bu nedenle, kimyasal
bileşime vanadyum ilavesi ile β-Al13FeSi fazı yerine daha ince taneli kübik αAl13(Fe, V)3Si fazı oluşmaktadır. Bu fazın oluşumu ile dayanımdan kayıp olmaksızın
yüksek sıcaklıklarda kararlılık sağlanmaktadır [21]. Ayrıca, Al13(Fe, V)3Si fazının Al
matriks içerisinde üniform dağılması ile yeniden kristalleşme sıcaklığı artmakta ve
tane büyümesi de önlenmektedir [2]. Alaşımın özellikleri α- Al13(Fe, V)3Si fazının
matriks içerisinde dağılımına göre değişmektedir. Şekil 2.11’de bu fazları matriks
içerisinde dağılımları görülmektedir. Buna göre, Şekil 2.11a’da 1 ile gösterilmiş
kısımlar α fazını 2 ile gösterilmiş kısımlar ise β fazını göstermektedir. Şekil 2.11b’
de ise 2 ile gösterilmiş kısımlar iğnesel morfolojideki β fazını, 3 ile gösterilmiş
kısımlar ise V zengin bölgeleri göstermektedir [17].
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(a)

(b)

Şekil 2.11: Döküm yoluyla üretilmiş Al-8Fe-1.4V-8Si alaşımına ait taramalı elektron
mikroskobu fotoğrafları. (a) 1 no’lu kısım α fazını 2 no’lu kısım β fazını
göstermektedir, (b) 3 nolu kısım V zengin bölgeyi 2 ile gösterilen kısım
ise iğnesel morfolojideki β fazını işaret etmektedir [17].
2XXX, 6XXX ve 7XXX serisi döküm aluminyum alaşımları, oda sıcaklığında, düşük
yoğunluk, korozyon direnci ve iyi dayanım değerleri göstermesine rağmen, yüksek
sıcaklık dayanımı Çizelge 2.5 ve Çizelge 2.6’da de görülebileceği gibi düşmektedir.
Bu anlamda, aluminyum için yüksek sıcaklık dayanımı, kabul edilebilir değerlerde
alaşım dizayn etmek çok önemlidir.
Çizelge 2.5: Aluminyum alaşımlarının farklı sıcaklıklardaki akma dayanımı [19].
Farklı sıcaklıklarda akma dayanımı, MPa

Alaşım ve
temper kodu

24°C

100°C

150°C

205°C

260°C

315°C

370°C

2024-T3

345

330

310

138

62

40

28

2024-T6-T651

393

372

248

130

62

40

28

6061-T6-T651

275

262

215

103

35

19

12

6063-T6

215

193

138

45

24

17

14

7075-T6-T651

503

448

185

90

62

45

32

7178-T6-T651

538

470

185

83

62

48

38

Çizelge 2.6: Aluminyum alaşımlarının farklı sıcaklıklardaki çekme dayanımı [19].
Farklı sıcaklıklarda çekme dayanımı, MPa

Alaşım ve
temper kodu

24°C

100°C

150°C

205°C

260°C

315°C

370°C

2024-T3

483

455

380

185

75

52

35

2024-T6-T651

475

448

310

180

75

52

35

6061-T6-T651

310

290

235

130

52

32

21

6063-T6

240

215

145

62

31

22

16

7075-T6-T651

572

483

215

110

75

55

40

7178-T6-T651

607

503

215

103

75

59

45
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Çizelge 2.5 ve 2.6’da görüldüğü gibi çökelme sertleşmesi uygulanmış döküm
aluminyum alaşımlarında yüksek sıcaklıklarda, çökelti fazlarının çözünmesi ile
dayanım değerlerinde önemli düşmeler olmaktadır. Bu anlamda dispersiyon ile
sertleştirilmiş aluminyum alaşımları yüksek sıcaklık uygulamalarına daha uygundur.
Aluminyum-Lityum alaşımları, yaşlandırma ile sertleşen bir alaşım grubudur ve
yaşlandırma sırasında, matriks içerisinde kimyasal bileşimi Al3Li (δ’) olan çökelti
fazı çökelmekte ve alaşımın dayanım değerleri artmaktadır. Yaşlandırma süresinin
Al-Li alaşımı olan 2090 alaşımının üzerindeki etkisi Şekil 2.12’de gösterilmiştir [3].

Şekil 2.12: 2090 Al-Li (%2.4 Li, %2.4 Cu, %0.18 Zr) alaşımının akma dayanımının
190°C’deki yaşlandırma süresine bağlı olarak değişimi [3].
Şekil 2.12’de görüldüğü gibi, yaşlandırma süresi arttıkça alaşımın akma dayanımı
artmaktadır. Ayrıca, alaşıma yaşlandırmadan önce uygulanan deformasyon ve ön
yaşlandırma, yaşlandırma sonrası elde edilen dayanım değerlerine katkıda
bulunmaktadır.
Yaşlandırma yöntemi ile sertleştirilen alaşımların yapısında bulunan çökelti
fazlarının yüksek sıcaklıklarda çözünmesi ile dayanım değerleri azalmaktadır.
Örneğin, Şekil 2.13’de Al-Li alaşımı olan Weldalite 049 ve 2219 alaşımlarının akma
dayanımı, sıcaklığa bağlı olarak azaldığı görülmektedir. Bu sebeple düşük yoğunluk
ve

iyi

korozyon

dirençlerine

rağmen

uygulamalarında kullanılamamaktadır.
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Al-Li

alaşımları

yüksek

sıcaklık

Şekil 2.13: İki farklı Al-Li alaşımının akma dayanımının sıcaklığa bağlı olarak
değişimi [3].
Yüksek sıcaklık uygulamalarında, dispersiyonla sertleştirilmiş aluminyum alaşımları,
çökelme

sertleşmesi

uygulanmış

alaşımlara

göre

daha

uygundur.

Ancak,

aluminyumda dispersiyon sertleştirmesi yoluyla, dayanım artışı sağlayan element
sayısı az olup, Al-Fe-X sistemi içinde geçiş metalleri kararlı çökelti fazları
oluşturabilmektedir. Bu gruba ait bazı alaşımların oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklık
mekanik özellikleri Çizelge 2.7’de, bir Al-Fe-Ce alaşımı olan CZ42 alaşımının
sıcaklığa bağlı olarak mekanik özellikleri Çizelge 2.8’de, bir Al-Fe-Si-V alaşımı olan
FVS-0812 alaşımının mekanik özellikleri ise Çizelge 2.9’da görülmektedir.
Çizelge 2.7: Al-Fe-X sistemine ait bazı alaşımların oda sıcaklığı ve 316°C’deki
mekanik özellikleri [3].
Malzeme
Al-8Fe-7Ce
Al-8Fe-2Mo-1V
Al-10,5Fe-2,5V
Al-8Fe-1.4V-1.7Si

Sıcaklık,
°C

Akma dayanımı,
MPa

Çekme dayanımı,
MPa

Kopma uzaması,
%

25

418.9

484.9

7.0

316

178.1

193.8

7.6

25

323.5

406.6

9.0

316

170.0

187.5

6.7

25

464.1

524.5

7.2

316

206.3

240.0

6.9

25

362.5

418.8

6.0

316

184.4

193.8

8.0

Çizelge 2.7, Çizelge 2.8 ve Çizelge 2.9 incelendiğinde, Al-Fe-X alaşımları içinde AlFe-Si-V alaşımlarının mekanik özelliklerinin Al-Fe-Ce alaşımına göre daha iyi
olduğu, bu nedenle yüksek sıcaklıklarda kullanım için en uygun adaylardan biri AlFe-Si-V alaşımları olarak görünmektedir.
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Çizelge 2.8: CZ42 alaşımının mekanik özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimi [3].
Sıcaklık, °C

Akma
dayanımı, MPa

Çekme
dayanımı, MPa

Elastisite
modülü, GPa

Oda Sıcaklığı

-

448

78.6

166

345

365

68.9

232

296

310

64.1

260

262

253

62.1

316

200

210

56.5

Kopma
uzaması, %*

5.0

*Oda sıcaklığı ve 316°C’deki değerdir.

Çizelge 2.9: FVS-0812 alaşımının mekanik özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak
değişimi [3].
Sıcaklık, °C

Akma dayanımı,
MPa

Çekme
dayanımı, MPa

Elastisite
modülü, GPa

Kopma
uzaması, %*

24

413

462

88.4

12.9

149

345

379

83.2

7.2

232

310

338

73.1

8.2

316

255

276

65.5

11.9

Dispersiyon ile sertleştirilmiş 8009 Al (Al-8.5Fe-1.3V-1.7Si) alaşımına ait yüksek
sıcaklık (300°C ve 450°C) sürünme özellikleri Şekil 2.14’de görülmektedir. Hızlı
katılaşma ve T/M ile üretilmiş bu alaşımın sürünme dayanımı saf aluminyum ve
çökelme sertleşmesi uygulanan aluminyum alaşımlarından daha iyi olduğu
belirtilmektedir [22].

Şekil 2.14: 8009 aluminyum alaşımının sürünme hızının gerilmeye bağlı olarak
değişimi. [22].
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3. AŞINMA
Aşınma, kayma, yuvarlanma veya darbe sonrasında katı malzeme üzerinde oluşan
hasar ya da malzeme kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda malzeme kaybı
ifadesi yer almasına rağmen, ağırlıkta ya da hacimde herhangi bir değişme
olmaksızın malzemenin cisim üzerindeki yer değiştirmesi de aşınma olarak
tanımlanmaktadır [16]. Aşınma hızları, kullanım şartlarına göre 10-15 ile 10-1
mm3/Nm arasında değişmektedir. Bu değerlerin farklılığı, aşınmanın kontrolünde,
malzeme seçiminin ve kullanım koşullarının kilit rol oynadığını göstermektedir [23].
3.1 Aşınma ve Sürtünme Kaynaklı Enerji ve Malzeme Kayıplarının Maliyeti
Her mekanik aygıtta tribolojik kusurlardan ötürü ısı ve malzeme kaybı olmaktadır.
Bu oran, birim başına küçük gözükmesine rağmen, milyonlarca mekanik aksam
düşünüldüğünde çok büyük boyutlara ulaşmaktadır.
1966 yılında, Peter Jost tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tribolojinin
İngiltere’ye maliyeti 1965 yılında, yıllık 515 milyon £ düzeyindedir. Yine, Batı
Almanya’da yapılan benzer bir çalışmada, 1975 yılında aşınma ve sürtünmenin
yarattığı zarar yıllık 10 milyar DM olduğu belirtilmiştir. ABD’de eğer, ulaşım,
makina, elektrik üretimi ve endüstriyel proseslerde tribolojik çözümler bulunabilirse,
enerji tüketiminde %11 düzeyinde tasarruf edilebileceği belirtilmektedir. Örneğin,
ABD’de sadece otomotiv sektörününün 1 yıllık enerji tasarrufunun 14.3 milyar dolar
düzeyinde olduğu hesaplanmıştır [24].
Sonuç olarak, aşınma ve sürtünme kaynaklı zararlar ülkelerin ekonomik yapısına
önemli ölçüde etki edebilecek büyüklüktedir ve bu nedenle uygun malzeme seçimi
büyük önem taşımaktadır.
3.2 Aşınma Mekanizmaları
Aşınma mekanik ve/veya kimyasal yollarla oluşur ve genellikle sürtünme kaynaklı
ısınma ile hızlanır. Aşınma hasarları, 5 farklı mekanizmayla gerçekleşmektedir,
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ancak temel prensip katı malzemenin yüzeyden kopmasıdır. Buna göre aşınma
mekanizmaları,
1. Adhezif aşınma
2. Abrasif aşınma
3. Yorulma ve tabakalı (delaminasyon) aşınma
4. Erozyon ve çarpma etkisiyle aşınma
5. Kimyasal/Oksidatif aşınma olarak sıralanmaktadır.
Bunların dışındaki mekanizmalar, yukarıda sıralanan 5 farklı mekanizmanın
kombinasyonlarıdır

[25].

Aşağıda

her

bir

aşınma

mekanizmasının

genel

karakteristikleri anlatılmıştır.
3.2.1 Adhezif aşınma
Adhezif aşınma iki katı yüzeyin kayma sırasında birbirleriyle etkileşimi sonucu
oluşur. Adhezyon (veya bağlanma) yüzeydeki pürüzlerin bağlanmasıyla oluşur,
kayma sırasında meydana gelen kesme gerilmelerinin etkisiyle bağlantı noktalarında
kopma gerçekleşir ve malzeme kaybı meydana gelir [25]. Şekil 3.1’de adhezif
aşınma sonucu oluşan parçacık kaynaması şematik olarak görülmektedir. Buna göre
adhezif aşınma sırasında, yüzeydeki pürüzler birbirlerine kaynar, bunu takiben
bağlantı yerlerinden kopmalar meydana gelmektedir ve kopan parçacıklar iki yüzey
arasında ikincil temasların oluşmasını sağlamaktadır. Kopan parçaların birbirleriyle
temaslarının artmasıyla bu parçalar topaklanır ve bu topaklar kayan iki yüzey
arasında hareket eder, iki yüzey arasında büyüyen bu parçalar yükün de etkisiyle
levha haline gelir. Sonuç olarak, yüzeylerde yapışık halde, kayma yönünde kompozit
yapıda levha tipi aşınma partikülleri oluşur [25].
Deneysel veriler temel alınarak

geliştirilen

Eşitlik

3.1

ile

aşınma

hesaplanabilmektedir.

v=

kWx
H

(3.1)

Burada,
v: Aşınma hızı,
W: Uygulanan yük,
x: Kayma mesafesi,
k: Aşınma katsayısı,
H: Aşınan yüzeyin sertliği olarak tanımlanmaktadır.
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hızı

Eşitlik 3.1’e göre, aşınma hızı, uygulanan yük ve kayma mesafesi ile artarken,
sertliğin artmasıyla aşınma azalmaktadır. Sertliğin aşınma direncine etkisi, Şekil
3.2’de görülmektedir [26].

Şekil 3.1: Parça kopması ve topaklama ile partikül taşınmasının oluşumu [26].

Şekil 3.2: Yağlamasız koşullarda saf metallerin aşınma direncinin sertliğe bağlı
olarak değişimi [26].
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Sertlik, yük gibi parametrelere ek olarak, hekzagonal sıkı paket (hsp) yapıya sahip
metallerin, kübik metallere göre daha düşük aşınma ve sürtünme gösterdiği
belirlenmiştir. Bunun yanında, çok kristalli metallerde tane sınırları, adhezyonu,
sürtünmeyi ve aşınmayı etkilemektedir [26].
3.2.2 Abrasif aşınma
Aşınan iki yüzey arasında, sert partiküllerin daha yumuşak malzemede plastik
deformasyon

ya

da

kırılma

meydana

getirmesi

abrasif

aşınma

olarak

isimlendirilmektedir [23].
Abrasif aşınma sırasında, yüzeyden plastik deformasyon ile malzeme kaybı birçok
deformasyon tipleri ile meydana gelebilmektedir. Bunlar, pullaşma, kama düzeni ve
kesmedir [26]. Eşitlik 3.1 bu tip aşınma için de geçerli bir durumdur. Buna göre,
uygulanan yük, kayma mesafesi aşınma hızını artırırken, malzemenin sertliği aşınma
hızını azaltmaktadır.
3.2.3 Yorulma ve tabakalı (delaminasyon) aşınma
Adhezif ve abrasif aşınmada sürekli bir temas mevcut iken, çevrimsel bir temasın söz
konusu olduğu durumlarda, farklı bir aşınma mekanizması ortaya çıkmaktadır. Bu tür
çevrimsel temaslar sonucu oluşan aşınma türüne yorulma aşınması adı verilmektedir.
Eğer çevrim sayısı yüksek ise, yüksek çevrimli yorulma aşınması, çevrim sayısı
düşük ise düşük çevrimli yorulma aşınmasının oluşması beklenmektedir [26].
Dönen yapı elemanları için genellikle parçalar arasında elastik bir temas söz
konusudur. Temas noktasında, ana aşınma mekanizması yüksek çevrimli yorulma
aşınmasıdır. Söz konusu temas altında ortaya çıkan gerilme, malzemenin akma
dayanımından yüksek olmamasına rağmen, temas noktasındaki, boşluk, tane sınırı ve
inklüzyonlar nedeniyle yerel olarak akma dayanımından yüksek gerilmeler
oluşabilmektedir. Bu durumlarda, düşük çevrimli yorulma aşınması meydana
gelebilmektedir. Eğer, iki malzeme arasında plastik bir temas söz konusu ise,
yorulma aşınması pullaşma olarak kendini gösterebilmektedir. Bu tip aşınma, yapı
üzerinde tek bir çevrimde meydana gelmemekte, aşınmanın oluşabilmesi için Şekil
3.3’de gösterildiği gibi tekrarlı bir çevrim olması gerekmektedir [26].
Bir yorulma aşınması türü olan tabakalı (delaminasyon) aşınma, yüzey pürüzlerinin
kayma noktalarında birbirleri üzerinde devamlı hareketi sonucu olan bir aşınma
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türüdür. Yüzeyin altında küçük çatlaklar meydana gelir. Temas noktasının hemen
altındaki üç eksenli basma gerilmesinden dolayı, çatlak çekirdeklenmesi meydana
gelir. Devamlı yüklemeler ve deformasyon prosesi çatlakların büyümesine ve komşu
çatlaklar ile birleşmesine sebep olmaktadır. Şekil 3.4’de delaminasyonun önemli bir
aşınma mekanizması olduğu karşılıklı sürtünme aşınmasında, paralel yüzey altı
çatlaklar ve tabakalı aşınma kalıntıları gözlemlenmektedir.

Şekil 3.3: Çelik için devamlı kayma sırasında oluşan aşınma [26].
Delaminasyon aşınması ilk defa 1973 yılında detaylı olarak tanımlanmıştır.
Geleneksel olarak, kayma sonucu oluşan aşınmanın bu tür etkisi, adhezif aşınma
olarak tanımlandıysa da delaminasyonun daha doğru bir tanımlama olduğu
belirtilmektedir [27].

Şekil 3.4: Delaminasyon aşınmasında devamlı yükler sonrasında oluşan paralel
çatlaklar ve tabakasal aşınma kalıntıları [27].
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3.2.4 Erozyon ve çarpma etkisiyle aşınma
Erozif aşınma, katı veya sıvı parçacıkların yüzeye çarpmasıyla oluşan aşınma türü
olup mekanizması şematik olarak Şekil 3.5’de görülmektedir. Erozif aşınma, gaz
türbin bıçaklarından pompa pervanelerine kadar birçok alanda meydana gelebilir. Bu
tür aşınma türü, diğerlerinden farklı olarak malzemenin dayanımına bağlı
olmayabilir. Erozif aşınma, partikülün çarpma açısı, çarpma hızı ve partikül boyutu
gibi birçok parametreye bağlıdır. Örneğin, partikül sert ve katı halde ise abrasif
aşınmaya benzer bir yapı ortaya çıkabilir, fakat partikül bir sıvı ise, parça erozyona
uğrar. Erozif aşınmaya sebep olan, partikülün çarpma açısı, düşük ise abrasif
aşınmaya benzer bir yapı meydana gelir iken, çarpma açısı yüksek ise malzeme
yüzeyinde erozyon meydana gelir. Çarpan partikülün hızı düşük ise, yüzeyde plastik
deformasyon oluşturacak bir gerilme meydana gelmez ve sonuçta statik yorulma
meydana gelir. Ancak çarpma hızı yüksekse, yüzeyde plastik deformasyon meydana
gelir. Hatta çok yüksek çarpma hızlarında, yüzeyde kısmi ergime meydana gelebilir.
Partikül sertliğinin erozif aşınma üzerinde etkisi büyüktür. Sert partiküller, yumuşak
partiküllere oranla daha çok aşınmaya sebep olmaktadır. Benzer şekilde, partiküllerin
keskinliği aşınma hızını artırabilir [24].

Şekil 3.5: Erozif aşınma mekanizması [24].
3.2.5 Kimyasal oksidatif aşınma
Kimyasal veya korozif aşınma, kayma aşınmasının korozif ortamda meydana
gelmesiyle oluşur. Havada en baskın korozif oksijendir. Bu sebeple, havadaki
kimyasal aşınma genellikle oksidatif aşınma olarak adlandırılır. Kaymanın
varlığında, korozyonun kimyasal ürünleri (örneğin oksitler), korozyonu yavaşlatan
yüzeyde film oluşur, fakat kayma eylemi bu filmi kaldırır ve korozyon devam
edebilir. Bu sebepten, kimyasal aşınma hem korozyon hem de mekanik aşınmanın
birleşimidir. Korozyon, yüzey ile çevrenin kimyasal veya elektrokimyasal
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etkileşimiyle oluşur. Korozyon yüksek korozif ortamlarda, yüksek sıcaklıklarda ve
yüksek nem oranlarında daha çok olmaktadır [23]. Aşınan iki yüzey arasında kayma
sırasında, yüzlerce derece sıcaklığa anlık olarak çıkılabilir ve bu sıcaklıkların toplamı
kayma hızına bağımlıdır. Örneğin, çelikler için 1 m/sn kayma hızında 700°C
sıcaklığa ulaşılabilir. Oksidatif aşınmada sıcaklığın etkisi büyüktür. Düşük
sıcaklıklarda, önemli derecede oksidasyon meydana gelir. Örneğin, çeliklerde düşük
sıcaklıklarda aşınma ürünlerinde FeO bulunmaktadır. 570°C’nin altında olmasına
rağmen, aşınan parçaların temas noktalarında lokal sıcaklığın artmasından dolayı
yüzeyde FeO bulunabilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda, yüzeyin oksidasyonu, temas
noktasındaki sıcaklık artışı sonucu oluşan oksidasyona göre daha önemli hale
gelmektedir. Çeliklerin oksidatif aşınmasında, aşınma hızı ile aşınma ürünlerinin türü
değişmektedir. Örneğin, düşük kayma hızlarında α-Fe2O3 oluşurken, yüksek hızlarda
FeO oluşmaktadır [26]. Oksidatif aşınma için, aşınan malzemedeki bileşenlerin
oksidasyon davranışlarını bilmek çok önemlidir. Eğer malzeme bir alaşım ya da bir
kompozit ise her bileşenin sıcaklık ile değişen oksitlenme eğilimi, aşınma direncini
etkilemektedir [28].
3.3 Metaller İçin Aşınma Mekanizması Haritaları
Vakum altında yapılan aşınma deneylerinde aşınma bölgesi üzerinde Şekil 3.6’daki
gibi pul ve çentik şeklinde aşınma kalıntıları gözlemlenirken, havaya açık yapılan
deneylerde bu yapılar gözlemlenememiştir. Bu durum, oksijene açık ortamlarda akla
başka bir aşınma mekanizmasını söz konusu olduğu fikrini getirmiştir. Bu aşınma
mekanizması ise oksidatif aşınmadır. Aşınma mekanizmalarının havaya açık
ortamlarda farklı sıcaklık, yük ve kayma hızları göz önüne alınarak malzemeler için
aşınma haritaları çıkartılmıştır [29].

Şekil 3.6: Vakum ortamında aşınma deneyleri sırasında gözlemlenen pulsu yapıların
taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları [29].
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Aşınma haritaları, aşınma sırasında hangi aşınma türünün baskın olduğunu
gözlemlemeye yaramaktadır. Şekil 3.7’de çelikler için havada pin-on-disk yöntemi
ile yapılmış deney sonuçlarının aşınma haritası yer almaktadır.

Şekil 3.7: Yağlamasız çelik üzerine çelik, aşınma haritası düzeni [26].
Şekil 3.7’de sekiz farklı bölge tanımlanmıştır. Bunlardan I. bölgede çok yüksek
basınç ile birlikte yüzeyde tutulmalar olur. Bu bölgede ilk parçacık bağlanmaları
oluşur. II. bölgede ise yüksek ve düşük kayma gerilmesi altında, yüksek yüzey
çekmeleri oluşur ve mekanik aşınma meydana gelir. Daha düşük yüklerde, III.
bölgede oksit tabakası oluşur ve bu aşınmayı kısmen azaltır ve hafif aşınma (mild
wear) oluşur.
Basınç, II. ve III. bölgelerde önemsizken IV. ve V. bölgelerde önemli hale gelir.
Yüksek yük ve kayma hızı altında, kısmi ergimeler meydana gelir. Bu bölgede,
aşınma katsayısı düşük olmasına rağmen, aşınma çabuk ve şiddetlidir. Düşük temas
basıncı, fakat yüksek kayma hızlarında V. bölgeye girilmektedir. Bu bölgede yüzey
sıcaklığı yüksektir, ancak hala ergime noktasının altındadır ve yüzey oksitlenmesi
çabuk meydana gelir. Bu bölgede oksidatif aşınma meydana gelir ve aşınma
kalıntıları oksit içermektedir. VI, VII. ve VIII. bölgeler dar geçiş bölgeleridir. VI
bölgede, termal etkiler, hem yüzey sıcaklığını hem de yüzey temaslarını artırarak
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önemli rol oynamaktadır. Bu lokal sıcaklık artışları, noktasal oksitlenmeyi
artırmaktadır. Hafif aşınma, meydana gelmesine rağmen, aşınma kalıntılarında
oksitlere rastlanmaktadır. VII. bölgede yükün artmasıyla temaslar artar ve şiddetli
aşınma görünmektedir. VIII. bölgede ise daha yüksek lokal sıcaklığın etkisi ile
yüzeyde martenzit oluşumu gözlenir. Bu yapının ve yüzey oksitlerinin de etkisiyle
hafif aşınma meydana gelmektedir. Sonuç olarak, aşınma hızında veya yükteki en
ufak bir değişikliğin aşınma üzerinde ne kadar çok etkili olduğu aşınma mekanizması
haritaları sayesinde gözlemlenebilmektedir [26].
Aşınma haritaları, her malzeme için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Örneğin, Şekil 3.8’de
AZ31 (%3Mg, %1 Al ve Zn) alaşımı verilebilir. Şekil 3.8’den de gözlemlenebileceği
gibi, magnezyum alaşımı yüksek sıcaklıklardaki (297°C’ye kadar) aşınma davranışı
iki bölümde incelenebilmektedir. Buna göre yeterli temas sıcaklığı oluştuktan sonra
aşınma mekanizması hafiften şiddetli aşınmaya geçmektedir. Yine yapılan deneyler
sonucu gözlemlenmiştir ki, oksidasyon, aşınma direncini arttırmıştır ancak artan yük,
sıcaklık ve kayma mesafesi ile aktif mekanizma plastik deformasyon olmaktadır. Bu
durum, Şekil 3.9’daki grafikte de görülmektedir [30].

Şekil 3.8: AZ31 magnezyum alaşımına ait aşınma mekanizması haritası (sıcaklıklar
Kelvin birimindedir) [30].
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Şekil 3.9: Sıcaklığa bağımlı olarak aşınma hızının değişimi [30].
3.4 Aşınma Ürünlerinin Çeşitleri
Aşınma ürünlerinin sayısı ve şekli, etkin aşınma mekanizmasına göre farklılık
göstermektedir. Hafif aşınma, 0.01- 1µm’lik ince partiküller ve daha düzgün bir
aşınma yüzeyi ile karakterize edilirken, şiddetli aşınma da daha büyük partiküller
(20-200 µm) ve daha pürüzlü bir yüzey meydana gelmektedir. İnce levha şeklinde
aşınma ürünleri, genellikle yorulma aşınması sonrasında meydana gelir. Bu tarz
partiküller

genellikle

kıvrılmıştır

ve

plastik

deformasyon

sonucu

ortaya

çıkmaktadırlar. Yuvarlak partiküllere sıkça rastlanmaz. Bu tür partiküller kayma ya
da yuvarlanma sonrası oluşan yorulma sonrasında gözlemlenir. 1-5 µm boyutunda
olan bu partiküller, yorulma kırılmasının hemen yanında görülür. Adhezif aşınma ve
gevrek kırılma sonucu oluşan bu partiküller, değişik boy ve ebatlara sahiptirler [25].
3.5 Al-Fe-Si-V Alaşımının Oda Sıcaklığındaki Aşınma Davranışı
Döküm yoluyla üretilmiş Al-Fe-Si-V alaşımına Ni ve Mg ilavesinin etkisinin
incelendiği bir çalışmada disk üzerinde sürtünen pim (pin-on-disc) yöntemi
kullanılarak; 29.4N, 49 N ve 68.6 N yük altında aşınma deneyleri yapılmış ve deney
sonuçları Al-Si alaşımınınkiyle karşılaştırılmıştır. Düşük yükte (29.4 N) orijinal AlFe-V-Si alaşımının, yüksek yükte ise 68.6 ise %1 Ni ve %20 Mg ilave edilen
alaşımın daha yüksek aşınma direncine sahip olduğu belirlenmiştir. Numunelerde
yapılan incelemelerde numunelerde plastik deformasyon ve delaminasyon aşınması
meydana geldiği belirlenmiştir [31]. Şekil 3.10’da verilen SEM fotoğraflarında
görüldüğü

gibi

aşınma

yüzeyindeki

kıvrılmalar

göstergesidir.
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delaminasyon

aşınmasının

(a)

(b)

Şekil 3.10: Al-Fe-Si-V alaşımına ait delaminasyon aşınmasının taramalı elektron
mikroskobu fotoğrafları [31].
3.6 Yüksek Sıcaklıklarda Aşınma
3.6.1 Sıcaklığın abrasif aşınma üzerinde etkisi
Sıcaklığın abrasif aşınmaya etkisi, ortam sıcaklığı ve plastik deformasyon sonucu
temas yüzeyinde oluşan sıcaklık artışı olarak iki grupta incelenmektedir. Genel
olarak sıcaklık artışı ile malzemelerin sertliği azaldığı için aşınma direnci de
düşmektedir. Abrasif aşınma sırasında plastik deformasyon sebebiyle sıcaklık artışı
özelikle yüksek kayma hızlarında etkindir. Bu durumda, sıcaklık artışı öncelikle
aşınan

malzemenin

sertliğini

düşürmekte,

aşındırıcıyı

ise

önemli

ölçüde

etkilemektedir. Dolayısıyla yumuşak bir mineralin sert bir malzemeyi aşındırması
mümkün olabilmektedir. Sıcaklığın abrasif aşınmaya etkisi Şekil 3.11’de şematik
olarak görülmektedir.

Şekil 3.11: Sıcaklığın uniform şekilde sıcak ortam şartlarında ve yüksek kayma
hızlarında etkileri [24].
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Şekil 3.11’de görüldüğü gibi, ortam sıcaklığının yükselmesiyle, hem aşınan hem de
aşındırıcı malzemenin sertliği benzer oranlarda azalırken, plastik deformasyonla
oluşan sıcaklık artışı, aşınan malzemeyi daha fazla oranda etkilemektedir [24].
3.6.2 Sıcaklığın erozif aşınma üzerinde etkisi
Erozif aşınmanın oranı ve mekanizması sıcaklıktan etkilenmektedir. Sıcaklığın
birincil etkisi, erozyona uğrayan malzemenin yumuşaması ve aşınma hızının
artmasıdır. Sıcaklık artışı ile erozif aşınmada oksitlenme meydana gelmektedir ve bu
durum aşınmayı hızlandırmaktadır. Erozyona uğrayan malzeme yüzeyinden kırılgan
oksit parçaları kopar ve bu durum sünek metalin erozif aşınmasından çok daha
hızlıdır. Fakat yeterli sıcaklık seviyelerinde kalın oksit tabakası malzeme ve
aşındırıcı temasını engeller. Bu durumda, aşınma mekanizması oksidasyon kontrollü
olmaktadır [24].
3.6.3 Sıcaklığın oksidatif aşınma üzerinde etkisi
Sıcaklığın artması ile metal oksidatif aşınmaya daha hassas hale gelmektedir.
Aşınmadan koruyucu oksit tabakalarının oluşması ile aşınma hızında düşme
meydana gelmektedir. Bu durum yüksek sıcaklıklarda oksidasyon ile ilişkilidir.
Aşınma yüzeyinde oksit tabakasının oluşması ile bazı metal oksitler yüzeyden kopar
ve aşınma partikülleri hız ve yükün etkisiyle yüzeye yapışır. Bu oluşuma camsı yapı
adı verilmektedir. Camsı yapının aşınma bölgesine dağılmasıyla 3.3 Aşınma
Mekanizması Haritaları bölümünde belirtilen hafif aşınma bölgesine geçilir. Bu
durumun pratikteki örneği gaz türbin parçalarında gözlemlenmektedir. Türbinlerde
iki parçanın birbirleri üzerinde hareketiyle sıcaklık 400°C ve 800°C üzerine çıkar, bu
durumda sürtünme katsayısı düşer. Sürtünme katsayısındaki bu düşüş, yüksek
sıcaklıklarda oksit filminin plastisitesi ile ilişkilidir. Yüksek temas yüklerinde, farklı
bir oksidatif aşınma şekli meydana gelir. Bu gibi durumlarda, temas gerilimi oksit
filmin dağılmasına ve plastik deformasyon oluşmasına yetecek kadar yüksektir. Bu
duruma soyulma adı verilir. Böyle durumlarda kırılgan oksit filmleri büyük kitleler
halinde yüzeyden kopar. Mekanik aşınmadan oksidatif aşınmaya geçişler, temas
noktasındaki sıcaklık, yük ve kayma hızına bağlıdır. Şekil 3.12’de bu geçişler
şematik olarak görülmektedir. Buna göre keskin geçişler T1 ve T2 ile gösterilmiştir.
T1’in altında yüzeyler oksit filminden ayrılır ve aşınma kalıntıları küçük oksit
partiküller içerir. T1 ve T2 arasında daha yüksek yüklerde koruyucu oksit tabakası
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kırılır ve aşınma kalıntılarında metalik partiküller gözlenir. T2’nin üstünde oksit
tabakaları tekrar yapılanır ve sert oksit tabakası metal yüzeyini aşınmadan korur.
T1’in altında ve T2’nin üstünde aşınma hafif (oksidatif) aşınma olarak sınıflandırılır.
T1 ve T2 arasında aşınma şiddetli aşınma olarak sınıflandırılır [24].

Şekil 3.12: Yüke bağlı olarak oksidatif aşınmadan adhezif aşınmaya geçiş [24].
Şekil

3.13’de

yüksek

sıcaklıklarda

kuru

kayma

aşınması

mekanizmaları

görülmektedir. Buna göre, kayma hızı, temas basıncına bağlı olarak, aşınma
direncinde artma ya da azalma olmaktadır. Uygun sıcaklık ve basınç altında camsı
aşınma kalıntıları meydana gelebilmekte ve bu durum aşınma direncini
düşürmektedir. Ancak, bu metal oksitlerin birleşip büyümesiyle yüzeyden toplu
kopma ya da sıcaklık uygun ise delaminasyon olabilmektedir [32].
Malzeme yüzeylerinin birbiri
üzerinde kayması
Aşınma partiküllerinin oluşması
Aşınma yüzeyleri arasında
partiküllerin kalması
Oksidasyon
Aglomerasyon &
kompaktlanma
Sinterlenme

Parçalı ayrılma

Aşınan yüzeyler arasında
partiküllerin ayrılması

Bozulma
Aşınma koruması
Aşınma mekanizması geçişi
Daha dayanıklı aşınma koruması

Camsı yapının oluşması
AŞINMA

Camsı yapının kırılması

Şekil 3.13: Sıcaklığa bağımlı aşınma mekanizmalarını gösterir model [32].
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Şekil 3.14’de nikel bazlı Nimonic 80A alaşımına ait SEM fotoğrafı ve EDS analizleri
bulunmaktadır. Aşınan yüzey üzerinde oluşan oksit tabakası görülmektedir. EDS
analizinde yapıda oksijen bulunmuştur. Yine aynı alaşımın Şekil 3.15’de görülen
20°C ve 250°C’deki aşınma yüzeyleri incelendiğinde, Şekil 3.15a’da 20°C’de
aşınma yüzeyinde aşınma ürünleri görülmektedir. Bu sıcaklıkta aşınma mekanik
aşınma iken 250°C’de (Şekil 3.15b) camsı yapılar gözlemlenmektedir. Camsı yapı
malzemeyi aşınmaya karşı korumaktadır [32].

Şekil 3.14: Aşınma yüzeyinde oksijen dağılımını gösteren çizgisel EDS analizi [32].

(a)

(b)

Şekil 3.15: Nimonic 80A alaşımının farklı sıcaklıklarda yapılan aşınma deneyi
sonrası aşınma izinin taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.
(a) 20°C’de meydana gelen aşınma ürünleri, (b) 250°C’de aşınma
yüzeyinde oluşan camsı yapı [32].
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3.7 Yüksek Sıcaklıklarda Meydana Gelen Aşınma Yüzey Tabakaları
Yüksek sıcaklıklarda metalik malzemelerin aşınma davranışı, farklı tipteki tabakalar
ile karakterize edilmektedir. Kimyasal bileşimleri farklı olan tabakaların türleri
aşağıda sıralanmıştır:

•

Tabaka oluşumu olmadığı zaman, aşınan malzeme ile aşınma kalıntıları aynı
kimyasal yapıda olmaktadır. Bu yapıya NL (No Layer) adı verilmektedir ve
aşınma yüzeyinde oksijen konsantrasyonu düşüktür.

• Aşınan yüzeyin bileşimi ile aşındırıcı aynı bileşimde ise bu duruma TL
(Transferred Layer) adı verilmektedir ve aşınma yüzeyinde oksijen
konsantrasyonu yine azdır.

• Yüzey MML (Mechanically Mixed Layer) yapıda olduğu zaman, aşınan
yüzeyin ve aşınma ürünlerinin bileşimi, aşınan malzeme ile aşındırıcı
arasındadır. Bu yapıda da, oksijen konsantrasyonu azdır.

• Yüzey CL (Composite Layer) yapısında ise, aşınan yüzeyin ve aşınma
ürünlerinin bileşimi aşınan malzeme ile aşındırıcının kompozisyonu arasında
olur, ancak yapıda yüksek seviyede oksijen bulunmaktadır.
Oda sıcaklığında yapı NL veya TL olabilir. Ancak, aşındırıcının sertliği aşınan
metale göre yüksek ise bu durumda NL yapısı oluşur.
Aşındırıcı yüzey aşınan metale göre daha yumuşak ise TL yapısı oluşmaktadır. Oda
sıcaklığının biraz üzerindeki sıcaklıklarda, aşınan ile aşındırıcı birbirlerine göre
yumuşak olması durumunda MML yapısı oluşmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda ise
genellikle CL yapısı oluşmaktadır. Bu yapının sıkılığı, sıcaklığın artması ile
artmaktadır [33].
Şekil 3.16’da yukarıda belirtilen yapılara ait taramalı elektron mikroskobu
fotoğrafları, Şekil 3.17’de ise bu yapıların şematik görünümleri verilmektedir.
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Şekil 3.16: Farklı sıcaklıklarda farklı aşınma tabakalarına ait SEM fotoğrafı [33].

Şekil 3.17: Kayma aşınması sırasında oluşan tabakalara ait şematik gösterim [33].
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu tez çalışmasında, hızlı katılaşma ile farklı boyutlarda üretilen Al-Fe-Si-V
tozlarının, kompaktlanması, sinterlenmesi ve sıcak ektrüze edilmesiyle üretilen 2
farklı alaşımın yüksek sıcaklık aşınma özellikleri incelenmiştir.
Bu çalışmada kullanılan alaşımlar, üretilmiş halde temin edilmiş ve disk üzerinde
sürtünen pin (pin-on-disc) yöntemiyle oda sıcaklığı, 150°C, 250°C ve 350°C’de
aşınma deneyleri yapılmıştır. İzleyen bölümlerde deneysel çalışmaların detayları
verilmiştir.
4.1 Alaşımların Üretimi
Kimyasal bileşimi Çizelge 4.1’de verilen alaşım indüksiyon fırınında ergitilerek
hazırlandıktan sonra, ingot tekrar ergitilmiş ve hızlı katılaşma atomizasyon yöntemi
ile tozlar üretilmiştir. Boyut analizi yapılarak, -2000 µm +212 µm ve -150+106 µm
boyut aralğında ayrılan tozlar, soğuk olarak preselenmiş 90 mm uzunluk ve 25 mm
çapta soğuk kompaktlar elde edilmiştir. Daha sonra, -2000+212 µm boyut
aralığındaki tozlardan üretilen alaşıma 144:1, -150+106 µm boyut aralığındaki
tozlardan üretilen alaşıma ise 81:1 oranında ve 455-480°C aralığında sıcak
ekstrüzyon uygulanmıştır. Ekstrüzyon sonrası, -2000+212 µm boyut aralığındaki
tozlardan üretilen alaşım 20 mm, -150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen
alaşım ise 15 mm çapında nihai şekle getirilmiştir [2].
Çizelge 4.1: Al-Fe-Si-V alaşımının kimyasal bileşim aralığı [2].
Kimyasal bileşim, % ağ.
Al

Fe

V

Si

82.47

8

1.7

7.9

4.2 X-Işını Difrakisyon Analizi
Numuneleri ihtiva ettiği fazlar X ışınlar difraksiyon (XRD) analizi ile kalitatif olarak
belirlenmiştir. X-ışını difraksiyonu (XRD) analizi, CuKα tüp kullanan Bruker D8

37

Advanced model X-ışını difraktometresinde 40.0 mA, 40.0 kV güç değerlerinde ve
numune yüzeyinin 2θ = 20 – 80º arasında taranmasıyla gerçekleştirilmiştir.
4.3 Mikroyapısal İncelemeler
Bu çalışmada kullanılan alaşımların ekstrüzyon yönüne paralel ve dik yöndeki
mikroyapısı optik ve taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Bu amaçla,
numuneleri 240-1200 grid SiC zımparalarla zımparalandıktan sonra 1 µm elmas
pasta ile parlatılmış ve Keller dağlayıcısı (%95 H2O, %2.5 HNO3, %1.5 HCl, %1
HF) ile dağlanarak optik ve taramalı elektron mikroskobu altında incelenmiştir.
4.4 Taramalı Elektron Mikrokobu İncelemeleri
Aşınma deneyleri sonrasında aşınma izleri, HITACHI TM-1000 marka taramalı
elektron mikroskobu ile aşınma izlerinin EDS analizi ise Jeol 6540 model EDS
donanımlı taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıştır.
4.5 Yüksek Sıcaklık Aşınma Deneyleri
Yüksek sıcaklık aşınma deneylerinde, genel prensibi Şekil 4.1a’da şematik olarak
gösterilen disk üzerinde sürtünen pin (pin-on-disc) yöntemi kullanılmış ve deneyler
Şekil. 4.1b’deki CSM marka yüksek sıcaklık aşınma cihazında gerçekleştirilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 4.1: (a) Disk üzerinde sürtünen pim (pin-on-disc) tipi aşınma deneyinin
şematik gösterimi [30], (b) Deneysel çalışmalarda kullanılan yüksek
sıcaklık aşınma deney cihazı.
Aşınma deney numuneleri, 5 mm kalınlığında kesildikten sonra yüzeyleri, 240 –
1200 grid arasındaki SiC zımparalarla zımparalanmış ve 1 µm boyuttaki elmas pasta
ve yağlayıcı ile parlatılmıştır. Deney öncesinde numunelerin yüzey pürüzlülüğü
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Veeco Dectac 6M marka profilometre ile ölçülmüştür. Buna göre, -2000+212 µm toz
boyutundaki numunelerin ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra), 0,25 µm, -150+106 µm
toz boyutundaki numunelerin ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) ise, 0.30 µm olarak
ölçülmüştür.
Aşınma deneylerinde aşındıran malzeme olarak 10 mm çapında alumina top
kullanılmış, kayma hızının 0.07 m/s olduğu deneylerde toplam kayma mesafesi 277
m ve deney yükü 2N olarak esas alınmıştır. Deneyler, oda sıcaklığının yanı sıra,
150°C, 250°C ve 350°C’de gerçekleştirilmiş, numunelere öngörülen sıcaklığa
ulaştıktan sonra 30 dakika bu sıcaklıkta bekletildikten sonra, bir temas termokupl ile
sıcaklıkların istenen değere ulaştığı görüldükten sonra deneyler başlatılmıştır.
Aşınma deneyleri sırasında sürtünme kuvveti ölçüleri kaydedilmiş ve sürtünme
katsayısı hesaplanmıştır.
Aşınma deneylerinden sonra, şematik olarak Şekil 4.2’de görülen aşınma iz
profillerinin genişlik ve kalınlığı, Veeco Dectac 6M marka profilometre ile ölçülmüş
ve Eşitlik 4.1 ile aşınma hızı mm3/Nm birimiyle hesaplanmıştır.

Şekil 4.2: Aşınma iz profilinin şematik gösterimi.

A=

π .W .D.Ç

(4.1)

4.S .F

Eşitlik (4.1)’de
A: Aşınma hızı, mm3/Nm
W: Aşınma izinin genişliği, mm
D: Aşınma izinin derinliği, mm
Ç: Aşınma izinin çevresel uzunluğu, mm
S: Toplam kayma mesafesi, m
F: Deney yükü, N olarak tanımlanmıştır.
39

40

5. DENEYSEL SONUÇLAR VE İRDELEME

Bu bölümde hızlı katılaşmış tozlardan, toz metalurjisi ve ekstrüzyon yöntemiyle
üretilen Al-Fe-Si-V alaşımlarına uygulanan X-ışını difraksiyon analizi, mikroyapı
incelemeleri, oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklık aşınma deneylerinin sonuçları
irdelenmiştir.
5.1 X-Işını Difraksiyon (XRD) Analizi

Bu çalışma kapsamında incelenen iki farklı toz boyutundaki alaşımların XRD
paternleri Şekil 5.1 ve 5.2’de görülmektedir. Buna göre her iki alaşımın yapısı da
aluminyumca zengin faz (α) ile α–Al13(Fe,V)3Si fazından ibaret olarak
görülmektedir. Bu çalışmada da kullanılan alaşımların kullanıldığı bir başka
çalışmada [2], -2000+212 µm boyutundaki tozlardan hazırlanan alaşımda tane
boyutu 205.64 µm, -150+106 µm boyutundaki tozlardan hazırlanan alaşımda ise
89.91 µm olarak hesaplanmıştır.

Şekil 5.1: -2000+212 µm boyutundaki tozlardan hazırlanan alaşımın XRD paterni.
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Şekil 5.2: -150+106 µm boyutundaki tozlardan hazırlanan alaşımın XRD paterni.
5.2 Mikroyapı İncelemesi

Bu çalışmada kullanılan alaşımların ekstrüzyon yönüne paralel ve dik yöndeki optik
mikroskop fotoğrafları Şekil 5.3’de verilmiştir. Şekil 5.3’de görülen optik mikroyapı
fotoğrafları, Şekil 5.1 ve 5.2’deki XRD paternleri ışığında değerlendirildiğinde,
yapının aluminyumca zengin bir matriks içerisinde dağılmış Al13(Fe, V)3Si
fazlarından oluştuğu anlaşılmaktadır. Ekstrüzyon yönüne dik yöndeki mikroyapı
fotoğraflarında, yapıda homojen dağılmış partiküller görünürken (Şekil 5.3a ve c),
ekstrüzyon yönüne paralel mikroyapı fotoğraflarında ise mikroyapı bileşenlerinin
sıcak ekstrüzyon yönüne paralel bir şekilde yönlendiği görülmektedir (Şekil 5.3b ve
ç). İncelenen alaşımların taramalı elektron mikroskobunda, fazların içerdikleri
elementlerin atom ağırlığına göre farklı kontrastlarda görüntülenmesini sağlayan
“geri saçılan elektron – backscattered electrons” modunda elde edilen mikroyapı
fotoğrafları incelendiğinde, dispersoid fazlar yapıda daha açık kontrastlı bölgeler
olarak görünmektedir. Buna göre -150+106 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan
alaşımın mikroyapısında dispersoid fazlar yapıda homojen olarak dağılmış ince
partiküller şeklinde iken (Şekil 5.4a), -2000+212 µm boyut aralığındaki tozdan
hazırlanan alaşımın mikroyapısında (Şekil 5.4b) köşeli morfolojide fazların varlığı
belirlenmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.3: Al–8Fe–1.7V–7.9Si alaşımına ait optik mikroyapı fotoğrafları.
(a) -150+106 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan alaşımın
ekstrüzyon yönüne dik mikroyapısı, (b) -150+106 µm boyut
aralığındaki tozdan hazırlanan alaşımın ekstrüzyon yönüne paralel
mikroyapısı, (c) -2000+212 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan
alaşımın ekstrüzyon yönüne dik mikroyapısı, (ç) -2000+212 µm boyut
aralığındaki tozdan hazırlanan alaşımın ekstrüzyon yönüne paralel
mikroyapısı.

(a)

(b)

Şekil 5.4: Al-8Fe-1.7V–7.9Si alaşımına ait taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
(a) -150+106 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan numune, (b) 2000+212 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan numune.
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Şekil 5.3 ve 5.4’de verilen mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde, alaşımların
hazırlandığı toz boyutu azaldıkça dispersoit fazın matriks içinde daha uniform
şekilde dağıldığı ve daha ince taneli dispersoitlerin elde edildiği görülmüştür.
Nitekim aynı alaşımların kullanıldığı bir çalışmada [2], -150+106 µm boyut
aralığındaki tozdan hazırlanan alaşımın mikroyapısında ortalama tane boyutu 89.91
µm, -2000+212 µm boyut aralığındaki tozdan hazırlanan alaşımın mikroyapısında ise
ortalama tane boyutu 205.64 µm olarak hesaplanmıştır. Bölüm 2’de belirtildiği gibi,
Al-Fe-Si-V alaşımlarında yüksek sıcaklık dayanımı sağlayan fazın Al13(Fe, V)3Si
fazıdır. Sahoo ve Pathak [34], optik mikroskop fotoğraflarında görülen altıgen
morfolojideki fazın Al13(Fe, V)3Si fazı olduğunu yapıda ayrıca, Al6Fe, Al7Fe2,
Al19Fe6, Al3Fe gibi iğnesel morfolojide fazların da var olduğunu ve bu iğnesel
fazların varlığının, yüksek sıcaklık dayanımını düşürdüğünü belirtmişlerdir.
5.3 Aşınma Deneyleri

Oda sıcaklığı, 150°C, 250°C ve 350°C’de ve iki farklı toz boyutundan üretilen
alaşımlarla yapılan aşınma deneyi sonrası aşınma verileri toplanmıştır. Şekil 5.5’de
aşınma deneyi sonrası farklı toz boyutları ve ekstrüzyon oranlarında üretilmiş Al–
8Fe–1.7V–7.9Si alaşımının sıcaklığa bağlı olarak aşınma hızının değişimi
gösterilmiştir. Şekilden de gözlemlenebileceği gibi oda sıcaklığında iki farklı
numune yaklaşık aynı aşınma hızına sahipken 150°C’den itibaren küçük boyutlu
tozlardan (-150+106 µm) hazırlanan numunelerin aşınma hızı artmaktadır. Bu
durum, artan sıcaklık ile birlikte farklı toz boyutlarından imal edilmiş aynı kimyasal
bileşime sahip numunelerin sıcaklığa olan tepkilerinin farklı olabileceğini
göstermektedir. Ayrıca sıcaklık artıkça grafiğin eğimi artmaktadır ve bu durum etkin
aşınma mekanizmasının sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.
Maoquan Xue [35] toz metalurjisi ile üretilmiş Ni-Cr-W-Al-Ti-MoS2 kompozitinin
yüksek sıcaklık aşınma özelliklerini incelediği çalışmasında belirttiği gibi, sıcaklığın
değişmesiyle malzemenin sürtünme katsayısında dinamik değişiklikler meydana
gelmektedir. Yapılan bu çalışmada, farklı toz boyutlarında hazırlanmış numunelerin
sürtünme katsayısı grafikleri (Şekil 5.6 ve 5.7) karşılaştırıldığında, aşınma
mesafesine bağlı olarak sürtünme katsayısında anılan çalışmadakine benzer
değişiklikler gözlemlenmiştir.
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Aşınma hızı, mm / Nm m
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Şekil 5.5: Aşınma hızının deney sıcaklığına bağlı olarak değişimi.

-2000+212 µm toz boyutundan imal edilmiş numunelerin farklı sıcaklıklarda kayma
mesafesine göre sürtünme katsayısı grafiklerine (Şekil 5.6) bakıldığında, sürtünme
katsayılarında oda sıcaklığında ve 150°C’de yapılan deneylerde fazla bir farklılık
gözlenmez iken, 250°C’de yapılan deney sonucu sürtünme katsayısının bu iki
sıcaklıkta biraz fazla olmasına rağmen, asıl büyük değişim 350°C’de yapılan deney
sonucu gözlemlenmiştir. 350°C’de kararlı hal sürtünme katsayısı yaklaşık olarak
0,67 olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, Das ve arkadaşlarının [30], yaptığı
çalışmalarda gözlemlediği gibi dinamik yeniden kristalleşme sonucu oluşan yeni
yüzey morfolojisi olabilir. Buna göre, sıcaklığın artması ile yeni taneler oluşup,
büyüyebilir ve sonucunda ilk yapıdan farklı bir yüzey yapısı oluşabilir.
Bunun yanı sıra, 150°C’de sürtünme katsayısının 50.ve 150. metre arasında oda
sıcaklığı değerlerinin altına düştüğü Şekil 5.6’da gözlemlenebilmektedir. Rajaram ve
arkadaşlarının [36], döküm aluminyum-silisyum alaşımı üzerinde yaptığı yüksek
sıcaklıklarda aşınma deneyi sonuçlarında 250°C civarında, aşınma yüzeyinde, basınç
ve sıcaklığın etkisiyle oluşan camsı yapıların, katı yağlayıcı görevi görerek aşınma
direncini arttırdığını göstermişlerdir. Yapılan çalışmada bu durum 150°C’de
gerçekleşmiş olabilir. Bunun sonucunda bu sıcaklıktaki sürtünme katsayısı oda
sıcaklığında yapılan deney sonuçlarından düşük çıkmıştır. -150+106 µm toz
boyutunda imal edilmiş numunelerin kayma mesafesine göre sürtünme katsayısı
grafiğine (Şekil 5.7) bakıldığında bu dinamik değişiklikler göze çarpmaktadır.
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Şekil 5.6: -2000+212 µm toz boyutunda imal edilmiş numunelerin, kayma
mesafesine bağımlı sürtünme katsayısının farklı sıcaklıklardaki
değişimi.
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Şekil 5.7: -150+106 µm toz boyutunda imal edilmiş numunelerin, kayma mesafesine
bağımlı sürtünme katsayısının farklı sıcaklıklardaki değişimi.

Şekil 5.7’den de gözlemlenebileceği gibi bu toz boyutundaki numunelerin sıcaklık ile
sürtünme kaysayıları artmaktadır. -2000+212 µm toz boyutundan imal edilmiş,
numunelerin yüksek sıcaklık sürtünme katsayılarından farklı olarak, -150+106 µm
toz boyutundan imal edilen numunelerin 250°C ve 350 oC’deki sürtünme katsayıları
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birbirlerine yakındır. 350 oC’deki kararlı hal sürtünme katsayısının değeri yaklaşık
olarak, 0.89’dur. Aşınma deneyleri sonrası numune yüzeyindeki aşınma izleri Şekil
5.8’de

optik

mikroskobu

görüntülerinde

gözlemlenmektedir.

Şekilden

de

gözlemlenebileceği gibi, -150+106 µm toz boyutuna sahip numunelerde aşınma
kalıntısı olarak siyah toz sadece oda sıcaklığında yapılan deney sırasında çıkar iken, 2000+212 µm toz boyutuna sahip numunelerde aşınma kalıntısı olarak siyah toz
150°C’de yüzeye ve aşındırıcı topa yapışmış olarak gözlemlenmiştir.

(a)

(b)

(c)

(ç)

(d)

(e)

(f)

(g)

Şekil 5.8: Al–8Fe–1.7V–7.9Si alaşımı numunelerinin aşınma deneyi sonrası
yüzeyleri (a) -150+106 µm (81:1) oda sıcaklığı (x50), (b) -150+106 µm
(81:1) 150°C (x50), (c) -150+106 µm (81:1) 250°C (x50), (ç) -150+106
µm (81:1) 350°C (x80), (d) -2000+212 µm (144:1) oda sıcaklığı (x50)
(e) -2000+212 µm (144:1) 150°C (x50), (f) -2000+212 µm (144:1)
250°C (x50), (g) -2000+212 µm (144:1) 350°C (x80).
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Şekil 5.8’den gözlemlenebileceği gibi düşük sıcaklıklarda aşınma izi daha düzgün ve
belirgin iken, artan sıcaklıklar ile beraber aşınma izinin genişliği artmaktadır. Bunun
yanı

sıra

aşınma

izi

kenarlarında

malzeme

birikmeleri

ve

kaynamaları

gözlemlenmektedir. Bu durum -150+106 µm toz boyutunda 81:1 ekstrüzyon oranı ile
üretilmiş numunelerde 150°C’de başlamış iken -2000+212 µm toz boyutunda ve
144:1 ekstrüzyon oranı ile üretilmiş numunelerde 250°C’de yapılan aşınma deneyleri
sonucunda daha belirgin şekilde gözlemlenebilmektedir. Şekil 5.9’da aşındırıcı
olarak kullanılan Al2O3 top yüzeyinde oluşan aşınma kalıntıları gözlemlenmektedir.

(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.9: Farklı sıcaklıklarda yapılan aşınma deneylerinde Al2O3 aşındırıcı top
yüzeyinde biriken aşınma kalıntıları (a) -150+106 µm (81:1) 150°C, (b) 150+106 µm (81:1) 250°C (c) -150+106 µm (81:1) 350°C (ç) -2000+212
µm (144:1) 350°C.

Şekil 5.9’dan da gözlemlenebileceği gibi artan sıcaklıklar ile beraber aşındırıcı
yüzeye metal yapışması ve delaminasyon artmaktadır. Şekil 5.10’da aşındırıcı
topların optik fotoğrafları bulunmaktadır. Buna göre, artan sıcaklık ile birlikte
yüzeysel malzeme ergimeleri ve delaminasyon sebebiyle top yüzeyinde metal
kaynamaları gözlemlenmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(ç)

(d)

(e)

(f)

(g)

Şekil 5.10: Farklı sıcaklıklarda yapılan aşınma deneylerinde Al2O3 aşındırıcı top
yüzeyinde biriken aşınma kalıntıları (a) -150+106 µm (81:1) oda
sıcaklığı (x50), (b) -150+106 µm (81:1) 150°C (x50), (c) -150+106 µm
(81:1) 250°C (x50), (ç) -150+106 µm (81:1) 350°C (x50) (d) -2000+212
µm (144:1) oda sıcaklığı (x50), (e) -2000+212 µm (144:1) 150°C (x50),
(f) -2000+212 µm (144:1) 250°C (x50), (g) -2000+212 µm (144:1)
350°C (x50).
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Şekil 5.11’de -2000+212 µm toz boyutuna sahip numunenin oda sıcaklığında yapılan
aşınma deneyi sonucu aşınma yüzeyine ait taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
bulunmaktadır. Şekil 5.11 incelendiğinde, aşınma yüzeyinde kayma yönüne paralel
çizikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, yüzeyden malzeme kaybı olduğuna dair
bölgeler bulunmakta ve bu bölgelerin içi yuvarlak partiküller ile doludur. Yine eser
miktarda yüzeyde beyaz bölgeler bulunmaktadır.

(a)

(b)

(c)

(ç)

(d)
Şekil 5.11: -2000+212 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin oda sıcaklığındaki
aşınma izinin taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları.
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Şekil 5.12’de ise yine oda sıcaklığı için -150+106 µm toz boyutundan imal edilmiş
numunelerin aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri bulunmaktadır.
Buna göre, bu malzeme için de kayma yönüne paralel çizikler mevcuttur. Yüzeyden
malzeme kaybının olduğuna dair bölgeler bulunmakta, ancak, -2000+212 µm toz
boyutuna sahip numuneye göre bu bölgeler daha küçüktür. -150+106 µm diğer toz
boyutuna kıyasla daha belirgin beyaz noktalar bulunmaktadır.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5.12: -150+106 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin oda sıcaklığında ki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.

Kaba taneli tozlardan (-2000+212 µm) imal edilmiş numunenin 150°C’deki aşınma
testine ait taramalı elektron mikroskobu (SEM) sonuçları Şekil 5.13’de de
gözlemlenebileceği gibi oda sıcaklığında yapılan teste göre biraz farklılıklar
içermektedir. Oda sıcaklığında olduğu gibi 150°C’de yapılan testin taramalı elektron
mikroskobu görüntülerinde de kayma yönüne paralel çizikler bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra bu sıcaklıkta kayma yönüne dik çatlaklar oluşmuştur. Bunlara ek olarak,
oda sıcaklığında eser miktarda olan beyaz oksit bölgeleri bu sıcaklıkta daha belirgin
hale gelmişlerdir. Ayrıca, yüzeyden kopan parçacıklar, 150°C ortam sıcaklığına ek
olarak aşındırıcı topun basınç ve kayma hızının etkisiyle sıcaklığı arttırması ile tekrar
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yüzeye yapışarak burada katmanlı bir yapı meydana getirmişlerdir. Son olarak,
150°C’de malzeme kaybıyla oluşan çukurların içi oda sıcaklığında olduğu gibi
partiküller ile doludur.

(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.13: -2000+212 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 150°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.

Daha ince taneli tozlardan (-150+106 µm) imal edilen numunelerin 150°C’deki SEM
resimleri (Şekil 5.14) kaba taneli numunenin aynı sıcaklık için olan SEM resimlerine
benzerlik göstermektedir. Oda sıcaklığından, farklı olarak 150 0C’de yüzeyde
delaminasyon bulunmaktadır. Buna ek olarak, siyah lekeler ortaya çıkmıştır. Yine
kaba taneli numunelerde olduğu gibi bölgesel malzeme kalkması ve tekrar
yapışmasından oluşan laminasyon bölgeleri bu sıcaklıkta bulunmaktadır.
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(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.14: -150+160 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 150°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.

-2000+212 µm toz boyutundan imal edilmiş numunelerin 250°C’deki aşınma testleri
sonrasında SEM (Şekil 5.15) fotoğraflarına bakıldığında, yüzeyde siyah lekelerin
olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında, yüzeyden kalkan aşınma kalıntılarının tekrar
yüzeye yapıştığını (laminasyon) gösteren bölgelerin miktarı 150°C’dekilerine göre
artmış bulunmaktadır. Ayrıca, yüzeyde plastik deformasyon sonucu akışın olduğunu
gösterir yapılar ve kırılmalar bulunmaktadır. Bu sıcaklıktaki deney sonuçlarında da
150°C’de olduğu gibi kayma yönüne dik çatlaklar ve delaminasyon belirtileri
bulunmaktadır. Son olarak, diğer iki sıcaklıktakinden farklı olarak yuvarlak
morfolojiye sahip parçacıklar azalmış gözükmektedir.
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(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.15: -2000+212 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 250°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.

Şekil 5.16’da -150+106 µm toz boyutunda imal edilmiş numunelere ait 250°C’de
aşınma testine tabi tutulmuş numunelerin taramalı elektron mikroskobu resimleri
bulunmaktadır. Buna göre, bir önceki sıcaklıkta yapılan deney sonuçlarından farklı
olarak bu sıcaklıktaki SEM resimlerinde siyah lekelerin arttığı, delaminasyon
bölgelerinin miktarının artmış olduğu ve delaminasyon bölgesinin içinde çiziklerin
olduğu gözlemlenmektedir.
Kaba ve ince taneli numunelerin 250°C’deki SEM fotoğrafları ve aşınma hızı-aşınma
mesafesi grafikleri göz önünde bulundurularak karşılaştırıldığında, -2000+212 µm
boyutunda tozlardan imal edilmiş numunelerde aşınma mekanizması bu sıcaklık için
hem oksidatif aşınma hem de plastik deformasyon kontrollü aşınma iken, -150+106
µm boyutunda tozlardan imal edilmiş numunelerde aşınma mekanizması plastik
deformasyon kontrollü aşınmadır. -2000+212 µm boyutunda tozlardan imal edilmiş
numunelerin 350°C’deki aşınma deneyi sonrası çekilen SEM fotoğraflarında (Şekil
5.17)

kuvvetli

delaminasyon

izleri

ve

gözlemlenmektedir.
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delaminasyon

bölgesinde

çizikler

(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.16: -150+106 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 250°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.

(a)

(b)

(c)
(ç)
Şekil 5.17: -2000+212 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 350°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.
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-150+106 µm toz boyutundan imal edilen numunenin 350°C’deki SEM görüntüsü
(Şekil 5.18) daha kaba taneli olandan pek farklı değildir. SEM görüntülerine
bakıldığında, siyah lekelerin arttığını ve delaminasyonun tüm yüzeyi kapladığını
görmekteyiz. Ayrıca, aşınma izinin de tamamen kaybolduğunu görmekteyiz.
Önceki bölümlerde -2000+212 µm toz boyutunda imal edilmiş numunenin kararlı hal
sürtünme katsayısının yaklaşık olarak 0.67 iken, -150+106 µm toz boyutunda imal
edilmiş numunenin kararlı hal sürtünme katsayısını yaklaşık olarak 0.89 olduğundan
bahsetmiştik. Bilindiği üzere, sürtünme katsayısının artması ile sürtünen yüzeyler
arasındaki sıcaklık artmaktadır. Buna göre ince taneli tozlardan üretilmiş numunenin
kaba taneli tozlardan üretilen numuneye göre daha çok ısınması gerekmektedir. Bu
durumda,

hem

oksitlenme

mekanizmasını

hem

de

plastik

deformasyonu

etkilemektedir.
Genel olarak, SEM fotoğraflarına bakıldığında, -150+106 µm toz boyutuna sahip
numunelerin sıcaklık artışlarına daha duyarlı olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum
sürtünme katsayısının diğerine göre daha yüksek olmasından kaynaklanabilir.

(a)

(b)

(c)

(ç)

Şekil 5.18: -150+106 µm toz boyutunda imal edilen numunelerin 350°C’deki
aşınma izi taramalı elektron mikroskobu görüntüleri.
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Çizelge 5.1’de incelenen her iki alaşımın farklı sıcaklıklardaki aşınma deneyinde
elde edilen aşınma izinin bölgesel EDS analizi görülmektedir. Buna göre -150+160
µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunenin oda sıcaklığında yapılan aşınma
deneyi sonucu aşınma izinin bölgesel EDS analizinde oksijen bulunurken, daha
yüksek sıcaklıklarda deneye tabi tutulan numunelerin aşınma izinin bölgesel EDS
analizinde oksijene rastlanmamıştır. Öte yandan göre -2000+212 µm boyut
aralığındaki tozlardan üretilen numunenin oda sıcaklığı ve 150°C’de yapılan aşınma
deney sonucunda aşınma izinde oksijen bulunurken, daha yüksek sıcaklıklarda
yapılan aşınma deneylerinde aşınma izi içerisinde oksijen belirlenmemiştir.
Çizelge 5.1: İncelenen alaşımların aşınma izinin bölgesel EDS analizi.
Deney sıcaklığı, °C

EDS analizi, % at.
O

Al

Si

V

Fe

-150+160 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numuneler
Oda Sıc.

20.87

70.69

6.06

0.54

1.85

150

-

89.98

5.93

-

3.51

250

-

89.94

6.14

0.55

3.38

350

-

90.30

5.87

0.75

2.08

-2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numuneler
Oda Sıc.

27.71

61.77

8.78

-

1.75

150

26.40

64.30

5.07

0.97

3.26

250

-

87.29

8.63

0.79

3.29

350

-

83.97

6.35

0.68

3.42

Çizelge 5.1’de verilen EDS analizleri ve Şekil 5.11-Şekil 5.18’deki aşınma izinin
taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları birlikte değerlendirildiğinde, incelenen
alaşımlarda oda sıcaklığında, oksidatif aşınma, yüksek sıcaklıklarda ise plastik
deformasyon kontrollü aşınma mekanizmasının etkin aşınma mekanizmaları olduğu
belirlenmiştir. Şekil 5.19’de incelenen her iki alaşımın aşınma deney sıcaklığına
bağlı olarak verilen aşınma hızı grafikleri üzerinde etkin aşınma mekanizmaları
görülmektedir.
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3

Aşınma hızı, mm / Nm m

0,05
-150+106 µm
-2000+212 µm

0,04

Hafif aşınma

Şiddetli aşınma

0,03
0,02

Plastik deformasyon
kontrollü aşınma

Oksidatif aşınma

0,01
0
0

100

200

300

400

Deney sıcaklığı, °C

Şekil 5.19: Deney sıcaklığına bağlı olarak etkin aşınma mekanizmaları.

Şekil 5.19’dan görüldüğü gibi -2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen
numunenin 150°C’den itibaren aşınma hızında bir artış görülmektedir. Aşınma
hızındaki bu farklılık, etkin aşınma mekanizmasının değiştiğini göstermektedir.
Sonuç olarak 150°C’ye kadar hafif aşınma söz konusu iken, bu sıcaklıktan itibaren
şiddetli aşınma meydana gelmektedir. 150°C’ye kadar hafif aşınma bölgesinde, oksit
tabakası katı yağlayıcı gibi davranarak, aşınma hızını düşürmüş olabilir. Ancak,
150°C’den sonra sıcaklığın da etkisiyle malzeme plastik deformasyon kontrollü
aşınmaya maruz kalmıştır. Numunelerin aşınma izinden alınan EDS analizlerinde,
oda sıcaklığında ve 150°C sıcaklıkta deneye tabi tutulan numunelerin yüzeyinde
oksijen varlığı belirlenirken, 250°C ve 350°C’de aşınma izlerinde oksijen
bulunmamakta ve bu numunelerin aşınma izlerinin taramalı elektron mikroskobu
fotoğraflarında

plastik

deformasyon

kontrollü

aşınma

mekanizmasına

ait

karakteristik morfoloji öne çıkmaktadır. Öte yandan, 150°C sıcaklıkta deneye tabi
tutulan numunenin EDS analizinde oksijen bulunmakla birlikte aynı zamanda
yukarıda söz edilen plastik deformasyon başladığına dair bulgular da bulunmaktadır.
Bu nedenle bu sıcaklığın her iki aşınma mekanizması (oksidasyon ve plastik
deformasyon) arasındaki bir geçiş sıcaklığına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. 150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerde de benzer aşınma
mekanizmalarının etkili olduğu yapılan EDS analizleriyle belirlenmiştir. Ancak her
iki alaşım grubu arasındaki fark, -150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen
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numunelerde 150°C’de yapılan aşınma deneyleri sonrasında da aşınma izinde oksijen
bulunmamış, dolayısıyla bu alaşımda plastik deformasyon kontrollü aşınma
mekanizmasının daha düşük sıcaklıklardan itibaren etkin olmaya başladığı
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, daha düşük boyuttaki tozlardan üretilen ve mikroyapılarında daha
küçük boyutta taneler içeren alaşımın, aşınma direncinin daha düşük olduğu
bulunmuştur. Bu sonuçlar, aynı alaşımların kullanılarak başka bir çalışma
kapsamında

yapılan

yüksek

sıcaklık

çekme

deneyi

sonuçları

ışığında

değerlendirilmiştir. Çizelge 5.2’de farklı toz boyutlarında yapılmış numunelerin,
sıcaklığa bağımlı akma, çekme dayanımları ve % uzamalar gözlemlenmektedir. Bu
çizelgeden de gözlemlenebileceği gibi, daha küçük toz boyutuna sahip (-150+106
µm) numunenin yüksek sıcaklık dayanımı değerlerinin kaba taneli (-2000+212 µm)
olana göre daha iyi olduğu gözlemlenebilmektedir.
Narayanasamy ve arkadaşları [37] daha ince taneli tozlardan imal edilmiş
malzemelerin deformasyon sertleşmesi değerlerinin kaba taneli olanlara göre daha
yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Bu durum, -150+106 µm boyutunda tozlardan
imal edilmiş numunelerin yüksek sıcaklık aşınma özellikleri kaba taneliye (2000+212 µm) göre daha kötü iken dayanım değerlerinin daha iyi olmasını
açıklamaktadır.
Alaşımların Çizelge 5.2’de verilen yüksek sıcaklık çekme deneyi sonuçları
incelendiğinde, -150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunenin akma
ve çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerinin, -2000+212 µm boyut
aralığındaki tozlardan üretilen numuneninkine kıyasla daha yüksek olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla plastik deformasyonun etkin mekanizma olduğu yüksek
sıcaklıklarda, kopma uzaması daha yüksek olan alaşımın (-150+106 µm boyut
aralığındaki tozlardan üretilen alaşım) daha yüksek aşınma hızı gösterdiği
anlaşılmaktadır. Bu durum alaşımların kopma uzamasına bağlı olarak aşınma
hızlarını gösteren Şekil 5.20’deki grafikten anlaşılmaktadır.
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Çizelge 5.2: İki farklı toz boyutunda ve ekstrüzyon oranlarında imal edilmiş
numunelerin farklı sıcaklıklardaki dayanım değerleri [2].
Akma Dayanımı,
MPa

Sıcaklık, °C

Çekme Dayanımı,
MPa

Kopma uzaması, %

-150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numuneler

Oda sıcaklığı

300.53

387.21

3.72

150

238.03

262.96

5.35

250

193.59

216.6

8.68

350

118.29

126.17

9.48

-2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numuneler

Oda sıcaklığı

246.3

265.49

0.9

150

191.1

212.08

2.13

250

146.54

158.34

2.66

350

96.58

101.95

2.91

-150+106 µm
-2000+212 µm

0,05

350°C

0,04

3

Aşınma hızı, mm / Nm m

0,06

250°C

0,03
0,02

350°C

0,01

250°C
Oda sıc.150°C

Oda Sıc.

150°C

0
0

2

4

6

8

10

Kopma uzaması, %

Şekil 5.20: İncelenen alaşımların kopma uzamasına bağlı olarak aşınma hızının
değişimi.

Aşınma deneyleri sırasında oluşan aşınma ürünleri toplanarak stereo mikroskop
altında incelenmiştir. Her iki grup alaşıma ait aşınma ürünlerinin stereo mikroskop
fotoğrafları Şekil 5.21’de verilmiştir. Buna göre deney sıcaklığı arttıkça aşınma
ürünü partiküllerinin boyutunun arttığı görülmektedir. Oda sıcaklığında her iki
alaşımda da muhtemelen oksidasyona bağlı siyah renkli partiküller oluştuğu için, oda
sıcaklığında yapılan aşınma deneylerine ait aşınma ürünleri görüntülenmemiştir.
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-150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen alaşımın oda sıcaklığı dışındaki
tüm sıcaklıklarda yapılan aşınma deneylerinde metalik aşınma ürünü oluşmuştur.
-2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunenin oda sıcaklığında
yapılan aşınma deneyinde sadece siyah renkli partiküller oluşmuş, 150°C sıcaklıkta
yapılan aşınma deneylerinde ise siyah partiküllerle birlikte çok az miktarda metalik
partikül görülmüş, ancak bu partiküller uygun boyut ve miktarda olmadığı için
toplanıp görüntülenememiştir. Dolayısıyla, -2000+212 µm boyut aralığındaki
tozlardan üretilen numunelerin sadece 250°C ve 350°C sıcaklıkta yapılan aşınma
deneyleri sırasında oluşan metalik partiküller görüntülenebilmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(ç)

(d)

Şekil 5.21: Aşınma deneyleri sırasında oluşan aşınma ürünlerinin stereo mikroskop
görüntüleri.
(a) -150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerin
150°C’de yapılan aşınma deneyinden elde edilen aşınma ürünleri.
(b)-150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerin
250°C’de yapılan aşınma deneyinden elde edilen aşınma ürünleri.
(c) -2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerin
250°C’de yapılan aşınma deneyinden elde edilen aşınma ürünleri.
(ç) -150+106 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerin
350°C’de yapılan aşınma deneyinden elde edilen aşınma ürünleri.
(d)-2000+212 µm boyut aralığındaki tozlardan üretilen numunelerin
350°C’de yapılan aşınma deneyinden elde edilen aşınma ürünleri.
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6. GENEL SONUÇLAR

Al–8Fe–1.7V–7.9Si alaşımına ait farklı toz boyutlarında üretilen numunelerin oda
sıcaklığı, 150°C, 250°C ve 350°C’lerde yapılan aşınma testlerinde, sıcaklığın ve toz
boyutunun yapısal ve morfolojik özelliklerinin incelenmesini konu alan bu çalışmada
aşağıdaki genel sonuçlar elde edilmiştir.
1. X-ışını difraksiyon çalışmalarında, yapıda yüksek sıcaklık dayanımı özelliklerini
belirleyen, α–Al13(Fe,V)3Si fazına rastlanılmıştır.
2. Mikroyapı çalışmalarında, altıgen yapıda α–Al13(Fe,V)3Si fazına rastlanılmıştır.
Numunelerin üretiminde kullanılan toz boyutlarının küçülmesi ile bu fazın
alüminyum matriks içerisinde daha kararlı şekilde dağıldığı gözlemlenmiştir.
Numunelerin, ekstrüzyon yönlerinde dik kesit mikroyapıları incelendiğinde,
bantlaşma ve bantların arasında dağılmış α fazı belirlenmiştir.
3. Farklı sıcaklıklarda yapılan aşınma deneylerinde, sıcaklığın artması ile aşınma
hızı artmaktadır. Her iki toz boyutunda üretilen numunelerde, oda sıcaklığı ve
150°C’de aşınma mekanizması oksidatif aşınma iken, daha yüksek sıcaklıklarda
aşınma plastik deformasyon kontrollü aşınma olmaktadır.
4. Farklı toz boyutlarında üretilen numunelerin aşınma izleri karşılaştırıldığında,
-150+106 µm toz boyutuna sahip numunelerin, -2000+212 µm toz boyutuna
sahip numunelerden daha çok aşınmaya maruz kaldığı ve aşınma hızının daha
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
5. Farklı toz boyutlarında üretilmiş numunelerin sürtünme katsayısı grafiklerinde,
-150+106 µm toz boyutuna sahip numunenin, -2000+212 µm toz boyutuna sahip
numuneye göre daha yüksek sürtünme katsayısına sahiptir.
6. Yüksek sıcaklık aşınma deneyleri sonrasında, aşınma izlerinin taramalı elektron
mikroskobu görüntülerinde, sıcaklığın artması ile birlikte iz üzerindeki aşınma
morfolojisi değişmektedir. 150°C sıcaklık üzerinde yapılan aşınma deneylerinde,
iz morfolojisinde plastik deformasyonu gösteren yüzeyden malzeme kalkmaları
ve malzeme akışını gösteren karakteristik özellikler gözlemlenmiştir.
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7. Numunelerin, farklı sıcaklıklara ait aşınma izlerinin EDS analizlerinde, her iki
toz boyutuna sahip numunelerin oda sıcaklığı deneyleri sonucunda, yüzeyde
oksijen varlığına rastlanılmıştır. -2000+212 µm toz boyutundaki numunelerin
150°C’de yapılan aşınma deneylerin sonrasında aşınma yüzeyinde eser miktarda
oksijen varlığına ve plastik deformasyon emarelerine rastlanılır iken, -150+106
µm

toz

boyutuna

sahip

numunelerde

150°C’de

oksijen

varlığına

rastlanılmamıştır. Bu durumda -2000+212 µm toz boyutunda imal edilen
numunelerin 150°C’de aşınma mekanizması oksidatif ve plastik deformasyon
kontrollü aşınma iken, -150+106 µm sadece plastik deformasyon kontrollü
aşınma meydana gelmektedir.
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