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ÖZET
Bu çalışmada gözenekli ve köpüksü titanyum ve Ti6Al4V alaşım numuneleri toz
metalurji yöntemi ile üretilmiştir. Göreceli olarak düşük gözenekli numuneler küresel ve
şekilsiz tozların gevşek ve preslenmiş durumda değişik sıcaklıklarda sinterlenmesiyle elde
edilmiştir. Gözenek miktarı daha yüksek olan köpüksü numuneler ise magnezyum ve
karbamitin kullanıldığı boşluk yapıcı yöntemle üretilmişlerdir. Gevşek toz sinterlemesinde
titanyum ve Ti6Al4V tozları 850-1250 oC arasında çeşitli sıcaklıklarda quartz kaplarda
sinterlenmiş, diğer yandan aynı tip tozlar presleme ve sinterleme yönteminde 120-1125 MPa
arasında preslenerek 1200 oC sinterlenmişlerdir. Bu yöntemlerle biyomedikal uygulamalara
uygun, gözenek miktarı %13-36 arasında değişen, ortalama gözenek büyüklüğü 15-40 m
arasında olan, şekilsiz ve açık hücreli gözeneklere sahip titanyum ve Ti6Al4V alaşım
numuneleri üretilmiştir. Yapılan basma testleri sonrasında bu numunelerin gerilim-gerinim
eğrilerinin hacimli numunelerde rastlanan doğrusal elastik bölge, akma bölgesi, maksimum
gerilim ve kırılma bölgelerini içerdiği görülmüştür. Diğer yandan kısmi olarak sinterlenmiş bu
tür numunelerde akma dayancının boyun bölgesi kalınlık oranı (X/D)2 ile doğrusal olarak
değiştiği görülmüştür.
Boşluk yapıcı yöntemde ise çeşitli miktarlarda magnezyum ve karbamit kullanarak
küresel ve şekilsiz titanyum ve Ti6Al4V tozları 350-500 MPa arasında basılmış, 190 ve 600
o

C gibi önısıtma sıcaklıklarında karbamit ve magnezyumun bir kısmı uzaklaştırılmıştır. 1050-

1200 oC arasında değişen sinterleme sıcaklıklarında boşluk yapıcılar (magnezyum, karbamit)
tamamen uzaklaştırılmıştır. Bu yöntemle gözenek miktarı % 40-85 arasında değişen makro
ve mikro gözeneklere sahip titanyum ve Ti6Al4V köpükler üretilmiştir. Köpüklerde hücre
duvarlarındaki mikro gözeneklerin boyutu 220 m’ye kadar ulaşırken, yapıda 1500 m’ye
kadar ulaşan makro gözenekler saptanmıştır. Yapılan basma testleri sonucunda titanyum ve
Ti6Al4V alaşım köpüklerinin elastik-plastik davranış gösterdiği belirlenmiş ve gerilimgerinim eğrilerinin üç bölgeden meydana geldiği görülmüştür. Deformasyonun başlangıcında
doğrusal bir eğriye, ikinci kısımda yüksek gerinimlerde gerilimin kısmen sabit kaldığı bir
plato bölgesine ve üçüncü olarak yoğunlaşmanın meydana geldiği gerilimin hızla yükseldiği
bir bölgeye rastlanmıştır.
Yapılan basma testlerinde elastik modülün ve akma dayancının sıklıkla kullanılan
Gibson ve Ashby teorisine uymadığı, mekanik özelliklerin göreceli yoğunluk, (*/ s ), (*:

xiii

köpüğün yoğunluğu,  s : hacimli numunenin yoğunluğu)



C ρ * /ρ s



n

ile üssel olarak değiştiği ve

terimi ile de doğrusal olarak değiştiği görülmüştür,

Ti6Al4V gözenekli numunelerin hepsinde 1200 oC’de sinterleme sonrası argon gazı
altında oda sıcaklığına yavaş soğutulmasıyla alfa() ve beta() fazlarından oluşan
Widmanstätten yapısı elde edilmiştir.
Soğuma hızının etkisini belirlemek amacıyla hacimli Ti6Al4V-ELI numuneleri 1020
o

C’de betalaştırma işlemi sonrası havada, fırında soğutulmuş ve -18 oC’de su verilmiştir.

Ayrıca aynı tip numuneler betalaştırma ve su verme işlemi sonrası 500-900 oC sıcaklıkları
arasında 4 saat süreyle yaşlandırma işlemine tabi tutulmuşlardır. Fırında soğuma sonrası toz
numunelerde olduğu gibi Widmanstätten yapısı elde edilmiş, ve soğuma hızının artışı ile faz
kalınlıklarının inceldiği ve koloni büyüklüğünün azaldığı görülmüştür. ’ martensit içeren
numunelerde yaşlandırma işlemi sonrasında 500 oC’de maksimum sertliğe ulaşılmış ve bu
sertleşmenin

nedenin

kristal

yapıdaki

c/a

oranının

değişiminden

kaynaklandığı

o

düşünülmüştür. 800-900 C gibi yüksek sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma işlemi sonrasında
ise ’ martensit fazının çok ince yapılı alfa() ve beta() fazlarına dönüştüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Titanyum ve Ti6Al4V, Magnezyum, Karbamit, Köpük, Toz Metalurjisi,

Isıl işlem, Mekanik özellikler.

ABSTRACT

In this study porous and foam titanium/Ti6Al4V alloy samples have been produced by
powder metallurgy method. By the use of loose powder and pressing&sintering of angular
and spherical powders at different temperatures specimens with lower porosities have been
manufactured. On the other hand, foam samples with higher porosities were produced by
space holder method in which magnesium and carbamide have been used as spacer. In the
loose powder technique, titanium and Ti6Al4V alloy powders were sintered at temperatures
between 850-1250 oC in quartz crucibles. Whereas all the powder samples were sintered at
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1200 oC subsequent to pressing between 120-1125 MPa. By these methods, titanium and
Ti6Al4V alloy specimens having irregular and interconnected pores which is suitable for
biomedical applications were produced. Manufactured porous samples contained porosities in
the range 13-36% and average pore size between 15 and 40 m. All stress-strain curves of
loose powder sintered pure titanium and Ti6Al4V alloy samples exhibited the same path i.e.
almost linear elastic deformation, plastic yielding followed by a stress drop and strain
hardening up to a peak stress. The calculated yield strength values of those samples were
observed to vary linearly with neck size ratio, (X/D)2.
In the space holder method, angular and spherical titanium and Ti6Al4V alloy powder
and magnesium/carbamide with varying contents were pressed at 350-500 MPa and small
amounts of those spacer particles (magnesium/carbamide) were removed by pre-heating at
190 and 600 oC. Remaining part of the spacers were removed during subsequent sintering
operations carried out between 1050 and 1200 oC. The titanium and Ti6Al4V foams contained
both macro and micro pores and porosities in the range % 40-85. The maximum size of the
micro-pores on the cell walls was 220 m, whereas the macro-pores as large as 1500 m were
measured. All the foams exhibited a typical compression stress-strain curves of elastic-plastic
foams with three stages of deformation, which consist of a linear elastic region at the
beginning of deformation, a long plateau stage with nearly constant flow stress to a large
strain, and a densification stage, where the flow stress increases sharply.
The measured elastic moduli and yield strength values upon compression loading were
out of the Gibson&Ashby theory, however, relative mechanical properties were observed to
change linearly with (*/ s ), (*: foam density,  s : bulk specimen’s density) and a power





n

law relation were found in the form of C ρ * /ρ s .

All of the porous Ti6Al4V samples were cooled to room temperature slowly in the
furnace subsequent to sintering at 1200 oC and a Widmanstätten microstructure were obtained
composed of alpha() and beta() phases.
To investigate the effect of cooling rate Ti6Al4V-ELI bulk samples were cooled in air,
furnace and quenched to -18 oC after betatizing at 1020 oC. Moreover, quenched samples
were also age-hardened at temperatures between 500 and 900 oC for 4 hrs. Widmanstätten
microstructures similar to sintered samples were obtained and the thickness of the each phases
and the colony size decreased as the cooling rate increased. The maximum hardness value was
reached subsequent to aging of samples containing ’ martensite. Hardness increase was

xv

attributed to the change of c/a ratio in hexagonal crystal structure. It was observed that, upon
aging at higher temperatures, 800-900 oC, ’ martensite was transformed into fine alpha()
and beta() phases.
Keywords: Titanium and Ti6Al4V, Magnesium, Carbamide, Foam, Powder Metallurgy, Heat

Treatment, Mechanical Properties.
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1. GİRİŞ
1.1. Konu ve Amaç:
TÜBİTAK
Titanyum

ve

desteğinde gerçekleştirilen 104M121 nolu projenin konusu Köpüksü Saf
Ti-6Al-4V

Alaşımlarının

Toz

Metalurjisi

Yöntemiyle

Üretimi

ve

Karakterizasyonudur.
Genel olarak köpüksü titanyum ve titanyum alaşımları titanyumun oksijen, azot gibi
arayer atomları ile reaksiyona girmesi ve gözenek kontrolünün zorluğundan dolayı döküm
yöntemiyle üretilememektedirler. Bu yüzden nispeten daha düşük sıcaklıkların kullanıldığı
toz metalurji yöntemi tercih edilmekte ve üretim aşamasında gaz depolama yöntemi, boşluk
yapıcı madde, üre, TiH 2 veya polimerik malzeme, kullanılmaktadır. Bunun yanında soğuk
presleme ve sinterleme yöntemi ile de yüksek miktarda gözeneğe sahip numuneler elde etmek
mümkün olmaktadır. Varolan yöntemler kullanılarak gözenek miktarı % 5-80 arasında,
gözenek büyüklüğü 200-500 μm. civarında açık hücreli titanyum ve titanyum alaşım
köpükleri elde etmek mümkündür.
Saf titanyum ve titanyum alaşımları vücuda uyumlulukları ve iyi derecedeki korozyon
dirençlerinden dolayı dişçilik ve ortopedi alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Günümüzde
kullanılan hacimli titanyum ve alaşımlarının mekanik özellikleri vücut kemik yapısıyla
farklılık göstermektedir. Fakat kullanılan köpüksü malzemelerde gözenek miktarı, büyüklüğü
ve dağılımı ayarlanarak mekanik özellikleri (elastik modülü, akma ve kopma dayancı)
değiştirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca vücuda yerleştirilecek olan köpüksü metallerdeki
gözeneklerin varlığı vücut sıvılarının geçişine ve yeni kemik hücrelerinin büyümesine olanak
vermektedir. Bu çalışmada gözenekli titanyum ve titanyum alaşımlarını toz metalurjisi ile
üreterek, malzemelerdeki gözenek miktarını ve büyüklüğünü değiştirerek malzemelerin
mekanik özelliklerini ayarlamak amaçlanmaktadır. Üretilen malzemelerin özellikleri, gözenek
büyüklüğü, miktarı, mekanik özellikler (elastik modülü, akma dayancı), doğal kemiğin
özelliklerine benzer şekilde olması hedeflenmektedir. Bu amaçla gözenekli malzeme üretmek
için birden fazla üretim yöntemi kullanılmıştır; bunlar Gevşek toz sinterleme,

Soğuk

presleme+Sinterleme ve iki tip boşluk yapıcı yöntemdir.
Projede yukarıda sözüedilen yöntemlerle hem saf titanyum, hem de Ti-6Al-4V alaşımının
üretimi,üretilen malzemelerde gözenek boyutu ve dağılımının mekanik özellikleri nasıl
etkilediği, farklı ısıl işlemlerin malzemenin içyapısını ve mekanik özellikleri nasıl etkilediği
konularında çalışmalar yapılmıştır. Kullanılan tozların boyutu ve dağılımının belirlenmesinde
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civa porozimetrisi ve parça boyutu analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sinterlenmiş
numunelerdeki toplam gözenek miktarı ile açık ve kapalı gözenek miktarı Arşimed yöntemi
kullanılarak proje kapsamında temin edilen yoğunluk ölçme ünitesine de sahip hassas terazide
belirlenmiştir. Alaşımların mikroyapısal gelişiminin incelenmesinde ise optik mikroskobi,
tarama ve geçirimli elektron mikroskopi yöntemleri kullanılmıştır. Üretilen gözenekli
malzemelerin mekanik karakterizasyonu ise masa tipi Shimadzu marka eğme testi yardımıyla
yapılmıştır.
1.2. İncelenen Değişkenler
Bu araştırmada dikkate alınan parametreler sırasıyla aşağıda verilmektedir: bu parametreler
uygulanan üç ayrı üretim yöntemi için Saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımı için ayrı ayrı
belirlenmiştir.
1.

Üretim Parametreleri:
a.

Üretimde kullanılan tozların boyutları veşekillerinin belirlenip optimizasyonun
sağlanması

b.

Presleme yapılan numunelerde kullanılacak bağlayıcının belirlenmesi

c.

Preslenen numunelerde basma basıncının belirlenmesi

d.

Kullanılan bağlayıcının sistemden uzaklaştırılması için gerekli sıcaklık ve
sürenin belirlenmesi

e.

Sinterlenen numunelerde ideal sinterleme sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi

f.

Aşırı reaktif olan titanyumun üretim sürecinde oksitlenmeden üretilebilmesi
için gerekli şartların belirlenmesi (koruyucu atmosfer oluşturulması, gazların
ekstra temizlenmesi, örtü malzemesi kullanma gibi)

2.

3.

Oluşturulan gözeneklerle ilgili parametreler
a.

Gözenek büyüklüğü

b.

Gözenek miktarı

c.

Gözenek dağılımı

d.

Hücre duvar yapısı

Mikroyapısal gelişim
a.

Soğutma hızı

b.

Isıl işlem sıcaklıkları ve süreleri

c.

Betalaştırma sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi
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d.
4.

Yaşlandırma sıcaklıkları

Mekanik özellikler
a.

Gözenek miktarı,

b.

hücre duvar yapısı

c.

iç yapı

1.3. Projenin Değerlendirilmesi:
Yürütülen projede, köpüksü saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımının Gevşek toz
sinterleme, Soğuk presleme+Sinterleme ve Boşluk yapıcı yöntemlerin her üçü de kullanılarak
üretilmeleri, farklı gözenek boyut ve dağılımlarının ve hücre duvar yapısının mekanik
özellikleri nasıl değiştirdiği, ısıl işleme bağlı değişen farklı mikroyapıların kemiğe yakın
mekanik özelliklerde olması arzu edilen köpüksü malzemelerin mekanik özelliklerini nasıl
etkilediği araştırılmıştır. Projenin en başına denk gelen ilk altı aylık süreç, çok reaktif olan
titanyumun oksitlenmeksizin nasıl sinterlenebileceği konusunda yoğun çabayla geçmiştir.
Titanyumun örtü malzemesiyle korunması ve koruyucu gaz atmosferinin defalarca
temizlenmesi etkin sonuçlar vermiştir.
Gevşek toz sinterleme yöntemi diğer yöntemlere göre çok daha basit ve zahmetsiz bir
teknitir ve bu yöntemle üretilen malzemelerdeki gözenekler şekilsiz ve açık hücreli olmuştur.
Bu tip gözeneklerin varlığı vucüt sıvılarının geçişine ve kemik hücrelerinin büyümesine
olanak sağladığından avantajlı bir durum gibi görünmektedir.
Boşluk yapıcı olarak karbamit kullanılan yöntemde numunelerdeki gözenek
miktarındaki yüzde üçlük bir artışın mukavemeti etkilediği görülmüştür ancak bu değişimin
tamamının gözenek miktarından kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Gözlenen
değişimin bir kısmının üretim sırasında numunenin yeterli korunamamasına bağlı olarak
oluşan oksitlerden kaynaklanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Boşluk yapıcı olarak toz kullanılan yöntemde gözenek miktarı %85’e ulaşan ve gözenek
büyüklüğü 200-600 m arasında değişen titanyum ve Ti6Al4V alaşım numuneleri
üretilmiştir. Kısmi olarak yuvarlak ve açık hücreli gözeneklerin varlığı biyomedikal
uygulamalarda vücut sıvısının transferine imkan sağlamaktadır. Üretilen malzemelerde
mekanik özellikleri etkileyen hücre duvar kalınlığının eklenen magnezyum miktarına ve

3

titanyum ve Ti6Al4V tozlarının şekline bağlı olduğu görülmüştür. Küresel veya şekilsiz
titanyum ve Ti6Al4V alaşım tozları içeren numunelerde toplam gözenek miktarının eklenen
magnezyum tozundan daha fazla veya az olmasını belirleyen kritik magnezyum miktarı
bulunduğu görülmüş ve yapılan çalışmalarla bu kritik miktarlar belirlenmiştir. Bu tür
gözenekli malzemelerde bazı iç yapı kusurlarının malzemenin dayancını ve elastik modülünü
düşürdüğü görülmüştür. Hücre kenar eğriliği ve gözeneklerin homojen dağılmaması gibi
faktörlerin mekanik özellikleri doğrudan etkilediği belirlenmiştir. Gözenek yapıcı olarak
Magnezyum emdirilmesi yöntemiyle üretilen numunelerde hücre duvarlarının mekanik
özelliklere etkisi ve modelleme konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Titanyumun ne kadar reaktif bir malzeme olduğu gözönünde bulundurulursa,
tamamlanan projede oksitsiz köpük malzeme üretilmiş olması en temel başarı ölçütü olarak
alınabilir. Proje önerisi toz metalurjisi yöntemiyle köpüksü saf titanyum ve

Ti-6Al-4V

alaşımının köpüksü olarak temelde boşluk yapıcı olarak magnezyum kullanarak üretimi
esasına dayanmasına karşın gevşek toz sinterleme, boşluk yapıcı olarak karbamit kullanma ve
klasik yöntem olan soğuk basma ve presleme yöntemleriyle de köpüksü malzeme üretimi
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tek bir yöntemle yetinilmeyip, vadedilen tüm yöntemlerle
köpüksü malzeme üretimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması bir başka başarı
ölçütü olarak kabul edilebilir.
Proje bütcesinin teçhizat kaleminden yoğunluk ölçme ünitesiyle aksesuarlandırılmıs bir
hassas terazi, difüzyon pompasi aksesuarları, ultrasonik temizleyici ve yazici temin edilmistir.
Laboratuar sarfları (kimyasallar, alkol, aseton, cesitli nem alici kimyasallar vb, saklama
kapları..), üretimde kullanilan tozlar, boşluk yapıcı malzemeler ve tozların basılmasında
kullanılan bağlayıcı malzemeler vb, tozlarin basilmasinda kullanilan kaliplar, fırınlarda
kullanılan sarf malzemeleri (seramik tup boru, ısıtma elemanları, yalitim malzemeleri,
sıcaklık ölçerler (termokupl) vb), titanyum numuneleri hazirlamaya uygun çesitli metalografi
sarflari( parlatma cuhasi, kesici disk, elmas pasta vb) sarf kaleminden sağlanan avanslarla
temin edilmistir. Sırası gelmişken avans kullanimi alimlarda büyük kolaylik sağlamakta ve
bütçenin harcanma sürecini kolay ve olanakli kılmaktadir. Bu uygulamayı sağlayan Tübitak’a
teşekkürlerimizi bir kez daha sunarız. Kurum hissesi ödemesi çalışmanın tamamının yapıldığı
ve çeşitli laboratuvar olanaklarının kullanıldığı ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümüne yapılmıştır. Projenin toplam bütcesi etkin bir sekilde kullanılmıştır. Sadece burslar
kaleminde bir miktar harcanamamış ödenek kalmıstır. Bir kısmı proje yöneticisinin burs
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harcamalariyla ilgili ne kadar serbest olduğu bilgisine çok geç ulaşmasından kaynaklanmis,
bir kismi da oğrenci talebinin farklı alanlara kaymasi nedeniyle olmuştur.
Proje bütcesinin verilen calisma takvimine de uygun olarak ve tamaminin harcanmış
olmasi projenin bir diğer başari ölçütü olarak değerlendirilebilir.
Projede araştırıcı olarak da görev yapan Güher Kotan “Production and characterization of
porous Titanium and Ti-6Al-4V” başlıklı yüksek lisans tezini eylül 2006 tarihinde
tamamlamıştır. Benzer şekilde proje yardımcı araştırıcılarından Ziya Esen’in “Cellular
Titanium and Ti-6Al-4V material production by different powder metallurgical routes”
konulu doktora tezini 2007 yaz aylarında tamamlaması beklenmektedir. İki yıllık bir proje
kapsamında iki yetenekli araştırıcının yetişmesi, son yılların popüler konularından olan
köpüksü titanyum malzemelerinin biyomedikal uygulamalara yönelik bir potansiyel
oluşturacak özelliklere yakın üretilmeye çalışılmış olmaları, özgün bir üretim yöntemi olarak
düşünülen magnezyumun boşluk yapıcı olarak kullanılarak üretim yapılması ve bu konuda A
sınıfı bir dergide çalışmamızın basılmasının projenin başarı göstergeleri olduğu kanısındayım.
Proje kapsamında yapılan toplan yayın listesi aşağıda yer almaktadır:

G.Kotan, Ş.Bor, “Toz Metalurjisi Yöntemiyle Gözenekli Titanyum Üretimi”, 12.
Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi, Eylül 2005, Bildiriler Kitabı, sayfa: 278-284
Z. Esen, E. Tarhan, Ş. Bor, “Gözenekli Titanyum ve Ti6Al4V Alaşımı Üretimi”, 12.
Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi, Eylül 2005, Bildiriler Kitabı, sayfa:204-211
Z.Esen, E.Tarhan, K.Aydınol, Ş.Bor, “ Su Verilmiş Ti-6Al-4V Alaşımında Yaşlanma
Sırasında Mikroyapısal Gelişim”, 12. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi, Eylül
2005, Bildiriler Kitabı, sayfa: 1744-1751
Z.Esen and Ş.Bor, “Processing of titanium foams using magnesium spacer particles”,
Scripta Mat., 56, (2007), 341-344.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Gözenekli Malzemeler ve Özellikleri
Katı hücresel malzemeler boşlukların köşe ve yüzey duvarları ile desteklendiği bir
yapıdır. Temel olarak hücresel yapılar üç ana grupta toplanır: iki boyutlu bal peteği yapıları,
üç boyutlu açık ve kapalı gözeneğe sahip köpükler, (GIBSON ve ASHBY, 1998). Tablo
2.1’de bir fazın (katı sıvı veya gaz halinde) diğer bir fazın içinde dağılımı ile oluşacak yapılar
gösterilmektedir. Görüldüğü üzere köpüksü malzemeler bir gaz fazın sıvı veya katı bir faz
içinde dağılımı ile oluşmaktadır.
Tablo 2.1 Bir fazın diğer bir fazın içinde dağılımı ile oluşan yapılar, (BANHART,
2001)
Katının içinde
Gazın içinde
Sıvının içinde
dağılım

dağılım

Gaz

Gaz karışımı

köpük

Sıvı

sis

emülsiyon

Katı

duman

çamur

dağılım
Katı köpük
Hücresel katı
jel
Gömülmüş
parçacıklar

İnsan yapımı hücresel malzemeler arasından polimerik köpükler en çok kullanılan
köpükler arasındadır. Diğer yandan metal ve metal alaşımlarının köpüksü veya hücresel
olarak üretilebilmeleri bu malzemelerin dayanç, tokluk gibi üstün mekanik özellikler gösteren
uygulamalarda kullanımını arttırmıştır. Katı köpükler gözenekli malzemelerin özel bir grubu
olup hücresel malzemeler olarak ta adlandırılmaktadırlar. Sıvı metal köpükler ise sadece
üretim safhasında meydana gelirler.
Şu ana kadar gözenek miktarı % 40-98 arasında değişen metalik köpükler üretilmiş
olup, mühendislik malzemeleri olarak kullanımları artmaktadır. Bu hafif malzemeleri özel
kılan darbe emme kapasitesi, hava ve su geçirgenliği, düşük ısı iletkenliği, iyi derecede
elektrik yalıtım özellikleri ve çok düşük yoğunluk gibi özelliklerin hepsini bünyelerinde
barındırmalarından kaynaklanmaktadır. Şekil 2.1’de bu özelliklerin bazılarının diğer
malzemelerle karşılaştırılması verilmektedir.
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Şekil

2.1

Köpüksü

malzemelerin

bazı

özelliklerinin

diğer

malzemelerle

karşılaştırılması.
Köpüksü malzemelerin birçok alanda kullanılmasının en önemli nedeni diğer
özellikleri ile birlikte hafif olmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 2.2’de özetlendiği gibi
köpüksü malzemelerin kullanım alanlarını 3 ana grupta toplamak mümkündür; Yapısal
uygulamalar, fonksiyonel uygulamalar ve decorative amaçlı uygulamalar.
Tablo 2.2. Hücresel malzemelerin uygulama alanları
Yapısal
Uygulamalar

Otomobil ve havacılık endüstrisi, gemi imalatı, ternyolu ve inşaat
endüstrisi, makine montaj, spor malzemeleri ve biyomedşkal
uygulamalar
Filtreleme, ayırma, Filtration and separation, soğutma üniteleri

Fonksiyonel

katalizör destekleri, sıvıların saklanması veya trasferi, sıvı akış

Uygulamalar

kontrolü, susturucular, pil eletrotları, elektrokimyasal uygulamalar,
akustik kontrolü

Dekoratif amaçlı

Mobilya, saat ve lamba
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Hücresel malzemelerin kullanım alanları malzemenin gözenek yapısına, üretim
yönteminin kolaylığına ve üretimin maliyetine bağlıdır. Birçok uygulama alanında sıvı ve gaz
akışına imkan sağlayacak hücresel malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek sıvı akışına
imkan sağlayacak olan malzeme ise %100 açık hücreli gözenekli malzemelerdir. Şekil 2.2’de
birçok uygulamada gereken gözenek miktarı verilmektedir.

Şekil 2.2. Hücresel yapılı metallerin gözenek açıklığına göre uygulama alanları
2.2 Gözenekli Malzemelerin Üretim Yöntemleri
Metalik hücresel malzemelerin mühendislik uygulamaları arttıkça, kullanılan üretim
yöntemleri bununla birlikte gelişmektedir. Kullanılan üretim yöntemleri hücrelerin
büyüklüğüne, hücre büyüklüğünün değişkenliğine, gözenek tipine ve üretilen hücresel
malzemenin yapısına göre sınıflandırılmaktadır, (WADLEY, 2002).
İlk

köpüksü

malzeme

üretim

yöntemleri

gaz

yapıcı

malzemelerin

kullanımına

dayanmaktaydı. Diğer bir yöntem ise eriyik metale veya döküm kalıbındaki malzemeye
granül eklenmesi ile uygulanmaktaydı. Ayrıca metalik köpükler kimyasal veya fiziksel
depolama yöntemleriyle urethane altlık kullanımı ile de üretilmektedir. Yaklaşık olarak 20 yıl
önce de ‘sputter’ depolama yöntemi kullanılmaya başlanmıştır, (DAVIES ve ZHEN, 1983).
Diğer yandan çamur köpürtme, gevşek toz sinterleme ve fiber metalurjisi gibi toz metalurji
yöntemleri yüksek miktarda gözeneğe sahip malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır.
Aşağıda hücresel veya köpüksü malzemelerin üretiminde kullanılan yöntemler
özetlenmektedir. Kullanılan üretim yöntemleri her türlü metale uygulanamamaktadır, her bir
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üretim yöntemi kendi içinde bir veya birkaç malzemeye özgüdür. Hücresel malzemelerin
gruplandırılmasında üretim yöntemine gore aşağıdaki kriterler kullanılmaktadır;
-

Gözenek oluşumu sırasında metalin durumu; sıvı, çözelti, katı.

-

Uygulanan yöntem: döküm, köpürtme, depolama, sinterleme

-

Gözenek oluşturma yöntemi: uzaklaştırılabilir boşluk yapıcı kullanımı, gaz( direk
olarak, çözünmüş veya ayrıştırıcı kullanarak)

Metalik hücresel malzemelerin üretim yöntemleri

1) Sıvı faz yöntemi

 Direk köpürtme yöntemi
(Al, Zn)
 Katı-gaz ötektik katılaşması (‘gasars’)
(Ni, Cu, Al, Mg)
 Toz pelet eritme yöntemi
(Al, Zn, Pb)
 Döküm yöntemleri
(Al, Zn, Pb, Cu)
 Spray şekillendirme yöntemi (‘Osprey prosesi’)
(Çelik, Cu)

2) Katı faz yöntemi

 Metal tozları ve fiberleri sinterleme
Bronz, çelik
 Gaz depolama yöntemi
Titanyum
 Çamur köpürtme
Aluminyum
 Boşluk yapıcı yöntem
Titanium
 İçi boş küre sinterleme
Titanyum
 Metal tozu/bağlayıcı yöntemleri
Fe, Cu
 Reaksiyon sinterlemesi
TiAl, FeAl

3) Electro-depolama tekniği

Ni, Cu

4) Buhar depolama

Ni, Cu, Ni-Cr

Toz metalurji yöntemi dışındaki bütün üretim yöntemlerinde gözenek büyüklüğünün
ve yöntem değişkenlerinin kontrolü oldukça zordur. Bu yöntemde kullanılan toz üretim
boyunca sinterleme dışında hiçbir değişiklik olmadan katı olarak kalır. Bu durum üretilecek
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malzemedeki gözeneklerin homojenliği ve şekli bakımından oldukça önemlidir. Sıvı faz
yöntemlerinde ise sıvı yüzey gerilimden dolayı oluşan gözenekler kapalı olma eğilimi
göstermektedirler. Toz metalurji ile üretilen gözenekli malzemelerde ise gözenekler açık,
nerdeyse tam küresel ve yarı sinterlenmiş hücre duvarları ve köşelerinden oluşmaktadır.
2.3. Titanyum ve titanyum alaşımlarının toz metalurjisi
Düşük yoğunlukları, iyi derecedeki korozyon dirençleri ve oda sıcaklığı ve yüksek
sıcaklıklardaki mekanik özelliklerinden dolayı titanium ve titanium alaşımları havacılık,
medikal ve denizcilik endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Fakat titanium alaşım
parçaları ham malzemenin pahalı olması, üretim ve haddeleme işlemlerinin yüksek
maliyetinden dolayı pahalıdır. Bu yüzden sabit sıcaklıkta haddeleme, super-plastik
şekillendirme, toz metalurji gibi hassas şekil verme işlemleri titanyum alaşımlarının üretim
maliyetini düşürmek için kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında toz metalurji ile üretim
yöntemi neredeyse döküm ve işlenmiş titanyum alaşımlarına eşdeğerde veya daha iyi
derecede hassas ölçülerde şekil verme ile birlikte dayancı yüksek malzemelerin üretimine
imkan sağlamaktadır. Bunun en önemli nedeni ise toz metalurji ile üretilen malzemelerde
yönlenmeni ve çökeltinin yokluğu, tane yapısının homojen ve ince olmasıdır.
Oksijen, azot gibi arayer atomlarının titanyumda çözünürlüklerinin yüksek olmasından
dolayı titanium tozlarının basılması ve sinterlemesi vakum ortamında veya argon gibi nötr gaz
altında yapılması gerekmektedir. Titanyumun toz metalurjisi ile üretiminde kullanılan
endüstriyel yöntemler aşağıda özetlenmektedir.
1) Metal Enjeksiyon dökümü(MIM):
MIM olarak ta bilinen metal enjeksiyon dökümü plastic enjeksiyon döküme büyük
benzerlik göstermektedir. Büyük miktarlarda son ürün üretilen bu yöntemde metal tozları bir
bağlayıcı (PVA) ile karıştırılmakta ve bir kalıba enjekte edilmektedir. Daha sonra bağlayıcı
uzaklaştırılmakta ve ardından da yüksek sıcaklıkta sinterleme işlemi yapılarak karmaşık
şekillerdeki parçaları düşük maliyette üretmek mümkün olmaktadır. Bu yöntemdeki
araştırmalar bağlayıcı kullanımı üzerine odaklanmış ve titanyumu oksitlemeyecek ve aynı
zamanda maliyeti düşük olacak bağlayıcıların kullanımı üzerine deneyler yapılmıştır.
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2) Geleneksel Toz Metalurji Yöntemleri:
Geleneksel toz metalurji yöntemleri presleme+sinterleme, soğuk isostatik presleme (CIP)
(elastomerik kılıfın kullanıldığı) ve seramik kalıpların ve metal kapların kullanıldığı sıcak
izostatik presleme (HIP) olarak özetlenebilir.
Bu yöntemlerde ilk olarak tozlar oda sıcaklığında 400 MPa civarında %85-90 civarında
ıslak yoğunluk elde edecek şekilde mekanik olarak (klasik hidrolik preslerle) veya soğuk
izostatik presleme yöntemiyle basılmaktadır. Soğuk presleme yönteminde kullanılan kalıp
mazlemesi elastomerik olmasından dolayı mekanik preslemede olduğu gibi bir bağlayıcı
kullanımı ve uzaklaştırma işlemi olmamakta ve bağlayıcıdan kaynaklanan numune
kirlenmeleri de ortadan kalkmaktadır, (BRAM, 2003). Presleme işlemi sonrasında parçalar
vakum altında veya argon gibi koruyucu atmosfer altında sinterlenmektedir. Sinterleme işlemi
için genellikle soğuk duvarlı vakum fırınları kullanılmaktadır. Kullanılan vakum fırını fırının
ısınması sırasında gaz atımını sağlayacak, yüksek sıcaklıklarda 10-3 mmHg seviyesinde
vakum sağlayacak bir vakum pompasına sahip olması gerekmektedir. Bu tür fırınlarda argon
gazı gibi koruyucu atmosferle titanyum alaşımlarının  -  faz bölgelerinde daha hızlı
soğumalarını sağlayacak bir sistemin eklenmesi de mümkün olmaktadır. Titanyum sinterleme
sırasında birçok metalle reaksiyona girebilmektedir. Bu yüzden, yüksek sinterleme
sıcaklıklarında titanyumun içinde çok az derecede çözünürlüğü olan molibden altlık
malzemesi olarak kullanılabilmektedir. 1000-1080 oC gibi daha düşük sıcaklıklarda yitrium
oksit ile kaplanmış yüksek yoğunluklu grafit te kullanılabilir. Sinterleme sırasında titanyum
parçalarının kirlenmesini engellemek için az miktarda titanyum tozu da parçaların yanına
konabilir. Vakum sinterleme işleminde tercih edilen sıcaklık aralığı 1000-1300 oC’dir. Daha
düşük sıcaklıklar genellikle gözenekli ve ticari olarak daha saf tozlarda kullanılmakta, yüksek
sıcaklıklar ise alaşım parçalarının üretiminde kullanılmaktadır. Belirtildiği gibi vakum
sinterlenmesine alternatif olarak koruyucu saflaştırılmış argon atmoferi kullanarak sinterleme
de diğer bir yöntemdir. Kullanılan argon gazının saflaştırılması 800-900 oC’ye ısıtılan
titanyum talaşının veya süngersi titanyumun üzerinden gazın geçirilmesi ile mümkün
olmaktadır. Tiatnyumun sinterleme işlemi sırasında - dönüşüm sıcaklığı (880 oC) civarında
ısıtma ve soğutma döngüleri ile sinterlemeden kaynaklanan yoğunlaşma arttırılabilir.
Özellikle alfa fazında beta fazına iki dakika kadar süren ısıtma döngüsünde bu olayın etkisi
büyük olmaktadır,(SAVICH, 2003).
Sıcak izostatik presleme yönteminde (HIP) öncelikle metal kalıba super-plastik ve
presleme gibi yöntemlerle şekil verilmektedir. Titanyum için en uygun kalıp malzemesi
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titanyumla en az reaksiyona giren karbon çeliğidir. Sıcak izostatik presleme esnasında karbon
çeliği titanyumun yüzeyinde titanyum karbür oluşturarak reaksiyonun daha da ilerlemesini
engeller. Daha sonra hazırlanan parçalar bir basınç kabında veya otoklavda ısıtılır. Basınç ve
sıcaklığın aynı anda uygulanması ile %100 yoğunluk elde edilir. Malzemedeki çekme miktarı
tozların paketleme yoğunluklarına, dolayısıyle toz parçacıkların şekline ve boyut dağılımına
bağlıdır. Uygulanan basınç izostatik olmasından dolayı da küçük parçalarda çekme oldukça
homojendir. Çok daha karmaşık yapılı parçalarda sıcak izostatik presleme esnasında kalıp
deformasyonu oldukça yaygındır, bu yüzden çok çeşitli kalıp boyutları denenmeli ve son
boyutlara ulaşmak için izostatik sıcak presleme işlemi bir kaç basamakta yapılmalıdır. Bu
yöntemde presleme işlemi beta fazı dönüşüm sıcaklığı altında veya üstünde yapılmaktadır.
Dönüşüm sıcaklığının üstünde yapılan işlemlerde yoğunlaşma daha kısa sürede ve daha düşük
basınçlarda gerçekleşmesine rağmen iç yapıda titanyumun yorulma dayancını düşüren iri beta
taneleri ve tane sınırlarında öncül alfa fazı oluşmaktadır. Bu yüzden alaşımlarda sıcak
izostatik presleme işlemi alfa+beta bölgesinde yapılmaktadır. Bu teknikte metal kab yöntemi
memnun edici sonuçlar verse de ’cold-crucible’ ve ’fluid die’ yöntemleri ile daha iyi
numunler üretilebilmektedir, (Şekil 2.3).

Şekil 2.3. ’Fluid die’ ve seramik pota kalıp yöntemi
Soğuk pota seramik yönteminde mumlama işlemi ile üretilmiş hassas ölçülerde bir seramik
kalıp kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklara çıkılmasıyla birlikte seramik kalıp şeklini
koruyarak uygulanan basıncı toza iletmek için yeterince sünek olmaktadır.
‘Fluid die’ işleminde yüksek sıcaklıklarda basınç diğer tip işlemlerde olduğu gibi bir
otoklav ile değil hadde presindeki hareketli (kayan) bir kalıp vasıtasıyla aktarılır ve bu sayede
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daha hızlı yoğunlaşma işlemi sağlanır. Son olarak tozları sıcak vakum presleme işlemi ile
basılabilir. Bu yöntemde önceden şekil verilmiş kalıplar içeren hadde presine vakum sistemini
adapte etmek vasıtasıyla tozlar basılır.

İşlem ilk olarak titanyum tozuyla reaksiyonu

engellemek için kalıp yüzeylerinin kaplanması ile başlar. Daha sonra kalıplar belirlenen
miktarda tozla doldurularak vakuma alınırlar. İndüksiyon ısıtması ile de vakuma alınan
parçalar 925-955 oC’ye kadar ısıtılmaktadırlar. Hidrolik pres yardımı ile de 70 MPa basınç
kullanılarak yoğunlaşma sağlanana kadar presleme işlemi devam etmektedir, (ANDERSEN
ve Meslektaşları, 2000).
Uygulanan bütün işlemlerde elemental veya önceden alaşımlandırılmış metal tozları
kullanılmaktadır. These processes can be carried out using blended elemental or prealloyed
powders. Elemental tozlar kullanılarak parçaların üretilmesinde sozların preslenmesi
sinterleme, ikincil ve final işleme stepleri yer almaktadır. Diğer yandan önceden
alaşımlandırılmış tozların kullanılması üretim maliyetini arttırmasına rağmen çok daha iyi
özelliklere

sahip

numunelerin

üretimine

imkan

sağlamaktadır.

(SAVICH,

2003),

(ANDERSEN ve Meslektaşları, 2000).
3) Yeni toz metalurji teknikleri
Sprey şekillendirme, hızlı katılaşma, lazer şekillendirme, mekanik alaşımlandırma ve
buhar depolama geliştirilen toz metalurji teknikleridir, (OH ve Meslektaşları, 2002),
(ERIKSSON.ve CARLSTRÖM, 2003).

2.4. Metalik Köpüklerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmesi
2.4.1. Genel
Hücresel malzemelerin üretiminde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasından toz
pellet köpürtme tekniği son zamanlarda oldukça popüler hale gelmekte ve şu anda bu teknik
endüstriyel boyutta kullanılabilir duruma gelmiştir. Bu yöntemle ilgili bilgiler Tablo 2.3’te
özetlenmektedir.

13

Tablo 2.3.Toz pelet köpürtme tekniğinin özellikleri
Hassas şekilde malzeme üretimi
Kompozit malzemelerin üretilebilmesi

Avantajları

Köpük malzemelerin metal plaka ile kaplanabilmesi
Numune boyunca değişen gözenek miktarının ayarlanabilmesi
Alaşım seçimindeki esneklik
Sabitleyici herhangi bir elementin eklenmesine gerek olmaması
Gözenek yapılarının aynı olmaması

Dezavantajları Geçirgen (delikler)
Kontrolü zor

Problem

Tozların maliyeti
Büyük parçaların üretimi zor

Genelde toz metalurji ile gözenekli malzeme üretiminde toz hazırlama, presleme veya
kalıplama ve sinterleme basamakları izlenmektedir. Bu yüzden toz metalurji ile köpüksü
malzemelerin üretiminde karıştırma, yoğunlaştırma ve köpürtme basmaklarına özen
göstermek gerekmektedir.
Yoğunlaştırma basamağında boşluk yapıcı tozları metal tozlarıyla birleştirmede birçok
yöntem vardır. Yoğunlaştırma işlemi boşluk yapıcı ile metal tozlarının arasında boşluk
kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Örneğin, aluminyum köpük yapımında soğuk izostatik
presleme ve ekstrizyon işlemleri kullanılmaktadır. Diğer yandan sıcak izostatik presleme
yönteminin kullanılması ile presleme işlemi esnasında gözenek elde etmek mümkün
olmaktadır.
Günümüzde gevşek durumda toz sinterleme veya gevşek durumda fiber sinterleme
teknikleri gözenekli numunelerin toz metalurji yöntemi kullanılarak üretilmesinin en basit
yoludur. Toz numunelere gaz depolama, boşluk yapıcı toz malzeme kullanımı, içi boş küre
sinterleme veya çamur metal tozlarını köpürtme diğer yöntemler arasındadır, (BANHART,
2001).
2.4.2. Metal Tozlarının ve Liflerin Sinterlenmesi
Bu yöntemde sinterleme öncesi tozların preslenmesi gerekmemektedir. Metal tozları şekli
önceden belirlenmiş bir kalıbın içine doldurularak sinterlenir. Hidrolik preste basma veya
soğuk isostatik preslesme tekniği ise sinterleme öncesi ve sonrası malzemenin yoğunluğunu
ve mukavemetini arttırmak için kullanılır. Bu metodla çok ince yapıda gözenekler elde etmek
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mümkün olmaktadır, fakat gözenek miktarı istenilen seviyeye ulaşması için basma sırasında
çok düşük basınçlar kullanmak gereklidir. Gevşek toz sinterleme tekniği en çok pirinç filtreler
ve yakıt hücrelerinde elektrot olarak kullanılmak üzere gözenekli nikel membranlar üretmek
için kullanılmaktadır. Diğer yandan demir veya demir-dışı metal lifleri işlenerek sinterlenme
yöntemiyle ise paslanmaz çelik, bakır, nikel, Nikel-krom alaşım filteri üretilmektedir,
(DAVIES ve ZHEN, 1983).
2.4.3. Gaz Depolama Yöntemi
Bu yöntemde tozlar metal bir kabın içine doldularak basılmaktadır. Basma esnasında kabın
içine belli miktarda genellikle argon gazı doldurulmaktadır. Basma esnasında argon gazı
metal tozlarının arasına hapsolur. Elde edilen gaz-toz karışımı belli bir sıcaklığa çıkarılarak
hapsolan gazın genleşmesi sağlanır ve daha sonra tozların sinterlenmesi için daha yüksek
sıcaklıklara çıkılır(Şekil 2.4). Bu yöntem daha çok havacılıkta kullanılan bazı parçaların
üretiminde kullanılmaktadır.

Şekil 2.4. Gaz depolama yöntemi ile gözenekli malzeme üretimi
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2.4.4. Çamur Köpürtme tekniği
Yöntemin ilk basamağı çok ince metal tozlarına uygun köpürtücü tozla bazı reaktif katkı
maddeleri ekleyerek çamursu bir karışım elde etmektir. Bu karışım bir kalıba dökülüp
akışkanlığının düştüğü ve gaz baloncuklarının cıkmaya başladığı bir sıcaklığa çıkırılır. Bu
işlemden sonra karışım kurutularak köpüksü malzemenin mukavemetini arttırmak için
sinterleme işlemi yapılır, (BANHART, 2001).
Berilyum, nikel, demir, bakır ve paslanmaz çelik köpüksü malzemeler bu yöntemle
üretilmektedir. Ayrıca alüminyum köpükler de bu yöntemle üretilmektedir. Alüminyum
tozları ve köpük yapıcı karışım (HCl asit, alüminyum hidroksit) karıştırılarak çamursu bir
kıvam elde edilir. Karışım kalıba dökülerek iki saat 100 oC civarında beklenir. Alüminyum
için sinterleme işleme yapmak zordur. Toz yüzeyindeki Al 2 O 3 ’ün varlığı bu işlemi
güçleştirmektedir. Bu yüzden bu yöntemlerde üretilen alüminyum köpüklerin mukavemeti
çok düşüktür, (DAVIES ve ZHEN, 1983).
Bu yöntemle100% açık gözenekli yapılar üretmek mümkün olmaktadır. Bu maksatla açık
gözenekli polimerik köpük gümüş ve gümüş oksitten oluşan çamurun içinde bekletilerek
köpürtme ve sinterleme işlemi yapılır.
2.4.5. İçi boş Küresel Tozların Sinterlenmesi:
İçi boş tozlar elde etmek için ilk olarak küresel polimerik tozlar(polystyrene) uygun
metalle bağlayıcı kullanarak veya kimyasal depolama yöntemiyle kaplanır. Kaplanan
polimerik tozların yüksek sıcaklıkta sinterlenmesi ile içi boş yüksek gözeneğe sahip yapılar
elde edilmektedir (Şekil 2.5). Diğer bir olasılık ise metal tozu veya metal hidrit toz
karışımlarını gaz memeleri kullanarak mikrometre boyutunda küreler üreterek kurulama ve
sinterlemedir. Ayrıca içi boş küreler elde etmek için eriyik metalin atomizasyonu ile de
mümkün olmaktadır.
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Şekil 2.5. İçi boş küresel tozların sinterlenmesi ile köpüksü malzeme üretimi
Bu yöntemle üretilen köpüksü malzemelerde gözenek büyüklükleri birbirine yakın
olmakta ve mekanik özellikleri diğer yöntemle üretilenlere nazaran tahmin edilebilir düzeyde
olmaktadır.Bu

yöntemin

bir

avantajı

ise

varolan

metallerin

birçoğunda

kullanılabilmesidir.Süperalaşımlar, titanium alaşımları ve ‘intermetalik’ malzemeler bunlara
birkaç örnektir.
2.4.6. Gözenek yapıcı ve metal tozu sinterleme
Gözenek yapıcı tozlar uygun bağlayıcılarla kaplanarak metal tozlarının yapışması
sağlanır. Gözenek yapıcı olarak seramik parçacıklar, polimerik tozlar veya içi boş küresel
tozlar veya tuz kullanılabilir. Elde edilen karışım gözenek yapıcı tozun uçuculuğuna bağlı
olarak oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıkta basılır. Karışımdaki metal tozu oranı çok
düşükse gözenek yapıcı malzemeyi uçurmak veya tamamıyle yapıdan uzaklaştırmak için
ekstra bir ısıl işlem yapılır veya karışım asit çözeltisinde bekletilir. Elde edilen gözenekli
yapının mukavemetini arttırmak için son olarak metal tozlarının sinterlenmesi sağlanır.(Şekil
2.6)
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Şekil 2.6. Gözenek yapıcı ve metal tozu sinterleme
2.4.7. Bağlayıcı/Metal tozu Yöntemi
Bu yöntemle gözenek miktarı %50’ye varan köpüksü malzemeler üretmek mümkündür.
Küresel veya şekilsiz metal tozlarına uygun bağlayıcılar eklenerek elde edilen karışım
preslenir ve gözenekli yapı elde etmek için sinterleme işlemi yapılır.
2.4.8. Reaksiyon Sinterlemesi
Değişik yayınma hızlarından dolayı Ti-Al, Fe-Al, Ni-Al, Ti-Si ve Ti-Ni gibi ikili
sistemlerde gözenekli yapı elde etmek mümkündür. Toz karışımı tozlar arasındaki
reaksiyonun başlaması için ısıtılır. Reaksiyon başladıktan sonra ekstra ısıya gerek
duyulmamaktadır. Oluşan intermetalik fazlar exotermik reaksiyonla ısı kaynağını oluştururlar.
2.5. Köpüksü Titanyum ve Ti6Al4V Alaşımının Toz Metalurji Yöntemi ile Üretimi
Köpüksü titanyum ve titanyum alaşımlarının günümüzde en yaygın kullanım alanı
biyomedikal amaçlı implantlardır. Metalik biyomalzemeler özellikle ortopedi ve dişçilite
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kullanılmakta ve bu biyomalzemelerin vücutta kullanıma uygun olup olmadığı aşağıda verilen
şartları sağlamasına bağlıdır.
1) Korozyon direnci
2) Biyo-uyumluluk (hücrelerin metal yüzeyine tutunması ve metalik malzeme ile
vücut hücrelerinin reaksiyona girmemesi)
3) Uygun mekanik özellikler(Vücut kemiğine uygun elstik modülü, yorulma direnci,
vb.)
Bu özellikleri sadece östenitik paslanmaz çelikler, kobalt alaşımları, niyobyum,
tantalum, titanyum ve alaşımları karşılamaktadır, (LEYENS, 2003), (BARBUCCI, 2002).
Diğer yandan kullanılan seramik malzemeler ise kırılgan, polimerik malzemeler ise
çok zayıf mekanik özelliklere sahiptir. Günümüzde ortopedide kullanılan belli başlı metallerin
ve alaşımlarının ve vücut kemiğinin özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir, (Tablo 2.4).
Görüldüğü gibi kullanılan bütün metalik malzemelerin mekanik özellikleri kemikten çok daha
yüksektir. Biyomalzemenin en önemli mekanik özelliği elastik modülüdür. Vücut kemiğinin
ve metalik malzemenin elastik modüllerindeki farklılık zamanla protez/kemik yüzeyinin
aşınmasına ve kemik doku kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüzde kemiğin
mekanik özelliklerine daha yakın olan titanyum ve titanyum alaşımları daha çok tercih
edilmektedir. Özellikle / titanyum alaşımlarının ısıl işlemlerle mekanik özellikleri
ayarlanabilmektedir .
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Tablo 2.4.Ortopedide kullanılan çeşitli alaşımların özellikleri, (LONG, 1998).
Malzeme

İç Yapı

Elastik Modülü

Akma Dayancı

Çekme Dayancı

(Gpa)

(Mpa)

(Mpa)

Titanyum



105

692

785

Ti-6Al-4V

/

110

850-900

960-970

Ti-6Al-7Nb

/

105

921

1024

Ti-5Al-2.5Fe

/

110

914

1033

Kararsız 

74-85

1000-1060

1060-1100

Kararsız 

75

870-968

882-975

Yaşlanmış  + 

88-113

1087-1284

1099-1312

Kararsız 

82

771

812

Yaşlanmış  + 

100

1215

1310

726-990

750-1200

Ti-12Mo-6Zr-2Fe
Ti-15Mo-5Zr-3Al

Ti-15Mo-2.8Nb-3Al
Ti-0/20Zr-0/20Sn-4/8Nb-

/

2/4Ta+(Pd, N,O)
Ti-Zr

’ /

Ti-13Nb-13Zr

’ /

79

900

1030

82

1020

1020

Kararsız 

55

530

590

Kararsız 

66

976

1010

Östenit(fcc)+hcp

200-230

275-1585

600-1795

Östenit

200

170-750

465-950

10-40

70-110

150-400

Kararsız

Ti-15Mo-3Nb-0.3O

+silicide

Ti-35Nb-5Ta-7Zr(TNZT)
Ti-35Nb-5Ta-7Zr0.4O(TZNTO)
CoCrMo

900

Paslanmaz Çelik (316L)
Kemik

Tablo2.4’te görüldüğü gibi titanyum alaşımları mekanik özellikleri ve toksik madde
içermemelerinden
biyomalzemelerdeki

dolayı

en

mekanik

çok

kullanılan

özellikler

biyomalzemelerdir.

malzemenin

iç

yapısına

Kullanılan
büyük

bütün
oranda

bağlıdır.Titanyum alaşımlarının mekanik özelliklerini iki yöntemle ayarlamak mümkün
olmaktadır; 1) Köpüksü titanyum ve titanyum alaşımlarının üretimi(gözenek miktarını
ayarlayarak mekanik özellikler kontrol edilir) 2) Çeşitli ısıl işlem uygulamaları (Oluşacak
fazların kontrolü mekanik özellikleri değiştirir)
Yapılan kapsamlı literatur araştırmasında mekanik özellikleri ayarlamak için sadece
köpüksü malzeme üretimi veya hacimsel biyomalzemelerde ısıl işlem çalışmaları
bulunmuştur. Fakat Köpük titanyum alaşımlarında ısıl işlem çalışmalarına rastlanmamıştır.
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Köpüksü titanyum ve titanyum alaşımları biyomedikal alanda iyi derecedeki vücut
uyumluluğu,

korozyon

direnci

ve

uygun

mekanik

özelliklerinden

dolayı

tercih

edilmektedirler.(POMPE,2003), (FROSCH, 2003), (LONG,1998), (MURRAY, 2003),
(RICCERI, 2003).
Saf titanyum genellikle dişçilikte, titanyum alaşımları ise protezlerde kullanılmaktadır.
Biyomedikal uygulamalarrda kullanılacak olan gözenekli malzemelerde saflık, biyouyumluluk, gözenek şekli, yapısı, dağılımı ve miktarı ve ayrıca mekanik özellikler en önemli
kriterler arasında yer alır. Yapılan çalışmalarda vücut sıvılarının akışı ve kemik hücrelerinin
geçişi için en uygun gözenek miktarının 30-50% ve büyüklüğünün de 200-500 m. civarında
olduğu görülmüştür, (WEN ve Meslektaşalrı, 2001).
Titanyum ve alaşımlarının yüksek erime noktaları ve yüksek derecedeki kimyasal
reaksiyonları sıvı fazda gözenek yapımını engellemektedir. Bu yüzden katı hal toz metalurji
yöntemi bahsedilen gözenek miktarını, dağılımını ve kemiğe uygun mekanik özellikleri elde
etmek için en iyi yöntemdir. Bu yöntemle gözenek boyutunu, şeklini ve en önemlisi vucüt
sıvılarının akışına imkan sağlayacak 100% açık gözenekli yapıyı üretmek mümkün
olmaktadır.
Köpüksü titanyum ve alaşımlarının üretimi genel olarak aşağıdaki gibidir;
1) Gözenek yapıcı ve metal tozu sinterleme
1.a) Titanyum tozları gözenek yapıcı tozların(şekilli veya şekilsiz polimerik tozlar)
üzerine titreşimle kaplanır. Elde edilen karışım daha sonra soğuk preste basılır ve
polimerik malzeme düşük sıcaklıkta uçurularak 1200-1300 oC’de sinterleme işlemi
yapılır.
1.b) Diğer bir yöntemde gözenek yapıcı malzeme olarak magnezyum tozu
kullanılmaktadır.Bu yöntemde belli büyüklükte karıştırılan magnezyum ve titanyum
tozları magnezyumun erime noktası altında sıcak preslenir. Daha sonra magnezyum 1400
o

C gibi yüksek sinterleme sıcaklıklarında uçurulur. Magnezyumun titanyum içinde

çözünürlüğü neredeyse olmadığından bütün magnezyumu uçurmak mümkün olmaktadır.
1.c) Karbamit gibi gözenek yapıcı kullanarak çok yüksek gözenekli titanyum ve
titanyum alaşımları elde edilebilir. Titanyum-karbamit karışımı 150 Mpa’da basılır ve
150-200 oC arasında uzun sure beklenerek yapıdaki karbamidin uçması sağlanır.Using
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space holders such as carbamide particles highly porous titanium can be obtained. Bu
yöntemle 1400 oC sonrası sinterleme ile 70% civarında gözenek elde etmek mümkündür.
2) İçi boş küresel titanyum tozlarının sinterlenmesi: İçi boş küresel tozlar Styrofoam
kürelerinin ısıl kimyasal yöntemlerle kaplanmasıyla elde edilir ve bu yapılar 1300 oC
civarında sinterlenir.
3) (LPS) Gevşek Toz Sinterleme: Genelde bu yöntem diğer yöntemlere nazaran daha az
gözenek oluşturmaktadır. İlk olarak titanyum tozları hidrolik pres veya Isostatik pres
kullanarak düşük basınçta basılır. Daha sonra soğuk preslenen tozlar - dönüşüm
noktasının (880 oC) üstünde sinterlenir. Bu yöntemle sinterleme sıcaklığını ve
zamanını kontrol ederek değişik miktarda gözenek elde etmek mümkün olmaktadır.
4)Hidrürlü gözenek yapıcı kullanımı:: Bu yöntemde gaz fazını oluşturmak için TiH 2 toz
parçaları kullanılmaktadır. Soğuk preste veya isostatic olarak basılan titanyum ve TiH 2
toz karışımları isostatic sıcak preste TiH 2 ’nin çözünme noktası altında tekrar basılır.
Bu esnada sıcaklık yükseltilerek titanyum hidritin buharlaşarak gözenek oluşturması
sağlanır. Bu yöntemle mekanik özellikleri hacimsellere yakın gözenekli titanyumlar
üretmek mümkün olmaktadır. Fakat gözenek büyüklüğü ve miktarı biyomedikal
olarak uygun değildir, (RICCERI, 2003)
Literatürde gözenek yapıcı tozlar kullanılarak köpüksü titanyum ve alaşımlarının üretimine
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda başlangıç malzemesi olarak titanyum tozu ve
gözenek yapıcı olarak hidrojen karbamit veya amonyum hidrojen karbonat parçacıkları
kullanılmıştır(WEN ve Meslektaşları, 2001), (WEN ve Meslektaşalrı, 2002), (BRAM, 2003),
(SAVICH, 2003).
Kullanılacak alana göre gözenek yapıcı tozun boyutu değişmektedir. Mesela,
biyomalzeme olarak hazırlanacak karışımda gözenek yapıcı tozun büyüklüğü 200-600 m.
arasında değişmektedir. Homojen bir toz karışımı elde etmek için tozlar şekil 2.7’de
görüldüğü gibi karıştırılır.
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Şekil 2.7. Gözenek yapıcı toz kullanılarak köpüksü titanyum üretimi
Elde edilen karışımın mukavemetini arttırmak için 100 Mpa’a varan basma basınçları
kullanılır. Yapıda gözenek elde etmek için karbamit parçacıkları 200 oC civarında uçurulur.
Sinterleme işlemi ise 1200 oC’de yüksek saflıktaki argon gazı altında veya vakum altında
gerçekleştirilir. Bu yöntemle 20-65% gözenek miktarına sahip olan köpüksü titanyum elde
etmek mümkündür.
Karlsson ve çalışanları içi boş küresel titanyum tozlarını sinterleme yöntemi
kullanmışlardır. Waag ve çalışanları köpüksü titanyum metali elde etmek için Styrofoam
küresel tozları kullanmışlardır. Çalışmalarında bağlayıcı içeren içi boş küresel titanyum
tozlarını yüksek sıcaklıkta sinterlemişlerdir.
Köpüksü titanyum metallerinin (LPS) gevşek toz sinterlemesi yöntemiyle yapılan
çalışmalarda da tatmin edici malzemeler üretilmiştir. Yapılan çalışmalarda 200-800 m.
civarında küresel tozlar kullanarak tozlar arasındaki aşırı reaksiyon engellenmiştir. Tozların
basılmasında hidrolik pres veya CIP kullanılmıştır. Bu maksatla kullanılan basma basınçları
70 Mpa civarında tutulmuştur; (OH ve Meslektaşları, 2002), (ERIKSSON.ve CARLSTRÖM,
2003)Sinterleme işlemi ise - dönüşüm noktasının üstünde, 1173, 1373 K’de 10-3 Pa’daki
vakum altında yapılmıştır. Diğer yandan soğuk presleme ve sinterleme yerine sadece Sıcak
isostatic presleme(CIP) de kullanılmakta ve yüksek sıcaklıklarda 5-10 Mpa gibi daha düşük
basınçlar kullanılmaktadır. Diş protezlerinde kullanılacak malzemelerde gözeneğin değişken
olması gerekmektedir.(ERIKSSON ve CARLSTRÖM, 2003), (THIEME, 2001), (WATARI
ve Meslektaşları, 2004).
Kemiğin ve dişin temel malzemesi olan hidroksiapetit(HAP) değişken miktarlarda titanyumla
karıştırlmakta ve bir kalıba paketlenmektedir. Karışım 400 Mpa’da basılarak 1300 oC’de
argon gazı altında sinterlenir.
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Diğer bir yöntem olan gaz depolama yöntemiyle köpüksü titanyum üretimini Murray
ve Dunand, (MURRAY ve DUNAND, 2003) çalışmışlardır. Çalışmalarında küresel titanyum
tozlarını düşük karbonlu bir çelik kabın içine doldurmuşlardır. (Şekil 2.8) .Daha sonra bu
kabın içine 3.3 atm basıncında argon gazı basarak 890 oC’de 110 Mpa basınçta 2 saat süreyle
sinterleme işlemini gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra 830 oC ve 900 oC arasında ısıl döngüyle
super-plastik olarak gözenek oluşumunu gerçekleştirmişlerdir. Bu yöntemle 44%’e varan
gözenek elde etmişlerdir.

Şekil 2.8. Köpüksü titayum üretiminde kullanılan gaz depolama yöntemi
Literatürde rastlanan son teknik ise Ricceri ve Matteazzi’nin çalıştığı yöntemdir, (RICCERI,
2003).Çalışmalarında aluminyum ve çinko köpüksü malzemelerin üretiminde kullanılan TiH 2
tozlarını köpüksü titanyum üretmek için kullanmışlardır, (ZEPPELIN, 2003). İlk olarak TiH 2
tozları titanyum tozlarına eklenerek yüksek enerjili bir karıştırıcıda homojen bir karışım elde
edilmiştir, (Şekil 2.9). Daha sonra 400-500 oC civarında karışım preslenmiş ve TiH 2 nin
çözünme noktası üstünde (1000 oC) gaz çıkışı sağlanarak köpüksü malzeme elde edilmiştir.
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Şekil 2.9. TiH 2 kullanarak gözenekli titanyum üretimi
Yukarıda anlatılan yöntemlerin çoğu Köpüksü saf titayum üretimi hakkındadır. Benzer
şekilde Ti-6Al-4V köpüksü metaller havacılık ve tıp alanlarında kullanılmaktadır.
(HERTEMAN ve Meslektaşları, 1985), (DA SILVA ve RAMESH, 1997).
Ti-6Al-4V alaşım tozunu gözenek yapıcı bir malzemeyle (poliüretan) karıştırılıp ısıl
işlemle gözenek oluşturma çalışmasına da rastlanmıştır, (JEE ve Meslektaşları, 2000).
2.6. Titanyumun Çeşitli Reaksiyonları
Titanyum ve alaşımlarının ısıl işlemleri ve sinterlenmeleri normal atmosfer altında
oksijen, azot ve hidrojen gibi arayer atomlarının titanyumun içinde oldukça yüksek
çözünürlüklerinden dolayı oldukça zordur. Sinterleme veya ısıl işlem yapılmadan önce
titanyum metalinin reaksiyonlarını bilmek kullanılacak koruyucu gazların seçimi ve ısıl
işlem/sinterleme fırını dizaynı açısından da büyük önem taşımaktadır.
1) Atmosfer ile reaksiyon
Titanyumun pasif olmasının nedeni havayla reaksiyonunu engelleyen ince bir oksit
tabakasıyla kaplanmasıdır. Titanyum yanma sonucunda aşağıda gösterildiği gibi TiO 2 ve
TiN’den oluşan beyaz bir duman çıkarmaktadır
Ti(s) + O 2 (g)

TiO 2 (s)

2Ti(s) + N 2 (g)

TiN(s)
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Gerçekte titanyumun birden fazla oksiti bulunmaktadır;
Tablo 2.5. Titanyumun belli başlı oksitlerinin özellikleri
FORMÜL

RENK

ERİME NOKTASI

TiO

Koyu

1750 oC

TiO 2

Beyaz

1800-1843 oC

Ti 2 O 3

Mor

1842 oC

Ti 3 O 5

Siyah

1777 oC

2) Su ile reaksiyon
Su buharı ile reaksiyon sonucunda titanyum oksit ve hidrojen gazı açığa çıkar.
Ti(s) + 2H 2 O(g)

TiO 2 (s) + 2H 2 (g)

3) Halojenlerle reaksiyon
Isıtılmadıkça titanyum halojenlerle reaksiyona girmemektedir. Örneğin flor ile
reaksiyonun olması için 200oC sıcaklık gerekmektedir. Halojenlerle oluşan bileşikler bu
bileşiklere ait fiziksel özellikler aşağıda verilmektedir.
Ti(s) + 2F 2 (g)

TiF 4 (s) [beyaz]

Ti(s) + 2Cl 2 (g)

TiCl 4 (l) [renksiz]

Ti(s) + 2Br 2 (g)

TiBr 4 (s) [turuncu]

Ti(s) + 2I 2 (g)

TiI 4 (s) [koyu kahverengi]

4)Asitlerle reaksiyon
Seyreltik sulu hidroflorik asit, HF, titanyumla reaksiyona girerek hidrojenle birlikte
[TiF 6 ]3- gibi karmaşık anyonlar oluştururlar.
2Ti(s) + 12HF(aq)

2[TiF 6 ]3-(aq) + 3H 2 (g) + 6H+(aq)

Titanyum mineral asitleriyle oda sıcaklığında reaksiyona girmemesine rağmen
hidroklorik asit titanyum(III) kompleksleri oluştururlar.
5) Bazlarla reaksiyon
Titanyum normal koşullarda, hatta sıcakken alkalilerle reaksiyona girmezler.
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Magnezyum
1) Hava ile reaksiyon
Magnezyumun yüzeyi ince bir oksit tabakası ile kaplanmasından dolayı hava ile daha
fazla reaksiyonu engellenmiş olur. Yanma başladığı zaman MgO ve Mg 3 N 2 ’ten oluşan parlak
beyaz bir alev oluşmaktadır.
2Mg(s) + O 2 (g)

2MgO(s)

3Mg(s) + N 2 (g)

Mg 3 N 2 (s)

Magnezyumun en çok bilinen oksitleri aşağıdaki gibidir;
Tablo 2.6. Belli başlı magnezyum oksitleri ve özellikleri
FORMÜL

RENK

ERİME SICAKLIĞI

MgO

beyaz

2830 oC

MgO 2

beyaz

100 oC (çözünme)

2) Su ile reaksiyon
Magnezyum su ile gözle görülür derecede reaksiyona girmemektedir. Fakat, su buharı
ile MgO veya magnezyum hidroksit, Mg(OH) 2 oluşturmaktadır.
Mg(s) + 2H 2 O(g)

Mg(OH) 2 (aq) + H 2 (g)

3) Halojenlerle reaksiyon
Magnezyum klor, Cl 2 veya brom, Br 2 halojenlere oldukça duyarlı olmakta ve
reaksiyon sonucunda MgCl 2 ve MgBr 2 oluşmaktadır.
Mg(s) + Cl 2 (g)

MgCl 2 (s)

Mg(s) + Br 2 (g)

MgBr 2 (s)

4) Asitlerle reaksiyon
Magnezyum seyreltik sülfürik asitte çözünerek Mg(II) iyonuyla birlikte H 2 gazı açığa
çıkarır. Seyreltik HCl ile. Corresponding reactions with other acids such as hydrochloric acid
also give the aquated Mg(II) ion.
Mg(s) + H 2 SO 4 (aq)
Mg(s) + 2HCl(aq)

Mg2+(aq) + SO 4 2-(aq) + H 2 (g)
Mg2+(aq) + 2Cl-(aq) + H 2 (g)

5) Bazlarla reaksiyon
Seyreltik sulu bazlarla reaksiyon olmamaktadır.
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2.7.Metal Köpüklerin Karakterizasyon yöntemleri
Köpüksü malzemelerin karakterizasyon yöntemleri tahribatlı ve tahribatsız yöntemler
olarak iki ana grupta toplamak mümkündür. Uygulanan karakterizasyon yöntemlerinin amacı
yoğunluğu, gözenek boyutunu, tipini (açık veya kapalı), morfolojisini ve dağılımını, köpüksü
malzemenin mekanik özelliklerini (akma ve çekme dayancı, elastic modülü) ve korozyon
direncini belirlemektir, (Tablo 2.7), (BANHART, 2001).
Tablo 2.7. Metalik köpüklerin karakterizasyon yöntemleri
Yöntem

Amaç

Yoğunluk Ölçümü (Arşimed’)

Yoğunluk

Boya emdirme yöntemi

Yüzey hatalarının belirlenmesi
Gözenek dağılımının iki boyutta

X-Ray radyografi

belirlenmesi
Köpüğün 3 boyutlu görüntüsünün

X-Ray tomografi

Tahribatsız
Yöntem

belirlenmesi

Eddy-akımı

Göreceli yoğunluk, gözenek büyüklüğü

Akustik ölçümler

Gözenek seviyesi ve çeşidi

Titreşim analizleri

Elastik modülü

Porosimetre ve geçirgenlik ölçümü
(Civa porosimetre, gas emilim tekniği,
balon nokta metodu)
Elect. & iletkenlik testleri

Elektrik ve ısıl iletkenlik belirlenmesi

X-ray ve nötron düşük açılı yansıma

Gözenek büyüklük dağılımı

Ultrasonic görüntüleme

İç yapı görüntüleme
Morfoloji, iç yapı, gözeneklerin büyüklüğü

Optik imaj analazi

ve dağılımı

Tahribatlı
Yöntem

Gözenek büyüklüğü ve dağılımı, yüzey
alanı ve iç yapı

Yorulma ömrü, elastic modülü, akma ve

Mekanik Test

çekme dayancı

Korozyon testi

Korozyon direnci

Uygulamaların birçoğu için köpük metallerin mekanik özellikleri öncelikli
değişkendir. Metal köpüklere uygulanan mekanik testler hücresel yapıya sahip olmayan
malzemelerle

aynıdır.

Fakat,

hücresel

malzemelerin

değişkenliğinden

dolayı

test

yöntemlerinde bazı değişiklikler yapılmak zorundadır. Örneğin test yöntemlerindeki verilerin
doğruluğu istatistiksel yöntemlere bağlıdır ve bu yüzden oldukça yüksek miktarda numune
üzerinde test yapılması gerekmektedir. Çünkü aynı yoğunluğa sahip köpüksü metallerin
mekanik özellikleri iç yapısının homojen olmamasından dolayı hacimli numunelere nazaran
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sıçrama gösterecektir. Ayrıca hücresel malzemelerdeki makro düzeydeki hatalardan dolayı
test edilen numunenin boyutları varolan standart numunelerden daha büyük olmalıdır. Ayrıca
metal köpüklerin mekanik testi sırasında aşağıdaki deişkenler gözönünde bulundurulmalıdır:
Uygulanan stresin çeşidi: Tek eksenli, çift eksenli, çok eksenli veya hidrostatik.
Uygulanan yükün çeşidi: Basma, çekme, kayma, eğme, vb. Metalik köpüklere en çok
uygulanan test ise basma testidir.
Uygulanan yükün zamana bağımlılığı: Sabit, yavaşça artan (quasi-static), dinamik,
döngüsel. Liretatürde var olan testlerin birçoğu yavaşça artan (quasi-static) (ė ~ 10-3 s-1)
durumda yapılmıştır.
2.8. Metal Köpüklerin Mekanik Özellikleri
Şekil 2.10’da gerilim-gerinim eğrileri gösterilen düşük yoğunluklu köpüksü metaller
iki yönden mühendislik uygulamaları için önemlidir: 1) Göreceli olarak yüksek elastik
modülü ve akma dayançları sayesinde dış yüzeyleri hacimli metalle kaplanmış oldukça hafif
yapılar üretilelbilmekte, 2) Sabit basma gerilimi altında gösterdikleri yüksek gerinimlerinden
dolayı varolan yüksek enerji emme kapasiteleri çarpışma ve darbelerde güvenilirlikle
kullanımlarına imkan sağlamaktadır, (EVANS, 1997).
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Şekil 2.10. Basma yükü altında kapalı hücrelere sahip alüminyuma ait ideal ve gerçek
gerilim-gerinim eğrisi
Mekanik davranışlarına göre metalik köpükler üç ana gruba ayrılmaktadır;
elastomerik, elastik-plastik, elastik-kırılgan. Metalik köpükler için yukarıda gösterilen
gerilim-gerinim eğrileri uygulanan yükün şekline göre, basma, çekme, vb,. değişkenlik
göstermekte ve değişik mekanizmalar işlemektedir.
2.8.1. Basma yükü altında davranış
Bal peteği yapılarında olduğu gibi düşük streslerde metal köpükleri doğrusal elastik
bölge, ve daha sonra bu bölgeyi izleyen uzun plato bölgesi göstermektedirler. Gerilimgerinim eğrilerinde gözlemlenen son bölge ise gözeneklerin kapanması ile birlikte gerilimin
hızla arttığı kısımdır, (Şekil 2.11).
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Şekil 2.11. Metal köpüklerin basma yükü altındaki davranışarın şematik olarak gösterilmesi,
a) elastomerik köpük, b) elastik-plastik köpük, c) elastik-kırılgan köpük
Metalik köpüklerde doğrusal elastik bölgeyi eğer hücreler açık yapılı ise hücre
duvarlarının eğilmesi, eğer metalik köpük kapalı hücrelere sahipse hücre yüzeylerinin gerilimi
control etmektedir. Eğer uygulanan yük basma yönündeyse plato bölgesinde hücreler kauçuk
gibi elastomerik malzemelerde olduğu gibi elastik bükülmelerle veya metalik köpüklerde
plastic hinge’lerin oluşmasıyla akmayla kapanmaktadır. Diğer yandan seramik gibi kırılgan
köpüklerde ise hücreler plato bölgesinde kırılmaktadır. Hücrelerin tamamı kapandığı ve hücre
duvarları birbirine değdiği zaman uygulanan gerinim bulk malzemede olduğu gibi bir
davranışın oluşmasına neden olmakta ve stresin hızla yükseldiği ve köpük yoğunluğunun
arttığı bir bölge oluşmaktadır. Köpük malzemenin yoğunluğundaki artış plato stresinin
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artmasına ve yoğunlaşmanın başladığı (stresin hızla arttığı) bölgenin daha düşük gerinimlerde
oluşmasına neden olmaktadır. Özet olarak basma testi uygulanan malzemelerde üç ana bölge
bulunmaktadır; 1) Doğrusal veya doğrusal olmayan bölge, 2) plastik veya kırılgan çökme
(plato bölgesi), 3) Yoğunlaşma bölgesi.
Doğrusal Elastik Bölge: Metalik köpüklerin doğrusal bölgedeki davranışları Young
Modülü (E), kayma modulü (G), Bulk Modülü (K) ve Poissons oranı () ile belirlenmektedir.
Doğrusal bölgedeki elastik davranış mekanizması hücrelerin kapalı veya açık olmasına bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir. Düşük yoğunluklarda, açık hücreli köpükler öncelikle
hücre köşelerinin eğilmesi ile deforme olurlar, (Şekil 2.12)

Şekil 2.12. Doğrusal elastic deformasyon sırasında hücre köşelerinin eğilmesi
Köpüklerin göreli yoğunlukları arttıkça (*/  0.1) hücre duvarlarının gerilimi veya
basılmasından kaynaklanan etki daha belirgin hala gelmektedir. Kapalı hücreli köpüklerde
hücre köşeleri eğilmekte ve genleşmekte veya daralmaktadır. Diğer yandan hücre yüzlerini
oluşturan membranlar gerilmekte ve eksenel hücre duvar elastikiyetinin elastik modülüne
etkisini arttırmaktadır.
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Doğrusal Olmayan Elastisite ve Yoğunlaşma
Doğrusal elastiklik genelde %5 veya daha az gerinimlerle sınırlıdır. Basma testlerinde
elastic çökme stresi denilen bir stress seviyesinde uzun bir plato bölgesi görülür. Bu tür
deformasyon genelde elastomerik köpüklerde görülmektedir. (Şekil 2.11.a). Köpüklerde hücre
duvarlarının eğilmesi elastik çökmeye neden olmaktadır. Elastik çökme stresi ve daha sonraki
çökme davranışı köpükteki hücrelerin açık veya kapalı olmasına bağlı olarak değişmektedir.
Poliüretan gibi açık hücreli köpüklerde çökme neredeyse sabit yük altında olmaktadır. Diğer
yandan polietilen gibi kapalı hücreli köpüklerde membran gerilimi ile birlikte hücrelerin
içindeki gazın sıkışması gerilim-gerinim eğrisinde gerilim gerinimle birlikte artmasına neden
olmaktadır.
Plastik (Kalıcı) Çökme ve Deformasyon
Bazı polimer ve metaller doğrusal elastik bölgeyi geçtikten sonra kalıcı deformasyonla
çökmektedirler.

Bu

tür

davranışlar

elastik-plastik

davranış

gösteren

köpüklerde

görülmektedir, (Şekil 2.11.b). Elastik olarak eğilme gibi deformasyon yükleme yönüne dik
yönde yoğunlaşmakta ve bu deformasyon gerinimin artması ile köpüğün tamamına
yayılmaktadır.
Açık hücreli köpüklerde plastik (kalıcı) çökme hücre duvarlarına etki eden momentin
plastic momenti geçmesiyle oluşur. Diğer yandan kapalı hücreli köpüklerde plastic-çökme
yükü hücre duvarlarının gerilimi ve eğilmesi ile meydana gelmektedir.
2.8.2.Çekme yükü altında davranış
Şekil 2.13’te değişik köpüklerin çekme davranışı görülmektedir. Görülen doğrusal
elastik bölge hücre duvarlarının eğilmesi ve eğer köpük kapalı hücreli ise hücrelerin
gerilmesinden kaynaklanmaktadır. Elastomerik köpüklerde yüksek gerinimler hücre
köşelerini çekme eksenine paralel olacak şekilde döndürürler ve yapının stifliğini yükseltirler.
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Şekil 2.13. Köpüklerin çekme davranışları, a) elastomerik köpük, b) elastik-plastik köpük, c)
elastik-kırılgan köpük
Plastik köpüklerde de hücre duvarları çekme yönüne paralel dönmekte ve akmayı
izleyen gerilimin hızla yükseldiği bölge oluşmaktadır. Kırılgan köpükte ise çatlaklar zayıf bir
hücre duvarında başlamakta ve katostrafik olarak ilerlemekte ve hızlı bir şekilde kırılgan bir
şekilde kırılma olmaktadır. Bazı polimerler basma yükü altında plastik, çekme yükü altında
ise kırılgan davranış göstermektedirler. Bunun nedeni çatlakların stress-yoğunlaşma
etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu etki çekme yükü altında hücre duvarlarının hızlı bir şekilde
kırılması ve kopmasına neden olmaktadır.

34

Doğrusal Elastisite:
Düşük gerinimlerdeki çekme elastik modülü basma testindeki elastik modülü ile
aynıdır. Açık hücreli köpüklerde elastik modülünü hücre köşelerinin eğilmesi, kapalı hücreli
köpüklerde ise hücre köşelerinin eğilmesi ve hücre yüzeylerinin gerilmesi belirlemektedir.
Doğrusal olmayan elastisite:
Basmada bükülmeyle meydana gelen doğrusal olmayan elastiklik çekmede meydana
gelmemektedir. Çekme eksenine belirli bir açıda duran hücre köşeleri eksene paralel konuma
gelmekte ve etki eden eğme momenti düşmektedir,(Şekil 2.14).

Şekil 2.14. Çekme testi sırasında hücre köşelerinin konumunun değişimi, (GIBSON
ve ASHBY, 1998).
İlk olarak hücre köşelerinin eğilmesiyle elastik tepki ağırlık kazanmakta, fakat hücre
duvarları dönmekte. Gerçek köpüklerde yapılan deneylerde hücre köşeleri çekme yönünde
konumlanmakta ve gerilme deformasyon sırasında baskın olmaktadır.
Plastik Çökme:
Köpüklerin akması basmadaki mekanizmaya benzer şekilde olmaktadır. Fakat, akma
sonrası davranış değişiklik göstermektedir. Çekmede hücreler dönüşü eğme momentini
düşürmektedir böylece 1/3 gerinimden sonra hücre duvarları çekme ekseni ile paralel konuma
gelmektedir. Hücre duvarlarının daha fazla gerilimi için ise daha fazla gerinim gerekmektedir.
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Kırılgan Kopma:
Çekme sırasında oluşan kırılgan kopma basma testine göre farklılık göstermektedir.
Basma sırasında köpük hücreleri ard arda kırılmakta, çekme esnasında ise tek bir çatlağın
ilerlemesi ile kopma olmaktadır.
2.9. Gözenekli Malzemelerde Kullanılan Mekanik Modeller
Malzemelerdeki gözenek, sıvı geçişini, ısı ve elektrik iletkenliğini, di-elektrik katsayısını,
manyetik geçirgenliği, atomik yayınma katsayısını, ses dalga hızını, malzemenin elastik
modülü, akma ve kırılma dayancını etkilemektedir, (JI, 2006). Son zamanlarda bu tür
malzemelerin biyomedikal alanlarda kullanılmaları gözenek miktarının, şeklinin ve
dağılımının mekanik özelliklere etkisini bulmak için çok çeşitli araştırmaların yapılmasına
neden olmuştur. Gözenekli malzemelerin mekanik özelliklerini karakterize eden teoriler üç
ana grupta toplanmaktadırlar;
1) Ara kesit alanın azalması
2) Stres-yoğunlaşma teorisi
3) Etkili hata(flaw) büyüklüğü teorisi
2.9.1. Ara kesit alan modelleri
Kesit alan modellerinde gerçek yük taşıyan alan veya ‘’ minimum kesit alan’’
kullanılmaktadır.
In the cross-section area model the actual load bearing area or ‘’ the minimum solid crosssectional area is used. Stres-yoğunlaşma teorisi ise gözenek şeklinin etkisi ve bunun
sonucunda oluşan en yüksek stres-yoğunlaşma miktarına dayanmaktadır. Kırılgan
malzemelerde kopma bir dizi çatlak oluşumu, birleşmesi ve büyümesi safhalarından
oluşmaktadır. Bazı çalışmalarda ise çekme ve basma yüklerinin altında gözeneklerden, küçük
çatlaklardan ve kalıntılardan kaynaklanan stres yoğunlaşmasını çatlak ilerlemesinin nedeni
olarak gösterilmiştir. Etkili hata büyüklüğü teorisi malzeme kopmadan önce gözenek veya
delik yüzeyine yakın bölgelerde hataların olup olmamasına dayanmaktadır, (HATIANGADI
ve BANDYOPADHYAY, 2000)
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Gözenekli malzemelerin mekanik özelliklerini karakterize etmek için kullanılan ‘’Generalized
Mixture Rule (GMR)’’ teorisinde gözenekli malzeme gözenek ve katı malzemeden oluşan bir
kompozit olarak düşünülmektedir, (PABST ve Meslektaşları, 2000), (JI, 2006).
Teoriye göre malzemenin herhangi bir spesifik özelliği (M) aşağıdaki formülle
anlatılabilir;

N

M cJ   (Vi M iJ ) ..........................................................................................(2.1)
i 1

M: spesifik özellik
i : faz sayısı
J : Gözenek şekli, gözenek büyüklüğü ve faz dağılımı ile değişen parametre( 0< J 1 )
Eğer gözeneğin özelliğini sıfır olarak kabul edersek;
Mc
M c  c 

 V S1 / J  (1  p ) 1 / J 

MS
M S   S 

1/ J

.............................................(2.2)

M c : kompozitin spesifik özelliği
M S : Katı malzemenin spesifik özelliği
p : gözenek oranı
V S : katı malzemenin hacimsel oranı
 c : Kompozit malzemenin yoğunluğu
 S : Katı malzemenin yoğunluğu
İkinci denklemdeki ‘’J’’ katsayısı sıfır ile bir arasında değişmekte ve gözeneğin geometrik
yapısına, dağılımına, büyüklüğüne ve dolaylı olarak malzemeninin üretim yöntemine ( soğuk
presleme, sinterleme ve sıcak izostatik presleme) bağlıdır.

Bu katsayı uygulanan yük

eksenine paralel durumdaki uzun silindirik gözenekler için bir olmaktadır. Genellikle bu
katsayı birbirine bağlı gözenek içeren numunelerde izole ve yuvarlak gözenekler içeren
numunelere göre daha küçüktür.
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‘’J’’ katsayısını belirleyen en önemli faktör gözenek şekli şekil katsayısı(S) ile tanımlanabilir;

S  4A / L2 ...........................................................................................(2.3)
A:

gözenek alanı

L:

gözenek çevresi

S= 1

dairesel gözenek

S= 0.785 kare
S= 0.604 eşkenar üçgen
S 0

gözenek bir çizgiye doğru kayarsa

‘’S’’ katsayısı düştükçe ‘’J’’ katsayısı da düşer.
2.9.2.Diğer Denklemler

Gözenekli malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için gözenek ve mekanik
özellikler arasında birçok empirik ve teorik ilişkiler önerilmiştir. Empirik denklemler genelde
deneysel verilere en iyi uyan ilişkiyi saptamak için kullanılmaktadırlar, fakat fiziksel
anlamları hala tam olarak belli değildir. Diğer yandan teorik modeller, küresel, silindirik veya
kübik yapıdaki gözeneklerin kübik dizilimleri düşünülerek çıkarılmıştır. Fakat bu teorik
modeller direk olarak rastgele gözenek dağılımı ve şekilsiz gözenekleri olan gerçek
malzemelere uygulanamaz.
Bilinen en popüler denklem aşağıdaki gibidir;

......................................................................................(2.4)
Mc
 (1  p ) m
MS
m: Ayarlanabilir değişken
Denklem 2.4’teki ‘’M’’ katsayısı Elastik Modülü (E), Kayma Modülü (G), bulk modülü (K),
akma dayancı( y ) veya kırılma dayancını( r ) simgeler. Bu denklem malzemenin birbirine
bağlı açık gözeneklerden oluştuğunu düşünerek ilk olarak Balshin, (BALSHIN, 1949),
tarafından ortaya atılmıştır. Denklem 2.2 ve 2.4’ü karşılaştırdığımızda denklem 2.4’teki
ayarlanabilir ‘’m’’ değişkeninin aslında denklem 2.2’deki ‘’1/J’’ ye eşit olduğunu görürüz.
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Denklem 2.4’teki göreceli özellik katsayısı (M c /M s ) ‘’en küçük katı alan’’ modelleri
kullanılarak ta bulunabilir. Bu durumda göreceli özellik stres eksenine dik yöndeki en küçük
katı alanın hücre alanına oranı ile bulunur. ‘’En küçük katı alan’’ bazı ideal yapılar; küresel,
silindirik veya kübik yapıdaki gözeneklerin düzgün paketlemesi, için hesaplanmıştır.
‘’en küçük katı alanın’’ gözenekle ilişkisi aşağıdaki empirik denklemle bulunmaktadır;

A
 e bp ....................................................................................(2.5)
Ao
A : Gözenekli malzemenin katı alanı
A o : gözeneksiz malzemede katı alanı
B : gözenek yapısına (paketleme yapısı) bağlı olan katsayı
p : gözenek oranı
Göreceli özellik (M c /M s ) A/A o ile orantılı olduğundan dolayı;
Mc
 e bp ...............................................................................(2.6)
MS

Denklem 2.6 ilk olarak Duckworth, (DUCKWORTH, 1955), tarafından ortaya
atılmıştır. 2.6. no’lu denklemin dezavantajı çok düşük gözenek miktarında (p  0.30)
kullanılmasıdır.

Bunun nedeni de sınır kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır, örneğin

gözenek oranı bir olduğu zaman özellikler sıfırlanmalı, fakat bu denklemde bu şart
sağlanamamaktadır. Ayrıca gözenek miktarı kritik gözenek miktarına ulaştığı zaman da
malzeme özellikleri sıfıra yaklaşmalıdır. Eğer denklem 6 için seri açılımı yapılırsa çok düşük
gözenek miktarlarında aşağıdaki denklem elde edilir;

Mc
 1  bp ................................................................................(2.7)
Ms

Gibson ve Ashby, (GIBSON ve ASHBY, 1998), açık hücreli köpüklerin doğrusal elastik
deformasyonunu göz önünde bulundurarak

hücreli malzemelerin Young Modülünü

Balshin’in modeline benzer şekilde açıklamışlardır;
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n

 
Ec
 C  c   C (1  p) n ..........................................................(2.8)
ES
 S 

E c : Gözenekli malzemenin elastik modülü
E S : Gözeneksiz malzemenin elastik modülü
 c : gözenekli malzemenin yoğunluğu
 S : katı malzemenin yoğunluğu
Gibson ve Ashby deneysel verilere en uygun eğriden denklem 2.8’deki ‘’n’’
katsayısının 2 olduğunu bulmuşlardır. Balpeteği yapısındaki gözenekli bir malzemede stres
eksenine paralel gözenekler için ‘’n’’ değişkeni 1, stres eksenine dik olan gözenekler için ise
‘’n’’ değerinin 3 olduğu gösterilmiştir.
‘’Percolation’’ teorisine göre malzemede iki kritik gözenek seviyesi bulunmaktadır.
İlk olarak malzemedeki gözenek miktarı kritik bir seviyeye ulaştığı zaman kapalı gözenek
yapısından açık hücreli gözenek yapısına geçiş olur. ‘’Percolation threshold’’(p c ) diye de
adlandırılan ikinci kritik seviyeye ulaşıldığı zaman malzeme dayancı veya elastic modülü
sıfıra yaklaşmaktadır. Toz malzemeler için p c sinterleme öncesi ölçülen tap gözenek
miktarıdır. ‘’percolation threshold’’un değeri toz büyüklüğü, şekli, toz dağılımı ve üretim
yöntemine bağlıdır, (KOVACIK,1999), (KOVACIK, 2001). Knudsen, (KNUDSEN, 1959),
küresel tozların kübik, orthorhombik ve rhombohedral olarak paketlendiği durumlarda teorik
p c değerlerini hesaplamış ve sırasıyla 0.476, 0.397 ve 0.26 bulmuştur. Kritik gözenek
miktarını, p c , içeren malzemenin özelliği ve gözenek miktarı arasındaki bağıntıyı içeren
formül Phani, (PHANI, 1986), tarafından aşağıdaki şekilde verilmiştir ;
f

Mc 
p
 .........................................................................(2.9)
 1 
MS 
pc 
f: tane yapısı ve gözenek geometrisine bağlı parametre (f = 1/J),
Malzemedeki gözenek miktarı,p, her zaman kritik gözenek, p c , miktarından düşüktür (p  p c ),
ve p c  1.
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Toz metalurjisinde sinterleme sırasında çeşitli atomik yayınma mekanizmaları ile
tozlar arası boyun bölgeleri oluşmakta ve büzülme meydana gelmektedir. Meydana gelen
mekanizmaların baskınlığı sinterleme sıcaklığı ve sinterleme aşamasına bağlı olarak
değişmektedir.

Metallerde

sinterleme

sıcaklığına

ısıtma

esnasında

yüzey

yayınım

mekanizması baskındır, fakat bu mekanizma herhangi bir büzülmeye neden olmamaktadır. Bu
yüzden düşük sıcaklık sinterlemelerinde tozlar arası boyun bölgeleri malzemenin dayancını
belirleyen etken olmaktadır. Diğer yandan yüksek sıcaklık sinterlemelerinde hacimsel taşınma
mekanizmalrı aktif olmakta ve yoğunlaşmayı sağlamaktadır. Bu tür numunelerin dayancı
boyun bölgelerinin kalınlığı, tozlar için artan koordinasyon sayısı ve gözeneklerin azalmasıyla
meydana gelen yoğunlaşmadan kaynaklanmaktadır, (XU ve Meslektaşları, 2002).
Bu yüzden sinterlenmiş numunelerde tozlar arası boyun bölgelerinin kalınlığı bu
malzemelerin dayancını belirlemektedir.

Nice ve Shaffer, (NYCE ve SHAFFER, 1972),

sinterlenmiş numunelerde boyun bölge kalınlığı oranı ile dayanç arasındaki ilişkiyi aşağıdaki
şekilde vermişlerdir;
2

X
 ………………………………………………………….(2.10)
D

   o A

 o : Hacimli malzeme dayancı
A: empirik sabit
X/D : boyun bölge kalınlığı oranı (tozlararası boyun bölge çapı/toz boyutu)
Yukarıdaki empirik denklem daha sonra German, (GERMAN, 2001) ve Xu, (XU, 2002)
nun çalışmalarıyla geliştirilmiştir.
Şekil 2.15’te kısmi olarak sinterlenmiş ‘’X’’ kalınlığında boyun bölgeleri olan aynı
çaptaki, D, tozları göstermektedir. Şekilde gösterilen  açısı boyun bölgeleri ile yatay basma
düzlemi arasındaki açıdır. Mekanik test sırasında etkili boyun bölge kalınlığı olarak basma
düzlemine dik alanlar alınmaktadır.
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F


D

X

Şekil 2.15. Kısmi olarak sinterlenmiş metal tozları ve uygulanan yük

Etkili boyun kalınlığı;
2

Aetk .  Boyun bö lg esi alanı  Cos 

X
Aetk   .  .Cos ..........(2.11)
2

Bir toz için birden fazla boyun bölgesi vadır, fakat bunların hepsi dayanca katkıda
bulunmamaktadır. German tarafından etkili boyun bölge sayısı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;
N C ,etk . 

NC



...........................................................................................(2.12)

N C : ortalama toz paketleme koordinasyon sayısı
N C  14  10.31  VS 0.38 ................................................ ..........................(2.13)
V S : yoğunluk oranı
Bir toz için toplam etkili boyun bölge alanı;
N 
Aetk .,toplam  X 2 Cos  C  ..........................................................................(2.14)
 4 
Etkili boyun bölge alanın toz alanı izdüşümüne oranı;

R

Aetk .,toplam
Atoz

N 
X 2 Cos  C 
2
4   N C  X 



  Cos .............................(2.15)
2
   D 
D
 
2
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A toz tozun yatay eksende izdüşüm alanı.
Basma eksenine değişik yönlerde birçok toz bulunmaktadır. Bu yüzden R orantı katsayısı
aşağıdaki gibi hesaplanabilir;
 /2


0

 NC

 

2

 X 
N
  Cosd   C
 D 
 

2

 X 
  ...............................................(2.16)
 D 

Yük taşıyan alandan dolayı ortalama dayanç  oVS şeklinde düzenlenebilir.
Malzemedeki omuz bölgeleri ve delikler stres yoğunlaşması denilen stresin yüksek olduğu
bölgelerin oluşmasına neden olurlar. Sinterlenmiş numunelerde kopma boyun bölgelerindeki
stres yoğunlaşmasından dolayı daha düşük yüklerde meydana gelmektedir. Stres yoğunlaşma
katsayısı boyun bölgesindeki maksimum stresin nominal strese oranı olarak tanımlanır.
K

 max
.....................................................................(2.17)
 nom

.
Sonuç olarak gözenekli malzemenin dayancı aşağıdaki gibi tanımlanabilir;
2

N X
   oVS C   ..............................................................(2.18)
K  D 
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3. GEREÇ ve YÖNTEM

Deneysel yöntemde kullanılan malzemelerin tanıtımının ardından köpüksü malzemelerin
dört farklı yöntemle üretilmeleri, kullanılan deneysel düzenek, ve karakterizasyon yöntemleri
(parça boyutu ölçümleri, yoğunluk ölçümleri, gözenek boyutu ve dağılımı, metalografik
inceleme, X-ışınları kırınımı, mekanik testler ve sertlik ölçümleri) anlatılmaktadır.
3.1. Kullanılan Malzemeler:

Başlangıç tozları gaz püskürtmesiyle (gas atomized) oluşturulmuş, parça boyutu 45 - 150
m ve ortalama parça çapı sırasıyla 74 m ve 107 m olan küresel titanyum ve Ti-6Al-4V
alaşım tozudur. Şekil 2.2.1-1a ve b’de görülebileceği gibi Ti-6Al-4V alaşım tozları Gaussian
dağılımına uyarken, saf titanyum tozu ikili (bi-modal) dağılım göstermektedir. Bunlara ek
olarak, şekilsiz , boyutları 74 m’den küçük, ortalama parça boyutu 54 m olan Ti-6Al-4V
alaşım tozları da köpüksü malzeme üretme çalışmalarında kullanılmıştır.
Şekil 2.2.1-2 a-c’de görülen, Phelly Malzemeleri’inden temin edilmiş olan saf titanyum ve
Ti-6Al-4V alaşım tozları, cerrahi uygulamalardaki hacimli numunelerin yüzeyini kaplama
işlemlerinde kullanılmakta olan ve Tablo 2.2.1-1’de kimyasal analizi verilen ASTM F 158001 spesifikasyonlarına uyan tozlardır. Alfa-Aesar’dan temin edilen

99,8% saflıktaki

magnezyum tozu ise boşluk yapıcı malzeme olarak kullanılmıştır. Köpükleme çalışmaları
öncesinde 425-600 m boyutlarında magnezyum tozu elenerek elde edilmiştir. Ancak yapılan
parça boyutu analizi, kısıtlı olarak yukarıda arzu edilen boyutlarda dağılım beklenirken,
ortalama parça boyutu 660 m ve dağılımı 300-1500 m olan sonuçlar vermiştir. Bunun
temel sebebi olarak kullanılan eleklerin elek aralığından daha küçük, ligamented olarak tabir
edilen oldukça uzamış küçük toz parçalarının da elenmiş olması gösterilebilir. Hem bağlayıcı
madde olarak tozlar arasında kullanılması hem de toz/kalıp yüzeyi arasındaki ve tozlar
arasındaki sürtünmeyi engellemesi beklenen bir bağlayıcı olarak Polivinilalkol (PVA)
kullanımının uygun olacağı belirlenmiştir.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3.1. Kullanılan tozların parça boyu dağılımı; a) Küresel titanyum tozu, b) Küresel

Ti6Al4V alaşım tozu, c) Küresel olmayan Ti6Al4V, d) Magnezyum
Tablo 3.1. ASTM 1580-01 standardının kimyasal analizi
Element

Saf Ti Powder, (wt%)
En az

Al
V
O
Fe
C
H
N
Cu
Sn
Si
Cl
Na
Ti

en fazla

0.40
0.50
0.10
0.05
0.05

0.04
0.20
0.19
tamamlayıcı
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Ti-6Al-4V Powder, (wt%)
En az

en fazla

5.50
3.50

6.75
4.50
0.20
0.30
0.08
0.015
0.05
0.10
0.10

tamamlayıcı

(a)

(b)

c)

(d)

Şekil 3.2. Köpüksü malzemelerin üretiminde kullanılan tozların görüntüleri; a) Küresel

titanyum, b) Küresel Ti6Al4V, c)şekilsiz Ti6Al4V, d) Yuvarlatılmış magnezyum tozu
Bunların yanında boşluk yapıcı deneylerde ayrıca şekilsiz 99,998 saflıkta (Alfa-Aesar)
titanyum tozu (Şekil 3.3.a) ile boşluk yapıcı olarak küresel karbamit kullanılmıştır, Şekil
3.3.b.

Şekil 3.3. Boşluk yapıcı deneylerde kullanılan diğer tozlar a)Yüksek saflıkta Titanyum

tozları 1-45 µm boyutunda, b) Küresel 0,6-1,5 mm boyutlarında karbamit
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Isıl işlem çalışmalarının mekanik özelliklere etkini belirlemek üzere Tablo 3.2’de
kimyasal analizi verilen ASTM F136-98 standardına uygun, yurtdışından temin edilen
18mm çapında, beta –transus sıcaklığı 974.9 oC olan silindir kesitli hacimli Ti-6Al-4V ELI
(ekstra düşük katışkılı) alaşımı kullanılmıştır.
Tablo 3.2. ASTM F136-98 standardının kimyasal analizi
Kimyasal kompozisyon, (wt%)
C
En az

V

Al

3.50

5.50

O

N

H

Fe

En fazla

0.08

4.50

6.50

0.13

0.05

0.012

0.25

Sonuç

0.01

4.10

6.20

0.10

0.01

0.004

0.06

3.2. Üretim Yöntemi:

Değişik gözenek boyu ve dağılmındaki köpüksü malzemeler ayrı ayrı hem saf titanyum
hem de Ti-6Al-4V alaşım tozları kullanılarak dört farklı yöntemle üretilmişlerdir. Bu
yöntemler gevşek toz sinterlemesi, klasik yöntem olan tozları soğuk basma ve presleme ve de
boşluk yapıcı yöntemdir. Her bir yöntemle ilgili detaylar kendi alt başlıklarında açıklanmıştır.
3.2.1. Gevşek Toz Sinterleme:

Saf Titanyum ve Ti-6Al-4V tozları 5,6mm çaplı ve 30 mm uzunluğundaki silindirik
kuartz kapların içine basınç uygulanmadan, sarsıntı altında tap yoğunluğu elde edene kadar
doldurulmuşlardır.Kuartz kap kullanmak ve basınç uygulamamak (no prior compaction) kalıp
yüzeylerinden kaynaklı sürtünme etkilerine bağlı oluşan yoğunluk farklılıkların oluşmasını
engellemiş, ayrıca bağlayıcı kullanma ihtiyacı olmadığından tozların bağlayıcıdan olumsuz
etkilenmeleri engellenmiştir. Bu şekilde hazırlanan örnekler yüksek saflıktaki koruyucu argon
atmosferi altında bir saat süreyle sinterlenmişlerdir. Sinterleme sıcaklıkları Saf titanyum
tozları için / dönüşüm sıcaklığı olan 882 oC’nin biraz üstüne ve altına denk gelen
sıcaklıklar olan 850, 950, 1000 ve 1050 oC iken , Ti-6Al-4V için / dönüşüm sıcaklığı olan
1000  20 oC civarı ve biraz üzerindeki sıcaklıklar olan 1000, 1050,1100, 1150, 1200 ve
1250 oC olarak belirlenmiştir. Maksimum sinterleme sıcaklıkları titanyum ve Ti-6Al-4V
alaşım tozlarının kuartz kapla reaksiyonunu önlemek üzere sınırlandırılmıştır. Artan
sinterleme sıcaklığıyla kuartz kapların yüzeyinde koyu gri renkli ince bir tabaka reaksiyon
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ürünü geliştiği tespit edilmiştir. Yapılan EDS analizleri bu ince tabakanın 1,1 o/ w Si ve 98,9
o

/ w Ti içeriğinde olduğunu göstermiştir.
3.2.2. Soğuk Basma ve Presleme:

Yaygınlıkla bilinen bu teknikte, arzu edilen gözenek miktarlarını elde etmek ve boşluk
yapıcı yöntemle elde edilen hücre duvar yapısını canlandırmak üzere iki farklı üretim yöntemi
takip edilmiştir. Bu amaçla birinci grup numuneler, 5 %wt PVA karışımı eklenmiş küresel
titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım tozları, değişik basınçlar altında, 30 ton basma kapasiteli, el
kontrollü hidrolik bir pres yardımıyla soğuk basılmışlardır. Numune boyunca gelişebilecek
yoğunluk farklılıklarını gidermek üzere, 10 mm. çapında ve 7-8 mm yüksekliğinde silindirik
numunelerin basılmasında iki taraflı soğuk basma tekniği kullanılmıştır. Numunelerdeki H/D
oranı kalıp duvarlarındaki sürtünmelere bağlı oluşan yoğunluk farklılıklarının olmaması için
0.7-0.8 ile sınırlandırılmıştır. Tablo 3.3’te gösterilen basma basınçlarının seçiminde tozların
en sıkı biçimde nasıl basılacağı göz önünde bulundurulmuştur.
Tablo 3.3. Küresel titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım tozlarının basımında seçilen basınçlar

Basma basıncı, (MPa)

Toz tipi
120
Küresel Titanyum

375



Küresel Ti6Al4V

-

510

750













1125


3.2.3. Boşluk Yapıcı Yöntem:

Bu yöntemle ilgili üretim sürecini kullanılan iki farklı boşluk yapıcı malzemeye göre iki
başlık altında anlatmak uygun olacaktır.Bunlar sırasıyla; boşluk yapıcı olarak magnezyum
tozu kullanılması ve boşluk yapıcı olarak karbamit kullanılması alt başlıklarıdır.
3.2.3.1. Boşluk Yapıcı olarak Magnezyum Tozu Kullanılması:

Bu yöntemde izlenen üretim aşamaları şekil 3.4’de görsel olarak adım adım gösterilmiştir.
Titanyum/Ti6Al4V-magnezyum

toz

karışımlarının

eşdağılımlı

(homogeneous)

karıştırılmalarının soğuk basmayla elde edilmesi zor olduğundan, magnezyum tozlarının
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yüzeylerinin PVA + su karışımında kaplanmasıyla titanyum tozlarına homojen tutunmaları
kolaylaştırılmıştır. Genel anlamda, toz karışıma eklenecek bağlayıcı miktarı aslen
magnezyum miktarına bağlıdır. Karışımdaki hacimsel oranda magnezyum toz miktarı
arttıkça, toz yüzeylerini kaplayacak bağlayıcı miktarı da artmaktadır. Ancak bu çalışmada,
bütün toz karışımları için PVA oranı sabit tutulmuştur. PVA karışımı tozların birbirine
tutunmasını sağladığı gibi, kalıp yüzeyi/tozlar arasındaki sürtünmeyi engellemek üzere
kayganlaştırıcı görevi de göstermektedir. Üretimin ikinci aşamasındaysa, değişik oranlarda
küresel ya da şekilsiz (angular) titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım tozları PVA ile yüzeyleri
kaplanmış magnezyum tozlarına eklenerek, bütün karışım yarım saat kadar eşdağılımlı bir
karışım sağlamak üzere karıştırılmışlardır. Kullanılacak en yüksek magnezyum oranı kadar,
magnezyum tozuyla kaplanacak tozun şekli ve büyüklüğü, köpüksü malzemede elde
edilebilecek en yüksek gözenek oranını doğrudan etkilemektedir.

Üçüncü aşama

şekillendirmek ve yoğunlaşmaya katkı sağlanması için tozların basılmasıdır. Son aşama ise,
magnezyumun ergime sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta bağlayıcıları uçurulan numunelerin
yüksek sıcaklıklarda sinterlenmesinden ibarettir. Aşama aşama bahsi edilen üretim
sürecçlerinden geçirilerek üretilen köpüksü malzemeler için basma basıncı ve sinterleme
sıcaklıklarının gözenek miktarı ve numune özelliklerine etkisini görmek ve bu parametrelerin
en uygun (optimum) değerlerini belirlemek üzere çok sayıda öncül deney yapılmıştır. Ayrıca,
titanyum tozlarıyla kaplanmış, hacimsel olarak 60 % oranında magnezyum içeren
karışımlarda magnezyumun uçurulma davranışını belirlemek üzere çeşitli sıcaklıklarda 1 saat
süreyle ön ısıtma deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3.4. Boşluk yapıcı olarak magnezyum tozu kullanılan yöntemde öncül

deneylerde kullanılan parametreler.
Parametre

1

2

3

4

5

83

255

510

765

-

Sinterleme sıcaklığı, (oC)

1150

1200

1250

1300

-

Ön-ısıtma sıcaklığı (oC)

600

650

700

800

900

Basma basıncı, (Mpa)

Şekil 3.5’te (Ti-hacimsel 60% Mg) tozlarıyla basılan öncül deneylerde elde edilen
buharlaşma ve literatürden elde edilen magnezyum buhar basıncı (vapor pressure) değerleri
görülmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi magnezyumun erime sıcaklığının altında bir
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sıcaklık olan 600 oC’de sadece hacimce 1.8 % buharlaşma olmaktadır. Erime noktası (650
o

C) geçildikçe, buharlaşan oran hacimce 17% mertebelerine çıkmakta ve ön ısıtma sıcaklığı

900 oC’de hacimce 43% değerine ulaşmaktadır. Numunelerde gözlenen çökme ise erime ve
aniden buharlaşan boşluk yapıcının ikili etkisinden kaynaklanmaktadır. Çökme olayı, boşluk
yapıcının erime sıcaklığı altında uçurulması mümkün olsaydı, ya da yoğunlaşma yüksek gaz
basıncında gerçekleşebilseydi engellenebilirdi. İkinci olasilik teknik açıdan ya da tozların ve
boşluk yapıcının çarpılmasıyla sonlanabileceğinden gerçekçi ve pratik değildir. Deneyler
düşük basınçlarda çökmenin ergime sıcaklığının altında ve yakın sıcaklıklarda yeterince uzun

PVA Solution

Mg powder

Spherical/angular Ti&Ti64
powders

Mixing

Mg powder covered with
Titanium &Ti64 powders

Vibration&Cold Pressing

Binder removal,
evaporation of Mg
& sintering

Şekil 3.4 Boşluk yapıcı yöntemde adım adım üretim süreci.

a)

b)

Şekil 3.5. Magnezyum tozunun buharlaşma davranışı, a) Deneyler sırasında buharlaşan

magnezyum tozu yüzdesi, b) Literatürden toplanan magnezyumun gaz basıncı değerleri
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bekletilerek

bir

kısım

magnezyumun

yavaş

yavaş

buharlaşıp

uzaklaştırılmasıyla

engellendiğini göstermiştir. Basma basıncının elde edilen son boşluğa etkileri Şekil 3.6.a’da
600 oC’de 1 saat tutulduktan sonra 1200 oC’de 1 saat sinterlenmiş Ti-60%Mg toz karışımı
için gösterilmektedir. Bu şekilde elde edilen boşluk miktarı hacimce 60.8-65.3 % olmuştur.
Bu da eklenen magnezyum tozundan daha büyük bir değere denk gelmektedir, sebebi ise
eksik sinterlenmiş titanyum tozlarıdır. Düşük basma basınçları (83 and 255 Mpa) çökme ve
eşdağılımlı olmayan büzülmelere yol açarken, yüksek basma basınçları (765 MPa)
magnezyum tozlarının kalıcı deformasyonuna yol açarak yoğunlaşmış (compact) yüzeylerden
sıyrılmasıyla sonuçlanmıştır.
Daha yoğunlaşmış numune elde edilmesinde sinterleme sıcaklığı, sinterleme süresinden
daha etkilidir. Şekil 3.6.b’de görüldüğü gibi 510 MPa basınç altında basılıp, 1150 ve 1300
o

C’de 1 saat süreyle sinterlenmiş Ti-60%Mg numunelerinde hacimce 61.7 ve 62.6 %

oranlarında boşluk oluşmuştur. 1250 oC’nin üzerinde yapılan sinterlemelerde daha fazla
çekme olmamıştır. Titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımının oksijene olan çekiciliği ve yüksek
sıcaklıklara ısıtılırken geçirelecek süre dikkate alındığında en uygun (optimum) sinterleme
sıcaklığı olarak 1200 oC belirlenmiştir.

a)

b)

Şekil 3.6 Hacimce Ti-60 Mg numunelerinde toplam gözenek değişimi, a) basma

basıncına bağlı olarak, b) sinterleme sıcaklığına bağlı olarak
Ön deneylere dayanarak, Tablo 3.5’de gösterilen hacimce 40 - 90 % magnezyum tozu
katılmış titanyum / Ti-6Al-4V-magnezyum toz karışımları

10 mm çapında ve 7-8 mm

yüksekliğinde numuneler elde etmek üzere iki uçlu kalıpta soğuk basılmışlardır. Bağlayıcıyı
uzaklaştırmak ve magnezyum tozunu buharlaştırmak üzere ve bunların sinterlenmesinde iki
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farklı ısıtma sıcaklığı ve bekletme süresi uygulanmıştır. Öncelikle basılan tozlar
magnezyumun erime sıcaklığı ( T m Mg= 650 oC )altına ısıtılıp bu sıcaklıkta 1 saat bekletilerek
bağlayıcının uzaklaşması ve belli bir dayanç kazanarak sonrasında magnezyumun uçmasına
bağlı çökme sorununun engellenmesi sağlanmıştır. Daha sonra, bağlayıcıları uçurulmuş bu
numuneler Magnezyumun buharlaşma sıcaklığı olan 1090 oC’nin üzerine denk gelen 1200
o

C’ye ısıtılarak sinterlenmişlerdir. Bu sıcaklıkta 1 saat bekletmek hem magnezyumun

tamamının uçmasını hem de malzemenin sinterlenerek dayancının kazanılması sağlanmıştır.
Tablo 3.5. Hazırlanan titanyum / Ti-6Al-4V-magnezyum toz karışımları.
3
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3.2.3.2. Boşluk Yapıcı Olarak Karbamit (Üre) Kullanılması:

Toz metalurjisi yöntemi ile gözenekli titanyum ve Ti6Al4V üretiminde boşluk
yapıcı olarak bazı avantajları dolayısıyla boşluk yapıcı olarak karbamit kullanılmıştır.
Başlangıç boyutları 0.1-3.0 mm olan karbamit parçaları elenerek istenilen gözenek boyutuna
göre 0,6-1,0 mm ve 1,0-1,5 aralıklarındaki karbamitlerin şeklinin düzgün olması seçilmiş ve
öndenemelerde 1,0-1,5 boyutu üretim parametrelerinin belirlenmesinde kolaylık sağlaması
dolayısıyla kullanılmış olup, 600μm ve altındaki gözenek boyutuna ulaşmak için 0,6-1,0 mm
aralığındaki karbamit parçaları kullanılmış ve bu numunelerin karakterizasyonu yapılmıştır.
Üretim tekniği olarak Temelde üç aşamadan oluşmaktadır ve bunlar; metal tozu ve boşluk
yapıcı malzemenin (karbamit) karıştırılması ve sıkıştırılması, uygun bir ısıl işlemle karbamitin
atılması ve kalan metalin sinterlenmesi.
Karıştırma ve titanyum tozlarının kaplanması seramik havanlarda elle yapılmıştır ve karışım
hazırlama aşamasında istenilen gözenek boyutunun ve maksimum gözenek miktarının elde
edilmesi olmak üzere iki amaca yönelik deneyler yapılmıştır. Kaplama aşamasındaki temel
problem karbamitlerin kaplamayı zorlaştıran kaygan yüzeyleri olmuş, dolayısıyla bir
bağlayıcı kullanılması gerekliliği belirlenmiştir. Bağlayıcı olarak polivinilalkol (PVA)
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denenmiş, denemeler ışığında karbamitin suda çözündüğü ve bu çözeltinin yapışkan bir
özellik gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla bağlayıcı olarak PVA yerine su kullanılmıştır.
Aynı zamanda suda çözme yöntemi ile karbamit parçalarının küresel şekli korunarak
boyutunun küçültülebildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla karbamitlerin suda çözülmesi
özelliğinden hem küreselleştirmede hem de boyut küçültmede yarar görülmüştür. Buna ek
olarak oluşan yapışkan yüzey titanyum tozlarının karbamit parçalarına tutunmasına yardımcı
olduğundan kaplanmalarının da kolaylaştığı görülmüştür. Şekil 3.7’de titanyumla kaplanmış
karbamit parçaları görülmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı numunenin kirlenmesine
sebep

olan

bağlayıcı

kullanımına

gerek

duymaksızın

kaplanma

işleminin

gerçekleştirilmesidir.

Şekil 3.7. Titanyum tozu ile kaplanmış karbamit parçaları

Yapılan deneylerde çözünme etil alkol kullanılarak durdurulup, alkol su karışımı
içerisinden küreselliği korunarak boyutları küçültülen nemli karbamit parçaları alınıp
45μm’den küçük saf Ti tozları ile karıştırılmıştır. Kaplanma işleminin kolaylıkla gerçekleştiği
görülmüştür. Ti-6Al-4V tozları ile kaplanma ise büyük ve dar boyut aralığına sahip
olmamaları nedeni ile kaplamanın görece daha zor gerçekleştiği görüldü.
Üretilen numunelerde başlangıç karbamit boyutu ve bunların suda çözünme
süreleri denenerek uygun parametreler 0,6-1,0 mm başlangıç boyutunun 10-15 sn
çözündürülmesi ile 200-600μm aralığındaki gözenek boyutuna ulaşıldığını göstermiştir.
Sıkıştırma işlemi 15 mm çapındaki çelik kalıba doldurulan kaplanmış karbamit
parçalarının tek yönlü soğuk preste basılmasıyla yapılmıştır. Sıkıştırma aşamasında, deneyler
optimum basıncın karbamit ve toz boyutu ile değiştiğini göstermiştir. 30-500 MPa
aralığındaki basınçlar saf titanyum ve Ti6Al4V için denenmiştir. Saf titanyum ile yapılan
deneylerde 120 MPa’dan küçük basınçlarda üretimin tamamlanamadığı görülmüştür. 120-200

53

MPa aralığında ise üretimin tamamlandığı ancak gözenek duvarlarının hasar gördüğü
dolayısıyla mekanik özelliklerin yetersiz olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sıkıştırma
basıncının alt limiti olarak 200 MPa uygun bulunmuştur. Öte yandan 500 MPa’dan yüksek
basınçlarda gözenek şeklinin bozulduğu ve karbamitlerin kırıldığı görülmüş ve üst sınır olarak
da 500 MPa’ın uygun oldugu belirlenmiştir.
Bu sınırlar arasında en uygun (optimum) basıncın belirlenmesinde, numune uzunluğu, toz ve
karbamit boyutuna bağlı olarak yapılan deneyler, 200-600 μm karbamit boyutu ve saf Ti için
350MPa’ın, Ti6Al4V için ise 450 MPa’in en uygun değerler olduğunu göstermiştir. Şekil
3.8’de düşük basınç dolayısıyla bir tarafı hasarlı çıkan numune görülmektedir.

Şekil 3.8. 300 MPa basınçla basılan yükseklik/yarıçap oranı bir olan numune

Aynı zamanda bazı numunelerde tek yönlü basmadan dolayı gözeneklerin şekil 3.9’da
görüldüğü üzere yönlendiği tespit edilmiştir.

Şekil 3.9. %64 gözenekli numune köşesinde yönlenme

Karbamitin uzaklaştırılması iki aşamada, iki farklı fırında gerçekleştirilmiştir. Fırınların
atmosferleri yüksek saflıkta argon gazının aşağıdan yukarıya sirkülasyonu ile kontrol altında
tutulmuştur. Ön uzaklaştırma Şekil 3.10’da görülen el-yapımı cam fırında gerçekleştirilmiş,
böylece numunenin bu aşamada gözlemlenebilmesi mümkün kılınmıştır. Ayrıca iç içe geçen
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iki cam boru kullanılarak belirli aralıklarla karbamit artıkları ile kirlenen bölümler
temizlenebilmiştir.

Şekil 3.10. a) Karbamitin ön uzaklaştırılması için kullanılan cam fırın, b) Numunenin

gözlenebildiği pencere, c) Önuzaklaştırma yapılmış numune
Üretimdeki en önemli parametrelerin karbamitin uygun şekilde uzaklaştırılmasındaki
sıcaklık, ısıtma hızı ve bekleme zamanı olduğu söylenebilir. Nitekim bu aşamada numunede
kalan karbamit artıklarının titanyumla reaksiyona girmesi sonucu oluşan bileşikler numunenin
tüm özelliklerini etkilemektedir. Özellikle kırılganlığın artmasına ve mekanik özelliklerin
düşmesine sebep olmaktadır. Karbamitin atılmasında literatürdeki çalışmalar doğrultusunda
öncelikle 200°C’deki fırına konan numuneler gözlemlenmiş ancak ürenin (karbamitin) ani
ayrışması dolayısıyla oluşan gaz basıncının numunenin parçalanmasına yol açtığı
görülmüştür. Dolayısıyla numuneyi ısıtma hızının önem kazandığı ve optümum ısıtma hızının
da bir parametre olduğuna karar verilmiştir. Bu nedenle karbamitin ısıtılması sonucu oluşan
reaksiyonlar incelenmiş ve uygun görünen sıcaklıklar ve ısıtma hızları denenmiştir.
Karbamitin atılması için bekleme sıcaklığı, ısıtma hızı ve bekleme süresi olarak
adlandırılabilecek üç temel parametrenin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Olası
bekleme sıcaklıkları, ilk buharlaşmanın görüldüğü ~80°C, erime sıcaklığının hemen altında
olması dolayısıyla tamamen buharlaşma ile karbamitin atılması için 150°C, sırasıyla ancak
500°C ve 600°C’lerde buharlaşabilen amelit ve amelin maddelerinin henüz oluşmadığı fakat
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buharlaşmanın hızlı olduğu ~190°C ve karbamitin ayrışmasıyla oluşan maddelerin çoğunu
uçtuğu ~250°C olarak belirlenmiştir.
Öncelikle bu sıcaklıklara çıkış hızı Tablo 3.6’daki prosedürler ve bunların
kombinasyonları, bekleme süresi de düşünülerek Tablo 3.7’de görüldüğü şekilde denenmiştir.
Tablo 3.6. Karbamitin Ön uzaklaştırılması aşamasındaki ısıtma prosesleri

Isıtma prosedürü Kodu
(HP)

Isıtma Döngüsü (hız)
(±5 ºC)

Isıtma süresi (∆t) (saat)
( ±10 dk.)

(Başlangıç-bitiş
sicaklıkları)
HP 1

RT to 80 ºC

1 saat

HP 2

RT to 80 ºC

4 saat

HP 3

RT to 150 ºC

3.5 saat

HP 4

RT to 160 ºC

4 saat

HP 5

RT to 190 ºC

6 saat

HP 6

160 ºC to 190 ºC

1.5 saat

HP 7

160 ºC to 245 ºC

6 saat

HP 8

80 ºC to 160 ºC

3.5 saat

HP9

RT to 200 ºC

2 saat

HP10

RT to 170º

1.5 saat
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Tablo 3.7. Optimum ön uzaklaştırma için denenen prosedürler
Üretim
Kodu
A1

Prosedür
Önceden ısıtılmış
fırın

Bekleme Süresi

Son sıcaklık
(ºC)

3-5 saat

7-13 saat

15-24 saat

200 ºC

X

-

-

A2

HP9

200 ºC

X

-

-

A3

HP2+HP4+HP6

190 ºC

X

X

X

A4

HP10

170 ºC

X

X

X

A5

HP3

150 ºC

-

X

X

80 ºC

-

X

X

150 ºC

-

X

X

A6
A7

Önceden ısıtılmış
fırın
Önceden ısıtılmış
fırın

A8

HP2+HP4+HP7

245 ºC

X

X

X

A9

HP5

190 ºC

X

X

X

A10

HP4+HP6

190 ºC

X

X

X

A11

HP4+HP7

245 ºC

X

X

X

Yapılan deneylere göre tablo 3.8’de de görüldüğü üzere optimum ön uzaklaştırmaA9
prosedürü ile yani numunenin oda sıcaklığından ~190 °C’ye 6 saatte ısıtılması ve bu
sıcaklıkta yaklaşık 10 saat (numune boyutuna göre süre daha uzun veya kısa olabilir)
bekletilmesi olarak belirlenmiştir.
Numunenin A1 prosedürü ile hızlı ısıtılması nedeniyle ürenin ani ediği görülmüştür.
Oluşan üre eriyiği ile tozların da uzaklaştırılması, numunenin şeklinin bozulmasına sebep
olmuştur. Şekil 3.11.a’da bu yöntemle üretilen numune görülmektedir.
Öte yandan 150°C’ye ısıtılan numunelerde ise şekil 3.11. b’de görüldüğü gibi beyaz
noktalar oluştuğu gözlenmiştir. Bunun sebebinin bu sıcaklıkta ürenin ayrışması ile oluşan bazı
gazların tekrar yoğunlaşarak biure adı verilen maddeye dönüşmesi olduğu düşünülmüştür.

57

Tablo 3.8. Yapılan ön uzaklaştırma çalışmalarının sonuçları
Bekleme süresi
Üretim Kodu

A1

Önceden ısıtılmış
fırın

200 ºC

A2

HP9

200 ºC

A3

HP2+HP4+HP6

190 ºC

4 saat
(±30 dk)
Numune üre
eriyiği ile
aktı
Üre eriyiği
nedeniyle
zarar gören
gözenek
duvarları
Yetersiz
uzaklaştırma

HP10

170 ºC

A5

HP3

150 ºC

-

80 ºC

-

150 ºC

-

A7

Önceden ısıtılmış
fırın
Önceden ısıtılmış
fırın

20 saat
(±3 saat)

-

-

-

-

Uygun

Uygun

Yetersiz
Yetersiz
uzaklaştırma
uzaklaştırma
Yavaş

A4

A6

10 saat
(±3 saat)

Yetersiz
uzaklaştırma
Uzaklaştırma
görülmedi
Uzaklaştırma
görülmedi

A8

HP2+HP4+HP7

245 ºC

Yetersiz
uzaklaştırma

A9

HP5

190 ºC

Yetersiz
OPTIMUM
uzaklaştırma

A10

HP4+HP6

190 ºC

Yetersiz
uzaklaştırma

Uygun

A11

HP4+HP7

245 ºC

Yetersiz
uzaklaştırma

Uygun

Uygun

Uzun
numuneler
için uygun
değil
Beyaz nokta
oluşumu
%50
uzaklaşırma
Uzaklaştırma
görülmedi
Uzaklaştırma
görülmedi
Oksit
oluşumu
gözlenebilir
Uzun
numuneler
için
OPTIMUM
Uzun
numuneler
için uygun
Oksit
oluşumu
gözlenebilir

Tablo 3.8’de bahsedilen oksitlenme görülebilir ibaresi ile tanımlanan durum ise her ne
kadar x ışınları veya EDS ile belirlenemese de mekanik deneylerde numunelerin kırılgan
davranış sergilemesi esas alınarak belirtilmiştir. Bu tarz bir basma testi sonucu şekil 3.12’de
görülmektedir. Bu grafikteki keskin dalgalanmalar kırılgan davranışın karakteristiğidir.
Dolayısı ile bu keskin dalgalanmaya bakılarak numunede kırılganlığa sebep olabilecek oksit,
karbür veya nitrür faz oluşumu muhtemeldir. Bu da karbamitin atılmasında problem olduğunu
göstermektedir.
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b

a

Şekil 3.11..a) Hızlı ısıtma sonucu üre eriyiği ile beraber tozların akması, b) 150°C’de yapılan

uzaklaştırmada beyaz noktalar halindeki biure oluşumu

Şekil 3.12. 245°C’de A1 prosedürü ile üretilen numunenin basma testi grafiği

Karbamitin ön uzaklaştırılması ile numunedeki karbamitin ~%75’i atılması
amaçlanmış ve başarılı olmuştur. Geri kalan karbamitin daha yüksek bir sıcaklıkta atılması ise
numunenin kalan üre sayesinde şeklini koruması dolayısıyla tercih edilmektedir. Numune
içinde kalan üre artıkları ise sinterlemenin de yapıldığı fırında gerçekleştirilmiş böylelikle
numunenin aynı sepetteyer değiştirilmeden son haline getirilmesini sağlamaktadır. Bu ikinci
ve son uzaklaştırma işlemi için ise tablo 3.9’da görülen deneyler yapılmış ve ~450°C’nin
uygun olduğunu göstermiştir. Bekleme süresinin ise kısalması gerektiği uzun bekleme
sürelerinin numunenin reaksiyona girmesini kinetik açıdan mümkün kılmakta ve numuneler
oksitlenmektedir.
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Tablo. 3.9. İkinci uzaklaştırma işleminin belirlenmesi
Isıtma (±25 ºC)

Bekleme süresi

(başlangıç-Son sıcaklıkları)

Oda sıcaklığından 250 ºC’ye

2 hours

8 hours

20 hours

(±30 min)

(±2 hour)

(±3 hour)

Oksit oluşumu

Oksit
oluşumu

Oksit oluşumu

Oda sıcaklığından 450 ºC’ye
OPTIMUM

Oksit

Oksit oluşumu

oluşumu
Oda sıcaklığından 600
ºC’ye

Oksit oluşumu

Oksit
oluşumu

Oksit oluşumu

Karbamitin numuneden atılmasından sonra, numunenin üstü titanyum sünger
parçaları ile kapatılarak 1-1,5 saat içinde sinterleme sıcaklığına çıkarılmaktadır. Bütün
işlemler yüksek saflıktaki argon gazı altında gerçekleştirilmesine karşın titanyumun, özellikle
saf titanyumun, yüksek sıcaklıklardaki yüksek oksijen afinitesi numunelerin korunmasını
gerektirmiştir.
Sinterleme işlemi saf titanyum için ~1000°C’de gerçekleştirilirken Ti-6Al-4V alaşımı için
~1100°C seçilmiştir. Sinterleme süresi olarak da 1,5-2 saatin yeterli olduğu görülmüştür.
Nitekim daha uzun süre yüksek sıcaklıkta kalmak numunelerin sinterlenmesinden ziyade
oksitlenmesine sebep olmaktadır.
3.3. Isıl İşlem Deneyleri:

Hacimli Ti6Al4V-ELI (18 mm çaplı, 20 mm uzunluktaki) alaşımında, betalaştırma
sıcaklığından soğutma sırasında olan mikroyapısal gelişimi, soğutma hızının fazların
morfolojilerine ve mekanik özelliklerine etkilerini belirlemek üzere çok çeşitli ısıl işlemler
yapılmıştır. Ayrıca, gözenekli malzemelerin mekanik özelliklerini daha da iyileştirmek üzere
hacimli numunelerde çeşitli yaşlandırma deneyleri de gerçekleştirilmiştir. Farklı suverme
ortamlarının sertlik ve faz morfolojilerine etkilerini belirlemek üzere oda sıcaklığına ve eksi
sıcaklıklara suverme deneyleri yapılmıştır. Tuzlu-buz çözeltisiyle –18 oC sıcaklıklara ulaşmak
mümkün olmuştur. Tablo 3.10’da 1020 oC’de 25 dakika betalaştırılan numunelerde uygulanan
farklı soğutma hızları özetlenmiştir. Şekil 3.13’te termokapıl iliştirilmiş numunelerde soğutma
hızlarının ölçülmesiyle belirlenen soğutma eğrileri görülmektedir. Bu eğriler uyarınca
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belirlenen soğutma hızları hızlandırılmış hava, durgun hava ve fırında soğutma için sırasıyla
340, 205 ve 8 oC/dakika’dır.
Tablo 3.10. 1020 oC’de 25 dakika betalaştırılan numunelerde uygulanan farklı

soğutma hızları.
Numune Kodu
Q24
Q-18
AC-F
AC-S
FC

Soğutma Şekli
Oda sıcaklığına suverme
–18 oC’ye suverme
Hızlandırılmış havada soğutma
Durgun havada soğutma
Fırında soğutma

Şekil 3.13. Hacimli Ti-6Al-4V (ELI) numunelerinde elde edilen soğutma eğrileri.

1020 oC’de

25 dakika betalaştırılıp 18 oC’ye suverilen numunelerde çeşitli yaşlanma

sıcaklıklarında yaşlandırma çalışmaları yapılmıştır ve Tablo 3.11’de bu yaşlanma sıcaklıkları
gösterilmiştir. Ek olarak fırında soğutulmuş numunelerde de yaşlanma deneyleri
gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 3.11. Yaşlanma ısıl işlem çalışmaları
Numune kodu
QA1
QA1-1
QA2
QA3
QA4
QA5
QA6
QA7

Yaşlanma sıcaklıkları
500 oC 4 saat
500 oC 24 saat
600 oC 4 saat
700 oC 4 saat
750 oC 4 saat
800 oC 4 saat
850 oC 4 saat
900 oC 4 saat

Bu çeşitli ısıl işlemler yapılmış numunelerin sertlik verileri kullanılarak en uygun
(optimum) seçilen ısıl işlem gözenekli malzemelere uygulanmıştır.
3.4. Deneysel Düzenek:

Ön sinterleme deneyleri saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımında koruyucu Argon gazı
altında yapılmıştır. 600 oC ve 900 oC’de sinterlenmiş numunelerdeki görsel muayene koyu
mor ve siyah renkli oksit tabakalarının numune yüzeylerinde ve hatta iç kısımlara kadar
gidebildiği şekil 3.14’de görülmektedir.

Şekil 3.14 Sinterlenmiş titanyum numunesinin kesiti

Titanyumun çok reaktif bir metal olduğu bilinmektedir ve ekler 1 bölümünde daha detaylı
gösterilen TiO, TiO 2 , Ti 2 O 3 , ve

Ti 3 O 5 gibi çeşitli oksitler oluşturmaktadır. Fiziksel

özelliklerine dayandırılarak yaptığımız incelemeler, bu çalışmada oluşan titanyum oksitlerinin
TiO,Ti 2 O 3 ve Ti 3 O 5 olduğunu göstermiştir. Bu çalışmadaki öncellikli endişemiz 1200 oC gibi
yüksek sıcaklıklarda yapılan sinterleme sırasında numunelerin oksitlenmesinin nasıl
önlenebileceği yönündeydi. Bu amaçla sinterleme atmosferindeki oksijen kısmi basıncının 10-
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atm altına düşürülmesi gerekmekteydi ki fiziksel olarak vakum şartlarında bunu değerlere
ulaşılması mümkün değildi. Alternatif bir yöntem olarak, indirgeyici atmosfer olarak bakır
alaşımlarının sinterlenmesinde yaygınlıkla kullanılan hidrojenin kullanılması ise hidrojenin
titanyum içindeki çözünürlüğünün çok olması sebebiyle gündem dışı kalmıştır. Hidrojenin
Titanyumun  fazındaki çözünürlüğü 600 oC üzerinde atomik olarak 50 at.% ulaşmakta ve 
fazındaki çözünürlüğü ise 300 oC civarında atomik olarak 7 at.% civarında olmaktadır.
Sonuç olarak sinterleme çalışmalarında koruyucu atmosfer olarak yüksek saflıkta Argon
gazının uygun olduğu görüşünde bileşilmiştir.
Bütün sinterleme ve köpüksü malzeme elde etme çalışmaları yüksek saflıktaki argon gazı
altında iki adet K-tipi termokupl’a sahip bölümümüzde imal ettiğimiz ekteki Şekil 3.15’te
şematik çizimi gösterilen dikey bir fırında yapılmıştır. Fırındaki termokupllardan biri PID tipi
control ünitesine bağlı olarak kullanılmakta, diğeri ise numune yüzeyinde sıcaklık değerini
göstermektedir. Titanyumun aşırı reaktif olması gözönüne alındığında Argon gazındaki
oksijen ve su miktarları (N 2 : 8.0 ppm, O 2 : 2.0 ppm , Humidity: 1.5 vpm) sıkı kontrol altında
tutulmuştur. Bu amaçla sinterleme fırınına ek olarak deneylerde kullanılan argon gazının
saflığını arttırmak amacıyla 500 oC civarında çalışan bir fırın imal edilmiş ve argon gazı
oksijen kısmi basıncını azaltmak üzere fırın içinde 500 oC’de tutulan bakır talaşından ve su
buharını azaltmak üzere de silika jel veya CaCl 2 ’dan geçirilerek temizlenmiştir. Bakır
talaşından geçirmekle oksijen kısmi basıncı 10-16 atm mertebelerine indirilebilmektedir.
Bunlara ek olarak, tioksijene karşı çekimi titanyumdan daha çok çekime sahip magnezyumun
sistemde yarattığı buhar basıncının kendisi bir koruma yaratmaktadır. 1200 oC’de yapılan
sinterleme çalışmalarında magnezyum buhar basıncının varlığıyla oksijen kısmi basıncının
10-32 atm mertebelerine kadar indiği hesaplanmıştır. Pratik sebepler yüzünden ısınıp
oksitlenmiş bakır talaşının H 2 gazı geçirilerek oksitli talaşın indirgenmesi yerine zaman
zaman oksitli talaşın yenileriyle değiştirilmesi daha uygun olmuştur
3.5. Karakterizasyon Yöntemleri:

Kullanılan tozların parça boyu analizleri yapılmış, sinterlenmiş numunelerde yoğunluk
ölçümleri gerçekleştirilmiş, gözenek boyut ve dağılımlarını öğrenmek üzere iki faklı teknik
kullanılmıştır. Son olarak üretilen gözenekli köpüksü saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım
numunelerinde metalografik incelemeler, X-ışınları karakterizasyonu, mekanik testler ve
sertlik ölçümleri alınarak yapısal karakterizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
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3.5.1. Toz Boyu Ölçümleri:

Satın alınan ve elenen tozların parça boyu ölçümleri Mie saçılım tekniğini kullanan, hem
yaş hem de kuru ölçümlere elverişli Malvern Mastersizer 2000 cihazında ölçülmüştür. Cihaz
iri parçalar için kırmızı ışık kaynağı olarak helyum neon lazer, ince parçaların analizinde mavi
ışık olarak katı hal ışık kaynağı kulanmaktadır. Analiz sonuçları esas alınarak frekansa karşı
logaritmik parça boyu grafikleri elde edilmiştir.
3.5.2. Yoğunluk Ölçümleri:

Numunelerin yoğunlukları “suya daldırılan bir ağırlık kendi ağırlığına eşit hacimde suya
kaldırma kuvveti uygular” gerçeğini söyleyen Arşimed prensibine göre belirlenmiştir.Buna
göre,
Numunenin ağırlığı W ile gösterilebilir ve havadaki ağırlığı 3.1 ifadesiyle ifade edilir
W = m numune,hava x g

(3.1)

Numune kütlesi m ile gösterilir ve g yerçekimi kuvvetine denk gelir Havanın uyguladığı
buoyant kuvveti ihmal edilmiştir. Numune suya daldırıldığında yukarı yöne doğru kendi
ağırlığı kadar suya yukarı yöne doğru kaldırma kuvveti , F, uygular.Bu kuvvet de 3.2 ile ifade
edilir.
F = V x s x g

(3.2)

F = W gerçek  W′ = (m numune,hava x g)

(3.3)

– (m numune, su x g)
W w suyun ağırlığı and m w ise taşan suyun kütlesidir.
Yoğunluk ölçümlerinde gerçek ölçüm W ve

azalmış ölçüm W w hassas terazide

ölçülmüştür. Bu ölçümler kullanılarak ve yukarıdaki iki eşitliğin birleştirilmesiyle, yoğunluk
ölçümü çok kolaydır.
V = ( W gerçek – W s )  (  s x g)
V

=

(

m numune,havar

(3.4)
–

m su

(3.5)
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)

x

g



(

w

x

g)

 su = 1 gr/cm3alındığında,
 numune = m numune,hava / V

(3.7)

Numunenin hacmi bir kere bulunduğunda, Numunenin yoğunluğu eşitlik 3.7 uyarınca
bulunur. Yoğunluk ölçümlerinde ortam sıcaklığının ve seçilecek sıvının son derece önemli
olduğu görülmüştür. Kullanılacak terazinin hava akımlarına karşı korunaklı olması da oldukça
önemlidir. Bu çalışmada yoğunluk ölçümleri, projeden temin edilen Sartorius marka
(CP2245-OCE model) yoğunluk ölçüm takımına da sahip hassas terazide yapılmıştır
Açık ve kapalı gözenek oranları gözenek boyutuna bağlı olarak numunelere iki farklı sıvı
emdirilmesiyle belirlenmiştir. Gözenek boyutunun oldukça küçük olduğu gevşek toz
sinterlemesi ve klasik soğuk basma+ sinterleme numunelerinde yoğunluğu 0.861 g/cm3 olan
oldukça uçucu ksilol (CH 3 C 6 H 4 CH 3 ) solüsyonu kullanılmıştır. Gözeneklerin daha büyük
olduğu boşluk yapıcı yöntemle üretilmiş numunelerdeyse sıvı parafin tercih edilmiştir. Birinci
yöntemde, numunelerin ksilol solüsyonunda 36 saat bekletilmesiyle sıvıının açık gözeneklere
iyice emdirilmesi sağlanmıştır.
Hacim, yoğunluk , açık ve kapalı gözenek miktarları aşağıdaki denklemler uyarınca
hesaplanmıştır.
V

m

numune,hava/ksiloll

 m numune,,ksilol/ksilol 

(3.8)

ρ ksilol

Burada V numunenin hacmini temsil etmektedir. Sonrasında, gözenekli malzemenin
yoğunluğu () ile bulunur

ρ

m numune,hava

(3.9)

V



ρ
P%(toplam)  100  
ρ

 ttitanyum veyaTi6Al4V




  100 





 m numune,,hava/ksiloll  m numune,hava

0.861
Gözeneklerdeki ksilol' un hacmi 
P%(açık ) 

V(numune)
V(numune)
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(3.10)





(3.11)

P%(kapalı)  P%(toplam)  P%(açı%

m numune,hava/ksiloll

(3.12)

: ksilol emdirilmiş havadaki numune kütlesi

m numune,,ksilol/ksilol : ksilol emdirilmiş ksilol içindeki numune kütlesi
m numune ,hava

:Kuru numunenin havadaki kütlesi

ρksilol  0,861 gr/cm 3
ρ titanyum  4,507 gr/cm 3 ve ρ Ti6Al4V  4,43 gr/cm 3

P%(toplam) : Toplam gözenek yüzdesi
P%(açık) ve P%(kapalı): Açık ve kapalı gözenek yüzdeleri .

Gözenek boyutu 1000 m bulan boşluk yapıcı yöntemle üretilmiş numunelerde yoğunluk
ölçümleri için ksilol solüsyonu, havada ölçüm alırken ksilol’ün gözeneklerden akıp gitmesi
sebebiyle uygun değildir. Farklı seçenekler arasında ASTM B 328-92 standardına uyan
gözeneklere yağ emdirilmesi yöntemlerden biri olabilir. Fakat bu çalışmada açık ve kapalı
gözenek miktarları ağırlık ölçümlerinin havada ve 170 oC’de kaynayan parafin içinde 2 saat
daldırılması sonrasında alınmıştır. Bu yöntemde parafinin erimesiyle hacimce 7,5 % oranında
meydana gelen değişimi düzeltecek şekilde bir düzeltme faktörü kullanılmıştır.

V

ρ

m

numune,hava/parafin

 m numune, su/parafin 

(3.13)

ρ su

m numune, hava

(3.14)

V



ρ
P%(toplam)  100  

 ρ ti tan yum veyaTi6Al4V





  100 
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(3.15)

 m numune, hava/paraf in  m numune, hava


ρ kat ı - parafin
P%(aç ı%(  
V(numune)


  1,075



(3.16)

P%(kapalı)  P%(toplam)  P%(açı%(

(3.17)

m numune,hava/parafin : parafin emdirilmiş numunenin havadaki kütlesi
m numune,su/parafin. : parafin emdirilmiş numunenin sudaki kütlesi
m numune,hava

: kuru numunenin havadaki kütlesi

V

: numunenin toplam hacmi, (cm3)



: numunenin yoğunluğu, (gr/cm3)

ρ katı parafin  0,826 gr/cm 3

3.5.3. Gözenek Boyu ve Boşluk Dağılımı Ölçümleri:

Gözenek boyu ve boşluk dağılımı ölçümlerinde iki farklı yaklaşım kullanılmıştır. Gevşek
toz sinterleme ve soğuk basma+sinterleme yöntemlerindeki küresel tozların tam
sinterlenememesine bağlı oluşan gözenek karakteristikleri civa porozimetrisi yöntemiyle
belirlenirken, boşluk yapıcı yöntemle elde edilen 200-250 m’dan büyük gözeneklerin
boyutlarını ölçmede doğrusal nicel metalografi yöntemi kullanılmıştır.
Gaz ve civa porozimetrisi yöntemleri birbirlerini tamamlayan iki yöntem olmakla birlikte,
civalı yöntem daha geniş bir gözenek aralığını kapsamaktadır. Azot porozimetresi 0,002-0,4
m boyutundaki gözeneklerin ölçümlerini olanaklı kılmasına rağmen, 0,002 m ve 1000 m
aralığındaki gözeneklerin civa porozimetresiyle incelenmeleri mümkün olmuştur.
Bu çalışmada, yüksek (0-maximum psi) ve düşük (0-50 psi) basınç girişlerine sahip
Quantachrome civa prozimetresi kullanılmıştır. Tam sinterlenememiş numuneler temas açısı
140o olacak şekilde 50 psi basınçla yüklenmişlerdir.
3.5.4. Metalografik Karakterizasyon:

Numunelerin metalografik incelenebilmeleri için epoksi reçine numunelere emdirilerek,
hem

gözeneklerin

daha

belirgin

olması
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sağlanmış,

hem

de

numune

hazırlama

kolaylaştırılmıştır. Optik mikroskop resimleri Nikon FDX-35 camera adapte edilmiş Nikon
Optiphot-100 tipindeki mikroskopta çekilmiştir Gözenekli numuneler hem parlatılmış
durumda, hem de dağlanmış durumda incelenmişlerdir. Dağlayıcı olarak Kroll ayracı (3 ml
HF+6 ml HNO 3 +100 ml H 2 O) kullanılmıştır.
Taramalı Elektron Mikroskop çalışmaları ise “Northern Tracor” EDS analiz sistemiyle
donatılmış Jeol 6400 SEM’de yapılmıştır.
Çeşitli ısıl işlemlerin fazların morfolojileri ve kristal yapılarına etkilerini gözlemek üzere
hacimli Ti-6Al-4V alaşımında Geçirimli Elektron Mikroskop çalışmaları yapılmıştır. Bu
amaçla 100kV’da çalışan yandan girişli ikili eğme gonyometreyle donatılmış Jeol JEM
100CX II TEM’de aydınlık alan, karanlık alan, seçilmiş alan kırınım örge teknikleri
yardımıyla mikroyapı ve kırınım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elektron geçirgenliğine
uygun TEM numuneleri 27ml HClO 4 + 375 ml C 4 H 10 O 2 + 645 ml CH 3 OH karışımından
oluşan elektrolit kullanılarak –50 oC’de 26V voltage uygulayarak Struers-Tenupol-3 İkli Jet
Elektroparlatıcıda hazırlanmışlardır.
Bunların yanı sıra, boyun ve boşluk boyutuna göre mekanik özelliklerin ilişkilendirilmesi
için, nicel metalografi çalışmaları görüntü analiz sistemi yardımıyla boyun ve boşluk
boyutunun hesaplanmasında kullanılmıştır. Optik ve SEM fotoğrafları üzerinde en az 70
boyun ve onların komşu parçaları üzerinden ölçümler yapılmıştır istatiksel olarak güvenebilir
sonuçlar elde etmek için. Bu ölçümlerden bir örnek şekil 3.16’da gösterilmektedir.

Şekil 3.16. Gevşek toz sinterlemesi yapılmış bir numunede boyun ve parça büyüklüğü

ölçümleri.
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Isıl işlem görmüş hacimli Ti-6Al-4V alaşım numunelerinin ortalama tane büyüklüğü
doğrusal nicel metalografi analiziyle belirlenmiştir.

3.5.5. X-Işınları Kırınımı:

Üretilen köpüksü saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım numunelerinde sinterleme sonrasında
kalan magnezyumu belirlemek ve hem köpüksü malzemelerdeki, hem de ısıl işlem görmüş
hacimli Ti-6Al-4V alaşım numunelerinde varolan fazları belirlemek üzere sürekli taramada
40 kW uygulanarak 25o - 90o 2 aralığında Rigaku Marka D/Max 2200/PC model X-Işını
Difraktometresinde difraktogramlar elde edilmiştir.
3.5.6. Mekanik Testler ve Sertlik Ölçümleri:

Köpüksü malzemelerin basma testleri 10 kN kapasiteli, Shimadzu ACS-J universal
çekme-basma test cihazında 0.5 mm/min basma hızıyla yapılmıştır. Gevşek toz sinterlemesi
yapılmış numuneler 8.4 mm boya elmas kesici yardımıyla kesilerek yükseklik çap oranı
H/D=1.5 sağlanmıştır. Kesilen numunelerin iki yüzeyi mekanik olarak zımparalanarak iki
yüzeyin paralel olması sağlanmıştır. Basma aletinin basma kafaları teflon bant ile kaplanarak
sürtünme etkisi en aza indirgenmiştir. Daha yüksek dayanca sahip hacimli Ti-6Al-4V alaşım
numuneleri ve basılıp sinterlenmiş numuneler 250 kN kapasiteli Dartec 9500 mekanik test
aletinde 0.5 mm/min basma hızıyla test edilmişlerdir.
Soğuk basma+sinterleme ve boşluk yapıcı yöntemle üretilmiş numunelerde iki yönlü pres
kullanıldığı halde eş dağılımlı basılmış (homogeneous compact) numuneler elde edebilmek
için H/D oranı 0,7-0,8 ile kısıtlanmıştır. Yüksek H/D oranlarında, numnelerin alt ve üst
bölümleri eşit yoğunluğa sahipken,numunenin orta bölümlerinde yoğunluk farkedilir derecede
küçülmektedir. Gözenekli malzemelerin iki yüzeyi büyük gözenekler sebebiyle oldukça
pürüzlüdür. Özellikle boşluk yapıcı yöntemle üretilmiş numunelerin basma testlerinde,
numune yüzeylerinin teflon bantla kaplanması sürtünmenin azalması adına etkili olmamıştır
çünkü numuneler kendini yırtmaktadır. Bunun sonucunda, numunelerin kalıba dik yöndeki
hareketi engellenmektedir. Hem sürtünmeyi azaltmak adına, hem de basma sırasındaki eğilme
(barelling) etkisini engellemek üzere kalıplar yağlanmıştır.
Numunelerin elastik modülleri, gerilim-gerinim eğrilerinin doğrusal bölgesinden
hesaplanmıştır. 0.2% offset yöntemiyle numunelerin basma akma dayancı belirlenmiştir.
Deneysel sonuçlara dayanarak, basit (emprical) ve analitik modeller arasında kıyaslama
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yapılarak gözenek-elastik modül, gözenek-akma dayancı ilişkileri karakterize edilmiştir. Elde
edilen mekanik sonuçlar cancellous ve cortical tipteki kemiklerin mekanik özellikleriyle
kıyaslanmıştır.
Sertlik ölçümleri ise bakalite gömülmüş, ısıl işlem görmüş hacimli Ti-6Al-4V(ELI) alaşım
numunelerinde 30 kg sabit yük uygulamalı Vickers uçlu Emco Universal sertlik test aletinde
yapılmıştır.
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA
4.1. Gevşek ve Preslenmiş Durumda Sinterleme
4.1.1.Gevşek Toz Sinterleme

Küresel saf titanyum ve Ti-6Al-4V tozlarının gevşek durumda sinterleme sonrasında
elde edilen gözenek miktarları Şekil 4.1’de gösterilmektedir. Görüldüğü gibi küresel titanyum
ve Ti-6Al-4V tozlarının bir saat süreyle değişik sıcaklıklarda gevşek durumda sinterlenmeleri
sonucu sırasıyla %32.5-36.3 ve %30.6-36 arasında değişen açık hücreli gözenekler elde
edilmiştir.

Şekil 4.1. Küresel titanyum ve Ti6Al4V tozlarında çeşitli sıcaklıklarda gevşek

durumda sinterleme sonucu gözenek miktarının değişimi
‘’Tap density’’ bir tozdan presleme ve sinterleme yapılmadan elde edilebilecek en
yüksek yoğunluk olarak tanımlanır ve bu çalışmada kullanılan küresel titanyum ve Ti6Al4V
tozları için ölçülen değerler sırasıyla 2.77 and 2.71 gr/cm3’ tür. Bu da gösteriyor ki küresel
titanyum ve Ti6Al4V tozları sinterleme öncesi yaklaşık olarak %38.5 ve %39 gözenek
içermektedir. Gözenek şekli ve ‘’tap density’’ toz büyüklük dağılımına, tozların paketlenme
özelliğine, örneğin, kübik, ortorombik ve tetragonal, bağlıdır. Benzer büyüklükteki tozlar için
kübik, ortorombik ve tetragonal paketlenme için hesaplanan limit gözenek miktarları sırasıyla
% 47.6, 39.5 ve 30’dur. Görüldüğü gibi kullanılan küresel tozların ‘’tap density’’ değerleri
ortorombik paketleme değerlerine yakındır.
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Şekil 4.1’de görüldüğü gibi sinterleme sonucu küresel titanyum ve Ti6Al4V
tozlarının her ikisinde de gözenek miktarı sinterleme sıcaklığı ile doğrusal olarak hemen
hemen aynı oranda düşmektedir. 4.1. ve 4.2. denklemleri çalışılan sıcaklık aralığında gözenek
miktarı ve sinterleme sinterleme sıcaklığı arasındaki bağıntıyı vermektedir ;
Gözenek (%)  51.9 - 0.018  T ( o C)

R2=0.9832

(4.1)

Gözenek (%)  57.2 - 0.021  T ( o C)

R2=0.9810

(4.2)

Şekil 4.1’de görüldüğü gibi saf titanyum için elde edilen sinterleme sıcaklığı ve gözenek
miktarı arasındaki bağıntı Oh ve meslektaşlarının, (OH, 2002), sonuçlarıyla farklılık
göstermektedir. Oh ve meslektaşları çalışmalarında ortalama toz büyüklüğü 65, 189 ve 374
m olan küresel titanyum kullanmışlar ve sinterleme öncesi tozları 0.6 ks 70 MPa’da
basmışlardır. Çalışılan sinterleme sıcaklıkları ise 1173, 1373 ve 1573 K’dir. Bu çalışma ve
sözü edilen çalışma göstermiştir ki sabit bir sinterleme sıcaklığında gözenek miktarı ortalama
toz büyüklüğünün artması ile sinterleme için gerekli yüzey alanının düşmesinden dolayı
artmaktadır. Ayrıca Şekil 4.1’de görüldüğü gibi benzer sinterleme sıcaklıklarında elde edilen
gözenek miktarı Ti6Al4V tozları için daha yüksektir. Bunun nedeni saf titanyum tozlarının
daha küçük ortalama toz boyutuna sahip olmaları ile ‘bi-modal’ dağılım göstermesidir.
Görüldüğü gibi 850 oC’de / dönüşüm sıcaklığının altında sinterlenen saf titanyum tozunda
elde edilen gözenek miktarı dönüşüm sıcaklığının üstünde sinterlenen numunelerdeki gözenek
miktarı ve sıcaklık arasındaki arasındaki ilişkiye benzer şekilde azalmaktadır. Bilindiği üzere
hegzagonal sıkı paket yapısına sahip alfa fazının atomik yayınma katsayısı hakim merkezli
beta titanyuma göre oldukça düşüktür. Bundan dolayı beta dönüşüm sıcaklığı altında yapılan
sinterlemeler sonucunda göreceli olarak daha küçük boyun bölge kalınlığı ve daha yüksek
gözenek miktarı elde edilmesi beklenmektedir. Beklenenin aksine düşük sıcaklıkta uyumlu bir
davranışın görülmesi sinterleme sıcaklıklarının tümünde sinterlemenin ilk evrelerinde
yüzeyde atomik yayınımın baskın olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Gevşek toz
sinterlemede daha düşük miktarda gözenek elde etmenin yolları ise daha küçük tozlar, toz
dağılım aralığı geniş tozlar kullanmak, yüksek sıcaklıklarda uzun süreli sinterleme yapmaktır.
Şekil 4.2’de görüldüğü gibi gevşek durumda sinterlenmiş küresel titanyum ve alaşım tozları
şekilsiz birbirine bağlı gözeneklerden oluşmaktadır. Bu tür gözenek şekli özellikle
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biyomedikal uygulamalarda hücre büyümesine ve vücut sıvılarının taşınmasına imkan
vermesinden dolayı istenmektedir. Bilindiği gibi gevşek toz sinterlemesinde elde edilen
gözenek şekli ve büyüklüğü kullanılan tozun büyüklüğüne, şekline, toz dağılımına ve
sinterleme sıcaklığı ile süresine bağlı olmaktadır. Şekil 4.3’ten görüldüğü gibi gevşek
durumda sinterlenmiş küresel titanyum ve alaşım tozunda büyüklüğü 200 m’ye kadar ulaşan
gözenek elde etmek mümkün olmakta, fakat gözeneklerin çoğunluğu 15-70 m civarında ve
ortalama büyüklüğü 30-40 m olmaktadır. Görüldüğü gibi ortalama gözenek büyüklüğü
sinterleme sıcaklığının artışı ile daha düşük değerlere ulaşmaktadır.

a)

b)

Şekil 4.2. Gevşek durumda 1000 oC’de sinterlenmiş tozların parlatılmış yüzeyi, a) titanyum,

b) Ti6Al4V

a)
b)
Şekil 4.3. Gevşek durumda sinterlenmiş tozların maksimum ve minimum sıcaklıklarda

sinterleme sonrası gözenek dağılımı, a) Küresel titanyum, b) Küresel Ti6Al4V
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4.1.2. Presleme ve Sinterleme Yöntemi

Gözenek miktarı presleme yönteminde gevşek toz sinterlemeye göre azalmakta ve bu
değerler saf titanyum için %13.5- 34.4 arasında, titanyum alaşımı için ise, %19.0-31.9
arasında değişmektedir. Gevşek toz sinterlemesinde gözenek miktarını belirleyen faktör
sinterleme sıcaklığı olmasına rağmen diğer yöntemde ise sinterleme sıcaklığı ile birlikte
presleme basıncı gözenek miktarını belirleyici değişken olmaktadır. Presleme ile tozlar arası
kontak sayısı artmış ve tozlar arası temas yüzeyinin artmasından dolayı daha büyük boyun
bölgeleri elde etmek mümkün olmuştur.
Şekil 4.4’te değişik presleme basınçlarında 1200 oC’de sinterleme sonrası gözenek
değişimi görülmektedir. Eğrinin sıfır basma basıncındaki ekseni kestiği noktalar tozların ‘’tap
porosity’’ değerini vermektedir. Bu değer yaklaşık %37 olarak bulunmuş ve titanyum ve
alaşım tozları için belirlenen değerlere, %38.5 ve %39.5, çok yakın olduğu görülmüştür. Daha
küçük boyuta sahip, boyut dağılımı daha geniş olan toz kullanımı, yüksek sinterleme sıcaklığı
ve uzun sürelerle de elde edilen gözenek miktarı daha da düşürülebilir. Uygulanan maksimum
presleme basıncı kullanılan tozların dayancına bağlı olmaktadır. Titanyumun ve alaşımın
dayançları sırasıyla 700 Mpa ve 1215 Mpa’dır.

Şekil 4.4. Presleme basıncının sinterleme sonrası toplam gözenek miktarına etkisi

Üretilen her iki tip gözenekli malzemede de gözenekler şekilsiz ve açık hücreli olup
presleme basıncı ile gözenek büyüklüğü küçülmektedir (Şekil 4.5 ve 4.6). Numunelerdeki
sinterleme sonucu oluşan boyun bölgelerinin kalınlığı ise ~10-25 m arasında değişmektedir.
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a)
b)
c)
d)
Şekil 4.5. Preslenmiş ve sinterlenmiş titanyum numunelerinde parlatılmış yüzey, a) 120 MPa,

b) 375 MPa, c) 510 MPa, d) 750 MPa

a)
b)
c)
d)
Şekil 4.6. Preslenmiş ve sinterlenmiş Ti-6Al-4V numunelerinde parlatılmış yüzey, a) 375

MPa, b) 510 MPa, c) 750 MPa, d) 1125 MPa
Şekil 4.7’de preslenmiş ve sinterlenmiş durumdaki tozlar arası gözeneklerin 200
m’ye kadar ulaşmasına karşın gözenekler 15-70 m arasında yoğunlaşmış ve ortalama
gözenek büyüklüğü 15-30 m civarındadır. Presleme basıncındaki artış ortalama gözenek
büyüklüğünü beklendiği gibi azaltmaktadır. Daha önce gevşek durumda yapılan sinterleme
işlemleri sonucunda gözenek büyüklüğü preslenen numunelerde olduğu gibi 15-70 m
arasında yoğunlaşmış, fakat 30-40 m arasında değişen ortalama gözenek büyüklüğü elde
edilmiştir.

Şekil 4.7. Preslenmiş ve sinterlenmiş numunelerde gözenek dağılımı, a) Titanyum, b)
Ti6Al4V
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4.1.3. Gevşek ve Preslenmiş durumda sinterlenmiş numunelerde Boyun Bölgesi
Kalınlığı:

Şekil 4.8’de küresel titanyum ve alaşım tozların gevşek veya preslenmiş durumda
sinterleme sonrası gözenek miktarı ile boyun bölge kalınlığı değişimi görülmektedir.
Beklendiği gibi sinterleme sıcaklığının artışı ile tozların boyun bölge kalınlıkları artmaktadır.
Küresel titanyum tozlarının 850 ve 1050 oC arasında bir saat süreyle gevşek durumda
sinterlenmeleri sonrasında elde edilen minimum ve maksimum boyun bölge kalınlık oranı
(boyun bölge kalınlığı/ortalama toz büyüklüğü, X/D) 0.142 ve 0.277’dir. Diğer yandan 10001250 oC arasında sinterlenen gevşek durumda sinterlenen Ti6Al4V alaşım tozları için bu
değerler 0.177 ve 0.312 arasında değişmektedir. Diğer yandan değişik basınçlarda basılıp
1200 oC’de sinterlenen tozlarda daha büyük boyun bölge kalınlıkları elde edilmiştir. 120-750
MPa arasında basılıp sinterlenen titanyum tozlarında boyun bölge kalınlık oranı 0.362-0.506
arasında değişirken, bu değerler 375-1125 MPa arasında basılıp sinterlenen alaşım tozları için
0.364-0.432 arasında değişmektedir. Şekil 4.8’de görüldüğü gibi her iki toz tipinde, küresel
titanyum ve titanyum alaşımı, benzer gözenek miktarlarında (%30) basılmış ve sinterlenmiş
tozların boyun bölgesi kalınlık oranı gevşek durumda sinterlenmiş numunelere göre daha
büyüktür. Bunun yanında gevşek durumda sinterlenmiş tozların boyun bölge kalınlık oranıgözenek eğrilerinin eğimi basılmış ve sinterlenmiş numunelere göre daha yüksektir. Yüksek
presleme basıncı tozlar arası kontak bölgelerinin artışına neden olmaktadır. Kontak
bölgelerindeki yüzey alanının artışı atomik yayınımın gerçekleştiği mesafeyi kısaltmaktadır.
Ayrıca presleme sonucu oluşan yüksek yersizme yoğunluğu numumelerin ısıtılması sırasında
sinterleme hızının artışına neden olmaktadır. Fakat, boyun bölge kalınlığının artış hızı ve
büzülme miktarı presleme basıncının artışı ile düşmektedir. Şekil 4.9.a’da görüldüğü gibi
presleme basıncındaki artış ile boyun bölge kalınlık büyüme hızındaki azalma Ti-6Al-4V
alaşımında daha belirgindir. Bunun nedenin de alaşım tozunun daha büyük ortalama toz
büyüklüğü ile daha geniş toz dağılım aralığına sahip olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Gevşek toz sinterleme tekniğinde de görüldüğü gibi boyun bölge kalınlığını ve
sinterleme hızını etkileyen faktörler arasında sıcaklığın etkisi presleme basıncına göre daha
fazladır ve boyun bölge kalınlığı sinterleme sıcaklığı ile üssel olarak artmaktadır. Bu etki
küresel titanyumda daha fazla görülmektedir, (Şekil 4.9.b).
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a)
b)
Şekil 4.8. Numunelerde boyun bölge kalınlığının gözenek miktarına göre değişimi, a)
Gevşek toz sinterleme, b) Presleme ve sinterleme

a)

b)

Şekil 4.9. Boyun bölge kalınlık oranının değişimi, a) presleme basıncının etkisi b)

sinterleme sıcaklığının etkisi (gevşek toz sinterleme)

4.1.4. Gevşek ve preslenmiş durumda sinterleme sonrası İç Yapılar

Sinterleme sırasındaki oluşan iç yapı tozlar arası boyun kalınlığı ile birlikte
sinterlenmiş malzemelerin mekanik özelliklerini (elastik modülü ve dayanç) etkileyen
faktörler arasında yer almaktadır. 1200oC’de -faz bölgesinde bir saat sinterleme sonrası oda
sıcaklığına yavaş soğutulan numunelerde Widmanstätten denilen katmanlı bir yapıya
rastlanmıştır. Şekil 4.10’da görülen değişik oryantasyonlara sahip koyu bölgelerde yapılan
EDS analizlerinde (Tablo 4.1) Al miktarının yüksek olduğu ve bu bölgenin -fazı olduğu
saptanmıştır.

Açık rekli bölgelerin ise vanadyumca zengin -faz bölgeleri olduğu

saptanmıştır.  ve  fazları arasındaki kristallografik ilişki (Burger’s ilişkisi) aşağıdaki
gibidir:
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(110)   (0002) 




[1 1 1]   [11 2 0] 
Ti-6Al-4V alaşımında olduğu gibi + alaşımlarında mekanik özellikler katmanlı
yapıdaki alfa fazı koloni büyüklüğü ve katmanlı yapıdaki fazların kalınlığı ile ilişkilidir. -faz
bölgesinden soğuma hızı yapının inceliğini belirlemekte, yavaş soğuma hızlarında kaba
katmanlı bir yapı ve daha geniş alfa faz kolonileri oluşmaktadır. Martensit gibi daha ince iç
yapılar elde etmek için numunelere su verilmekte ve 1000 oC/dak’dan daha hızlı soğuma
hızları uygulanmalıdır. Bu çalışmada sinterleme sonrası elde edilen koloni büyüklüğü Ti-6Al4V toz büyüklüğü ile sınırlı kalmış ve 1-2 m ve 5 m kalınlıklarda  ve  fazları elde
edilmiştir.

a)
b)
Şekil 4.10. Sinterleme sonrası yavaş soğuyan Ti-6Al-4V alaşımında iç yapı a) Tozlar
arası boyun bölgeleri, b)  ve  faz yapısı
Tablo 4.1.  ve  fazlarının EDX analizleri
Element
Al
Ti
V

-Fazı
%(ağırlık)
6.58
90.44
2.97
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-Fazı
%(ağırlık)
5.25
87.91
6.84

4.1.5.Mekanik Özellikler

Yüksek gözeneğe sahip malzemelerin gerilim-gerinim eğrileri genel olarak elastikplastik malzemelere benzemektedir. Bu tip eğriler boşluk yapıcı malzeme kullanılarak
üretilmiş yüksek miktarda gözeneğe sahip malzemelerde de görülmektedir. Bu malzemelerin
tipik basma eğrileri deformasyonun başlangıcında oluşan doğrusal elastik bölgeyi takiben
gerilimin değişmediği uzun bir plato bölgesi gösterir. Bu aşamadan sonra hacimli
numunelerin deformasyonuna benzeyen, gerilimin hızla arttığı, bölge yer almaktadır. Elastik
bölgede hücre duvarları eğilmekte, plato bölgesinde ise hücre duvarlarının deformasyonuyla
gözenekler kapanmaktadır.
Daha önceki rapor dönemlerinde sunulduğu gibi gevşek durumda sinterlenmiş
titanyum numunelerine gerilim gerinim eğrileri 3 ana bölümden oluşmaktadır. Doğrusal
elastik deformasyon bölgesi, akma bölgesi ve maximumdan sonar gerilimin düştüğü bölge,
(Şekil 4.11.a). Bazı saf titanyum numunlerde basma testi sırasında basma eksenine 45o’de
çatlaklar oluşmasına rağmen numuneler %35 gerinime kadar kırılmamış ve köpüksü
malzemelerin gerilim-gerinim eğrilerinde rastlanan türde plato bölgesi oluşmuştur. Fakat
benzer davranış gevşek durumda sinterlenmiş Ti6Al4V alaşım numunelerinin hiçbirinde
gözlenmemiştir, (Şekil 4.11.b). Doğrusal elastik bölge, akma bölgesi, maksimum stress ve
kırılma bölgelerini içeren bu eğriler hacimli numunelerde rastlanan gerilim-gerinim
eğrileridir.
Diğer yandan preslenmiş ve sinterlenmiş titanyum ve Ti6Al4V alaşım numunelerinin
eğrileri, yüksek miktarda gözenek içeren elastik-plastik köpüksü malzemelerin eğrilerine
benzemektedir. Deformasyon başlangıcında doğrusal elastik bölge, akmayı izleyen plato
bölgesi, stresin hızla arttığı üçüncü bölge bu malzemelerin karakteristik gerilim-gerinim
eğrilerinin bölgeleridir. Elastik-plastik malzemelerde (köpüklerde) doğrusal elastik bölgede
hücre duvarları eğilmektedir. Stresin sabit kaldığı plato bölgesinde ise akma dayancının
aşılmasıyla hücrelerin çöküşü meydana gelmektedir. Üçüncü bölgede ise gözeneklerin
tamamen kapanmasından dolayı hacimli numunenin basılmasına benzer bir davranış meydana
gelmektedir. Şekil 4.11.c ve 4.11.d’den görüldüğü gibi preslenmiş ve sinterlenmiş
numunelerde yüksek enerji emme kapasitesinin belirtisi olan yüksek gerilim değerleri
gözlenmektedir. Küresel titanyum ve Ti6Al4V alaşım numunelerinin her ikisinde de düzgün
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plato bölgelerine rastlanmaktadır. Numunelerdeki gözenek miktarı azaldıkça plato
bölgelerinin değiştiği, düzgün bölgeler yerine gerilimin arttığı bölgelere rastlanmaktadır.
Numunelerdeki kısıtlı gözenek miktarından dolayı gerinim sertleşmesi meydana gelmektedir.
Bu etki saf titanyum numunelerinde oldukça belirgindir. (Şekil 4.11.c).

a)

b)

c)

d)

Şekil 4.11. Sinterlenen numunelerin gerilim-gerinim eğrileri, a) Saf titanyum (Gevşek toz

sinterleme),

b)

Ti6Al4V

alaşımı

(Gevşek

toz

sinterleme),

c)

Saf

titanyum

(presleme&sinterleme), d) Ti6Al4V Alaşımı (presleme&sinterleme)
Mekanik test sonrası %34.4 gözeneğe sahip numune dışında diğer saf titanyum
numunelerinin hiçbirinde tamamen kırılma görülmemektedir. Sadece değişik yönlerde yüzey
çatlakları oluşmuştur. Fakat, Ti6Al4V alaşım numunelerinde basma eksenine 45o’deki
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çatlakların oluşmasıyla kırılma meydana gelmiştir. Görüldüğü gibi saf titanyum ve alaşım
numunelerinde değişik deformasyon davranışları gözlenmektedir. Gözenekli titanyum
numunelerindeki Ti6Al4V alaşım numunelerine nazaran daha yüksek gerinim miktarlarının
(Yüksek süneklik) varlığı hacimli titanyum numunesinin doğasındaki sünek davranıştan ve
aynı

gözenek

miktarlarında

daha

büyük

boyun

bölgesine

sahip

olmasından

kaynaklanmaktadır. Benzer davranışlar gevşek şekilde değişik sıcaklıklarda sinterlenmiş
numunelerde de gözlenmiştir. Kırılma esnasındaki maksimum gerilim değeri saf titanyum için
%35’e kadar ulaşmasına rağmen Ti-6Al4V alaşımında ise sadece %12’ye varan gerilimler
gözlenmektedir, (Şekil 4.11.a ve 4.11.b). Gevşek durumda sinterlenmiş saf titanyum ve
Ti6Al4V alaşım numunelerin preslenmiş numunelere nazaran mekanik davranışlarındaki
değişimin nedeninin sinterlenme derecesindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Numunelerdeki kırılmalar plato bölgesinde başlayarak devam etmiş ve tozlar arası boyun
bölgelerinde yırtılmalar sünek şekilde gerçekleşmektedir, (Şekil 4.12). Bu da sinterleme ile
oluşan temas bölgelerinin büyüklüğünün mekanik özelliklere önemli etkisi olduğunu
göstermektedir. Fırında soğumuş hacimli Ti-6Al-4V alaşımı üzerinde yapılan basma testi
sonrasında da benzer sünek yırtılmalar ‘’dimple’’ varlığı ile gözlenmiştir, (Şekil 4.13).

a)

b)
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c)

d)

Şekil 4.12. Titanyum ve Ti-6Al-4V alaşım numunelerinde kırılma, a) Boyun bölgelerinde

yırtılma(titanyum), b) Boyun bölgelerinde yırtılma (Ti-6Al-4V), c) Sünek kırılma,
‘’dimples’’ (titanyum), d) Sünek kırılma, ‘’dimples’’ (Ti-6Al-4V)

Şekil 4.13. Hacimli Ti-6Al-4V alaşımında basma testi sonrası kırılma yüzeyi

Numunelerin elastik modüli değerlerinin gözenek miktarına bağlı değişimi Şekil
4.14’de görülmektedir. Görüldüğü gibi elastik modülü ve gözenek miktarı arasında doğrusal
bir ilişki saptanmıştır. Elastik modülü gözenek miktarı ile azalmakta ve belli gözenek
miktarında (Tap density civarında) sıfıra ulaşmaktadır. Benzer davranış akma dayancıgözenek eğrisinde de görülmektedir, (Şekil 4.15). Tozdan elde edilebilecek maksimum
gözenek miktarına ‘’tap porosity’’ denilmekte ve bu değer sinterleme öncesi tozlar gevşek
durumda iken titreşim altında ölçülmektedir. Bu değer toz şekline, büyüklük dağılımına ve
tozların sıkışma şekline (kübik, rhombohedral yapılı) bağlıdır. Elastik modülü eğrilerinde
‘’tap porosity’’ saf titanyum ve Ti6Al4V alaşım tozları için 38.5 % ve 39.5 % olarak
işaretlenmiştir. Bu gözenek miktarları ‘Percolation’ teorisinde ve karışım kuralında (GMR)
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kritik gözenek miktarı, (P c ), olarak bilinmektedir. Şekil 4.14 yakından incelendiğinde gevşek
şekilde sinterlenen tozlarda elastik modülü-gözenek miktarı arasındaki ilişkinin preslenmiş
numunelerden biraz daha farklı olduğu görülmüştür. Preslenmiş numunelerde temas
noktalarının çokluğu ve büyüklüğü bu farklılığın temel nedenidir.
Literatürde gözenekli malzemelerde mekanik özelliklerinin değişimi için en çok Phani’nin
denklemi kullanılmaktadır;

M 
p
 1  
Mo  pc 

m

(4.3)

M : gözenekli malzemenin özelliği (elastic modülü, akma dayancı, kayma modülü,..)
M o : hacimli numunenin özelliği
p

: gözenek miktarı

p c : kritik gözenek miktarı (‘’tap porosity’’)
m : gözenek şekline, dağılımına bağlı ayarlanabilir değişken.
Şekil 4.14’teki titanyum ve ti6Al4V alaşım numunelerinin deneysel verilerine en uygun
denklem olarak 4.4 ve 4.5 numaralı denklemler bulunmuştur. Bu denklemlerin Phani
denklemlerine çok benzer olduğu görülmektedir.

E  116,3  3,28P(%)

R2= 0,9334

(4.4)

E  116,6  3,17P(%)

R2 = 0,9769

(4.5)

Aşağıda görüldüğü gibi saf titanyum ve Ti6Al4V alaşımlarının akma dayançlarının gözenek
miktarına bağlı değişimlerinde de benzer denklemler bulunmuştur, (denklem 4.6 ve 4.7).
σ y  431  11,21P(%)

R2=0,9536

(4.6)

σ y  858,3  20,93P(%)

R2=0,9704

(4.7)
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a)

b)

Şekil 4.14. Elastik modülünün gözenek miktarına bağlı değişimi, a) saf titanyum, b)Ti6Al4V

alaşımı

a)

b)

Şekil 4.15. Akma dayancının gözenek miktarına bağlı değişimi, a) saf titanyum,b)Ti6Al4V

alaşımı

4.1.6. Sinterleme Boyun Bölgelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi:

Sinterleme sırasında toz yüzeylerinde veya hacimsel olarak çeşitli taşınma
mekanizmalarıyla tozlar arasında boyun bölgeleri oluşmaktadır. Baskın olan mekanizma
genellikle sinterleme sıcaklığı veya sinterleme zamanıyla belirlenir. Genellikle düşük
sıcaklıkta yapılan sinterlemelerde yüzeysel taşınma mekanizmaları baskın olmakta ve
numunelerde sinterleme çekmesi olmadan sadece küçük boyun bölgeleri olmaktadır. Diğer
yandan yüksek sıcaklıklarda yapılan deneylerde ise tane sınırlarında veya kristal kafes
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içindeki yayınma gibi hacimsel taşınma mekanizmaları baskın çıkmaktadır ve elde edilen
boyun bölgeleri diğer mekanizmalardakine göre daha büyük olmakta ve sinterleme sonrası
numunelerde daha çok çekme olmaktadır.
Şekil 4.11’de gevşek durumda sinterlenmiş titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımlarının
gerilim-gerinim eğrilerinden görüldüğü gibi elastik modülü ve akma dayancı gibi mekanik
özellikler sinterleme sıcaklığının artışı ile iyileşmektedir ve gözenekliliğin azaldığı
görülmektedir. Literatürde kullanılan birçok modelde mekanik özellikleri indekslemek için
gözeneklilik değişken olarak kullanılmaktadır. Fakat, yüklemelerde asıl yükü taşıyan bölgeler
boyun bölgeleridir ve aynı gözenek miktarında tozlar arası boyun kalınlığı kullanılan yönteme
göre farklılık göstermektedir. Literatürde gözenekli malzemenin dayancı ve boyun bölge
kalınlığı arasındaki ilişki aşağıdaki empirik denklemle verilmektedir:

X
σ  σ o A 
D

2

(4.8)

 : Gözenekli malzemenin akma veya kopma dayancı
 o : Hacimli numunenin akma veya kopma dayancı

X : Ortalama boyun kalınlığı
D : Ortalama toz büyüklüğü
Sinterlenen titanyum ve Ti-6Al-4V numunelerinin her ikisinde de akma dayancı ile
(X/D)2 değeri arasında doğrusal bir bağıntı bulunmuştur, (Şekil 4.16). Numunelerin eğimleri
arasındaki farklılığın tozlar arası kontak sayısının farklılığından ve bulk numune
özelliklerindeki farkılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Şekil 4.16. Titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımın dayancının (X/D)2 oranına bağlı değişimi

Literatürde yapılan incelemeler sonucu dayanç ve boyun bölgeleri arasındaki bağıntı daha
detaylı anlatan aşağıdaki formülün daha açıklayıcı olduğu görülmüştür:
2

N X
σ  σ o VS C   ...........
Kπ  D 

(4.9)

(4.9)(KFDGFFGFGFGHFKF10)....................
σ o : hacimli numunenin dayancı
Vs : katı faz oranı
N C : kordinasyon sayısı
N C  14  10.31  VS 

0.38

K: stress katsayısı
(X/D) : ortalama boyun kalınlığı oranı

Denklem 4.9’da görüldüğü gibi daha önce denklem 4.8 ile tanımlanan ‘’A’’
katsayısının tozların paketleme özelliği ile ilgili olan kordinasyon sayısı, katı faz oranını ve
sinterleme boyun bölgelerinde oluşabilecek stress yoğunlaşma etkisini içermektedir. Şekil
4.16’daki eğrilerle Ti-6Al-4V ve titanyum numuneleri için dayanç ve boyun bölgesi kalınlığı
arasındaki ilişkiler sırasıyla denklem 4.10 ve 4.11’de verilmektedir.
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2

X
 Y  2100  .........................................................................................(4.10)
D
2

X
 Y  990  ..........................................................................................(4.11)
D
Denklem 4.10 ve 4.11’deki katsayıları Ti-6Al-4V ve saf titanyumun akama dayançları
olan 856 ve 432 MPa ile böldüğümüzde 2.42 ve 2.3 sabit değerleri elde edilir. Bu da
göstermektedir ki her iki tip numunede stress yoğunlaşma katsayıları benzer olduğu
düşünülürse tozların paketleme özelliği birbirine benzerlik göstermektedir. Yapılan
ölçümlerde de daha önce anlatıldığı gibi bu özellik her iki tür toz için benzer bulunmuştur. Bu
tür

numunelerde

boyun

bölgelerinde

oluşacak

gerilimlerin

araştırılmasına

devam

edilmektedir.
Elastik modülü ve (X/D)2 arasında ise akma dayancında olduğu gibi doğrusal bir ilişkiye
rastlanamamıştır, Şekil 4.17. Basma testleri yapılan numunelerin H/D oranındaki farklılığın
bu ilişkinin değişik çıkmasındaki en büyük neden olduğu düşünülmektedir ve bu konudaki
çalışmalar halen devam etmektedir.

 X  2 
E  828,3  
 D  

1, 75

 X  2 
E  3576,5  
 D  

................………………………………......................(4.12)

2 , 75

...........................………………………………........ (4.13)
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Şekil 4.17. Titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımında elastik katsayısı ile (X/D)2 oranına

bağlı değişimi

4.2.Boşluk Yapıcı Yöntem:
4.2.1. Magnezyum Boşluk Yapıcı
4.2.1.1. Gözenek Özellikleri

Boşluk yapıcı toz kullanılarak gözenek miktarı %85’e ulaşan ve gözenek büyüklüğü
200-600 m arasında değişen titanyum ve Ti6Al4V alaşım numuneleri üretilmiştir (Şekil
4.18). Kısmi olarak yuvarlak ve açık hücreli gözeneklerin varlığı biyomedikal uygulamalarda
vücut sıvısının transferine imkan sağlamaktadır. Üretilen malzemelerde mekanik özellikleri
etkileyen hücre duvar kalınlığının eklenen magnezyum miktarına ve titanyum ve Ti6Al4V
tozlarının şekline bağlı olduğu görülmüştür.
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60,73%

53,55%

78,18%

69,67%

82,32%

86,29%
10 mm

Şekil 4.18. Boşluk yapıcı toz kullanılarak üretilen köpüksü titanyum ve Ti6Al4V

numuneleri
Küresel veya şekilsiz titanyum ve Ti6Al4V alaşım tozları içeren numunelerde toplam
gözenek miktarının eklenen magnezyum tozundan daha fazla veya az olmasını belirleyen
kritik magnezyum miktarı bulunmaktadır (Şekil 4.19). Küresel Ti6Al4V, küresel titanyum ve
şekilsiz Ti6Al4V tozları ile üretilen numunelerde kritik değer sırasıyla %62, 64 ve 70 olarak
belirlenmiştir. Kritik magnezyum miktarlarının altında elde edilen gözenek miktarı eklenen
magnezyum miktarından daha fazladır. Kritik değerlerin altında aynı miktarda eklenen
magnezyumu ele aldığımızda en çok gözeneğe küresel Ti6Al4V(107 m) tozu içeren
numunelerin, en düşük gözenek miktarına ise şekilsiz Ti6Al4V(74 m) tozu içeren
numunelerin sahip olduğu görülmüştür. Kritik değerin altında gözenek miktarındaki fazlalık
tozların

kısmi

olarak

sinterlenmesinden

kaynaklanmaktadır.

Tozların

ortalama

büyüklüğündeki artış sinterlenmeyi ters yönde etkilemekte ve gözenek miktarı fazla
numuneler elde edilmesine neden olmaktadır. Diğer yandan kritik miktarın üstünde
magnezyum içeren numunelerde elde edilen gözenek miktarı daha az olmakta, numunelerde
çekme veya çökme meydana gelmektedir. Eğer kullanılan titanyum veya alaşım tozu
magnezyum tozunun etrafını homojen bir şekilde kaplayamıyorsa numunelerde sinterleme
sonrası çökme oluşmaktadır. Görüldüğü gibi şekilsiz ve küçük alaşım tozları kullanılarak
üretilen numunelerde çökme yerine homojen bir çekme meydana gelmiştir. Diğer
numunelerde (küresel toz içeren numunelerde) ise magnezyum tozunun yetersiz veya
homojen olarak kaplanmaması magnezyumun erimesi ve buharlaşması sırasında hücre
duvarlarının çökmesine neden olmuştur.
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Numunelerdeki çökme magnezyumun erimeden önce buharlaştırılması mümkün olursa
engellenebilir. Yapılan deneyler numunelerin magnezyumun erime sıcalığının altında çok
uzun süre bekletilerek

magnezyumun çok yavaş buharlaştırılmasıyla çökmenin

azaltılabileceğini göstermiştir.

Şekil 4.19. Toplam gözenek miktarının eklenen magnezyum miktarına bağlı değişimi.

Şekil 4.20’den görüldüğü gibi magnezyumun buharlaştırılmasıyla elde edilen gözeneklerin
tümü açık hücreli değildir. Toz karışımlarına eklenen magnezyum miktarı düştükçe elde
edilen gözenekler birbirinden izole olmakta ve kapalı hücreli yapılar elde edilmektedir. Bu
etki şekilsiz titanyum alaşım tozu kullanılarak üretilen numunelerde açıkça görülmektedir.
(şekil 4.20.b). Kullanılan şekilsiz tozlarının küresel tozlara nazaran daha küçük boyutta
olması toz karışımlarında magnezyum tozunun homojen bir şekilde kaplanmasına ve çok ince
hücre duvarlarının oluşumuna olanak sağlamaktadır. Bu yüzden ince ve şekilsiz titanyum
alaşım tozları kullanılarak üretilen numunelerde açık hücreli yapı ancak yüksek gözeneğe
sahip numunelerde görülmektedir. Fakat yapılan yoğunluk ölçümlerinde numunelerin
neredeyse hepsinde açık hücre yapısı saptanmıştır. Şekil 4.21’den görüldüğü gibi küresel veya
şekilsiz tozlarla üretilen numunelerin hücre duvarlarını kısmi sinterlenmiş tozlar
oluşturmaktadır. Hücre duvarlarındaki bu küçük gözeneklerin varlığı büyük gözenekler-arası
geçişi sağlamakta ve yapının açık hücreli gibi görünmesine neden olmaktadır.
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a)

b)

Şekil 4.20. Numunelerdeki gözenek yapısı, a) Küresel Ti6Al4V (%62.8 porosity), b)
Şekilsiz Ti6Al4V (%69.7)

Belirtildiği gibi üretilen bütün titanyum ve titanyum alaşım köpük numunelerinde
temel olarak iki tip gözenek yapısına rastlanmıştır. Birincisi hücre duvarları ve köşelerinde
titanyum ve alaşım tozlarının kısmi sinterlenmesinden kaynaklanan mikro boyuttaki
gözenekler, ikincisi magnezyumun buharlaşmasından kaynaklanan makro boyuttaki
gözenekler. Bazı köpük numunelerinde makro gözenekler birbirinden izole görülseler de
hücre duvarlarındaki mikro gözenekler vasıtasıyla birbirine bağlıdırlar, Şekil 4.21. Diğer
yandan belirtildiği gibi makro gözenekler belli bir değerde birbirine bağlanırlar, bu kritik
değer de hücre duvarlarını ve köşelerini oluşturan tozların şekline ve magnezyumun miktarına
bağlıdır.

a)

b)

Şekil 4.21. Hücre duvar yapısı, a) Ti6Al4V köpük (Küresel tozlar), b) Ti6Al4V köpük

(şekilsiz tozlar)
Aslında makro ve mikro gözeneklerin limit büyüklük değerlerini metalografik
yöntemler kullanarak bulmak oldukça zordur. Fakat gevşek ve preslenmiş durumda
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sinterlenen numunelerde civa porosimetresi ile yapılan ölçümler gözenek yapıcı tozlar
kullanarak üretilen numunelerin hücre duvarlarındaki gözenek büyüklüğü hakkında bir bilgi
vermektedir. Şekil 4.3 ve Şekil 4.7’den görüldüğü gibi gevşek veya preslenmiş durumda 850
o

C gibi düşük sıcaklıklara yapılan sinterleme işlemlerinde bile elde edilen maksimum gözenek

boyu 220

m’dir. Buna dayanarak boşluk yapıcı toz kullanarak üretilen numunelerde

gözenekler iki grupta incelenmiştir: 1) 0-220 m arasındaki mikro gözenekler, 2) Büyüklüğü
220 m üzerinde olan makro gözenekler.
%53.3-82.8, %43.7-62.4 ve %45.5-68.2 arasında gözeneğe sahip Ti6Al4V (şekilsiz),
Ti6Al4V (küresel) ve titanyum numunelerinde mikro gözeneklerin çoğu 0-40 m arasında
yoğunlaşmış ve ortalama mikro gözenek büyüklüğü sırasıyla numunelerin gözenek miktarına
bağlı olarak 12-17, 17-25 ve 23-30 m arasında bulunmuştur. Beklendiği gibi en küçük mikro
gözenek boyutu hücre duvarlarında kısmi sinterlenmiş şekilsiz Ti6Al4V tozları içeren
numunelerde bulunmuştur. Diğer yandan mikro gözeneklerde olduğu gibi ortalama makro
gözenek boyutunun gözenek miktarına bağlı olduğu saptanmıştır. Makro gözeneklerin
birbirine bağlanması sonucu büyüklüğü 1800 m’ye ulaşan makro gözenekler elde edilmiştir.
Hücre duvarlarında kısmi olarak sinterlenmiş şekilsiz Ti6Al4V tozu içeren köpüklerde
ortalama makro gözenek boyutu önce gözenek miktarı arttıkça azalmakta, fakat belli bir
gözenek miktarından sonra ortalama büyüklük artarak %82.8’te 542 m’ye ulaşmaktadır,
Şekil 4.22. Düşük gözenek miktarlarında ortalama gözenek boyutunun giderek azalmasının
nedeni hücre duvarları ve köşelerinde sinterlemeden kaynaklanan büzülmenin baskın
olmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek gözenek miktarındaki numunelerde ortalama
büyüklüğün artışı ise makro gözeneklerin birbirine bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Sözü
edilen

davranışlar

Şekil

4.22.d

ve

4.22.e’deki

gözenek

dağılım

grafikleriyle

doğrulanmaktadır. Görüldüğü gibi %53.3 ve %61.4 gibi göreceli olarak daha az gözenek
içeren numunelerde

makro gözenekler özellikle 220-700 m arasında yoğunlaşırken,

gözenek miktarı daha yüksek numunelerde (%70-83) büyüklüğü 1800 m’ye kadar ulaşan
gözenekler görülmektedir. Gözenek miktarındaki artış ile ortalama gözenek büyüklüğündeki
bu artış makro gözeneklerin birbirine bağlanmasından kaynaklanmaktadır.
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a)

b)

c)

d)

e)

Şekil 4.22. Değişik miktarda gözenek içeren Ti6Al4V(Şekilsiz toz) köpük numunelerinde

gözenek boyut dağılımı, a) %53.3, b) %61.4, c) %69.6, d) %79.2, e) %82.8

Ortalama gözenek büyüklüğündeki benzer davranış küresel titanyum tozları için de
geçerli olduğu görülmüştür. Fakat gözenek dağılımının 220-1400 m gibi daha geniş aralıkta
olduğu görülmüştür. Ayrıca şekilsiz Ti6Al4V tozlarından üretilmiş köpüklere nazaran
gözlemlenen maksimum ve minimum ortalama gözenek büyüklüğünün daha yüksek olduğu
ve 485-572 m arasında değiştiği görülmüştür.
Genellikle gözenekli malzemelerde iki değişken incelenmektedir: 1) Gözeneklerin
özellikleri (büyüklük, şekil, vb.), 2) Topolojik özellikler (düzen, hücreler arası ilişkiler).
Hücre duvar sayısı, node sayısı ve hücre başına düşen duvar sayısı, hücre köşe kalınlığı ve
kıvrımının mekanik özelliklere etkisi olmaktadır. Gerçek köpük malzemelerde bu
değişkenlerin karakterizasyonu oldukça zor olduğundan dolayı genellikle köpüklerde
topaklanma veya yoğunluk değişiminin yüksek olduğu bölgeler saptanmaya çalışılmaktadır.
Üretilen köpüklerde hücre duvar yapıları ve gözenek özellikleri değişkenlik
göstermektedir. Şekilsiz Ti6Al4V tozu kullanılarak üretilen köpüklerde hücreler oldukça
düzgün, açık ve kapalı hücreli gözenekler yapı içinde homojen olarak dağılmış ve hücre

93

duvarları da homojen kalınlıktadır. Diğer yandan hücre duvarları kısmen sinterlenmiş küresel
tozlardan oluşan titanyum ve Ti6Al4V köpüklerde ise gözenenek yapıları oldukça düzensiz ve
kompleks yapıdadır. Bütün köpüklerde toplam gözenek miktarına ve kullanılan titanyum ve
Ti6Al4V alaşım toz şekline göre değişen hücre duvar ve hücre köşe kalınlıkları mekanik
özellikleri belirleyen temel değişkenler arasında yer almaktadır.
4.2.1.2.İç Yapılar

Gözenek yapısından bağımsız olarak numunelerdeki iç yapı malzemelerin mekanik
özelliklerini direk olarak etkilemektedir. 1200 oC’de sinterleme sonrası gözenekli Ti6Al4V
alaşımlarının oda sıcaklığına yavaş soğutulması ile Widmanstätten yapısı elde edilmiştir.
(Figure 4.23.b). İç yapıdaki koyu bölgeler -fazını, açık renkli aluminyum miktarı az olan ve
kalınlığı 1-2 m civarında olan bölgeler ise -fazını göstermektedir. Oluşan -fazı beta
fazının içinde 110  yönüne paralel olacak şekilde büyümektedir. -faz bölgesinden soğuma
hızı / kolonisindeki fazların kalınlıklarını belirlemektedir. Küresel Ti6Al4V alaşım
tozlarından üretilen köpüklerde  ve  fazlarının kalınlıkları sırasıyla 2.890.08 and
0.710.09 m civarında bulunmuştur. Diğer yandan şekilsiz alaşım tozlarında ise alfa ve beta
faz kalınlıkları ortalama toz boyutu kalınlığı daha küçük olduğundan dolayı daha düşüktür.
Ayrıca kullanılan toz büyüklüğü / koloni büyüklüğünü belirlemekte ve toz boyutu
küçüldükçe koloni büyüklüğü de toz boyutu ile küçülmektedir.

a)

b)

c)

Şekil 4.23. Ti6Al4V(küresel) ,%62.8 gözenek, a) hücre duvar yapısı, b) / kolonileri, c)

Şekilsiz toz içeren Ti6Al4V alaşımında / kolonileri
4.2.1.3Mekanik Davranış:

Yapılan basma testleri sonucunda malzemelerin elastic-plastik davranış gösterdiği
belirlenmiş ve gerilim-gerinim eğrilerinin üç bölgeden meydana geldiği görülmüştür.
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Deformasyonun başlangıcında doğrusal bir eğriye, ikinci kısımda yüksek gerinimlerde
gerilimin kısmen sabit kaldığı bir plato bölgesine ve üçüncü olarak yoğunlaşmanın meydana
geldiği gerilimin hızla yükseldiği bir bölgeye rastlanmıştır. Gerilim ve gerinim arasındaki
doğrusal eğri hücre duvarlarının eğilmesi ile, uzun plato bölgesi ise hücre duvarlarının
çökmesi ve akmasıyla meydana gelmektedir. Eğrilerde son bölgede rastlanan gerilim artışı ise
gözeneklerin

kapanmasıyla

malzemenin

hacimli

numune

gibi

davranmasından

kaynaklanmaktadır.
Şekil 4.24’ten görüldüğü gibi gözenek miktarı azaldıkça elastik modulü ve dayanç
artmaktadır. Ayrıca numunelerde üçüncü bölge olarak tarif edilen yoğunlaşma bölgesi düşük
miktarda gözeneğe sahip numunelerde düşük gerilimlerde başlamaktadır. Küresel titanyum
ve Ti6Al4V alaşım tozları ile üretilen numunelerde belirgin plato bölgeleri elde edilmiş, fakat
bu etki titanyum numunelerinde daha net ortaya çıkmıştır. Üretilen gözenekli malzemelerde
hücrelerin açık veya kapalı olması plato bölgesinin şeklini etkilemekte ve açık hücreli
numunelerde plato bölgesi daha düz olmaktadır. Kapalı hücrelere sahip numunelerde hücre
duvarları membran gerilimlerini taşıdığından dolayı gerinimin artmasıyla gerilim artışına
rastlanmaktadır.

%

53.4

gözeneğe

sahip

titanyum

numunesinde

kapalı

hücreli

numunelerdekine benzer akma sonrası gerilim artışına rastlanmıştır. Benzer davranış %46.4
ve %49.3 gözeneğe sahip küresel Ti6Al4V alaşım tozlarından oluşan numunelerde de
gözlenmiştir. Diğer yandan şekilsiz Ti6Al4V tozlardan üretilmiş numunelerde gerilimgerinim eğrileri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu numunelerin eğrilerinde akmadan
sonra gerilim maksimuma ulaşmış ve sonrasında gerilimde büyük bir düşüş gözlenmiştir. Zigzag yapıdaki hücre duvarlarının kırılmasına benzer davranış ise gerilimdeki düşüşü izlemiştir
(Şekil 4.24.c). Bu numunelerde benzer biçimde gözenek miktarının artışı ile birlikte plato
bölgesinde düzleşme meydana gelmiştir. Düşük gözenek miktarına sahip numunelerde
yapılan EDX analizinde yüksek miktarda widmanstatten yapı ile eş eksenli -fazına
rastlanmıştır, Şekil 4.25. Yapıda varolan alfa fazları oksitlenmenin göstergesi olmakta ve
düşük gözeneğe sahip şekilsiz Ti6Al4V tozları kullanılarak üretilen numunelerdeki zig-zag
davranışı açıklamaktadır.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 4.24. Gerilim-gerinim eğrileri, a) Küresel Ti6Al4V, b) Küresel Ti, c) Şekilsiz Ti6Al4V
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Element

% ağırlık

Al

5.66

Ti

91.71

V

2.63

Şekil 4.25. Şekilsiz Ti6Al4V tozu içeren numunelerde eşeksenli alfa faz bölgeleri ve bu

bölgelere ait EDX analizi
Belirtildiği gibi hücre duvar özellikleri ve malzemelerin kendine has özellikleri
köpüksü malzemelerde basma testi sırasında oluşan deformasyon mekanizmalarını
değiştirmektedir. Bu çalışmada üretilen köpüklerde test sırasında basma yükü altında
uygulanan yüke dik konumda deformasyon bantları oluşmuştur. Ayrıca hücrelerin farklı
deformasyon bantlarında çöktüğü görülmüştür. Muhtemelen, zayıf bir hücre duvarı bu
noktada gerilimin artmasına neden olmaktadır. Bu hücre duvarında başlayan deformasyon
daha sonra köpüksü malzemenin tümüne yayılarak çökmüş hücrelerden oluşan bir bant
oluşturmaktadır. Bir bölgede çökme olduğu zaman deformasyon değişik yönlerde yeni çökme
bantları oluşturarak devam eder. Köpüksü malzemelerin gözenek miktarı azaldıkça
malzemelerin deformasyon şeklinin değiştiği gözlenmiş, hacimli numunelere benzer biçimde
yükleme yönüne 45o’de makro gözenekleri birleştiren yüzey çatlakları oluşmuştur. Bu
deformasyon şekli özellikle hücre duvarlarında kısmi sinterlenmiş şekilsiz Ti6Al4V tozları
içeren köpüklerde görülmüştür.
Köpük malzemelerde kırılma yüzeylerinde yapılan elektron mikroskobu çalışmaları
hücre duvarlarındaki kısmi sinterlenmiş tozlar arasında boyun bölgelerinde yırtılmanın
gerçekleştiği ve bu bölgelerde sünek kırılma izlerinin olduğunu göstermiştir, Şekil 4.26.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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Şekil 4.26. Üretilen köpüklerde kırılma yüzeyleri, a) Köpük Ti6Al4V alaşımında kırılmış

hücre duvarları, b) Köpük Ti6Al4V (küresel) alaşımında hücre duvarlarında kırılmış yarı
sinterlenmiş tozlar, c) Köpük Ti6Al4V(küresel) alaşımındaki tozlar arasındaki boyun
bölgelerinde sünek kırılma izleri, d) Köpük titanyumda hücre duvarlarında kırılmış yarı
sinterlenmiş tozlar, e) Köpük titanyumdaki tozlar arasındaki boyun bölgelerindeki yırtılma, f)
Köpük Ti6Al4V (şekilsiz) alaşımında hücre duvarlarında kırılmış yarı sinterlenmiş tozlar, g)
Köpük Ti6Al4V(şekilsiz) alaşımındaki tozlar arasındaki boyun bölgelerinde sünek kırılma
izleri
Şekil 4.24’te görüldüğü gibi gerilim-gerinim eğrilerindeki elastik bölgeyi içeren ilk yükleme
bölgeleri doğrusal gözükse de köpüklerde varolan bazı hatalar köpüklerin elastikiyetini ve
dayancını değiştirmekte ve bu bölgenin aslında doğrusal olmamasına neden olmaktadır.
Köpüklerde bazı noktalarda stres yoğunlaşması yükleme sırasında köpüklerin bazı
bölgelerinin daha erken akmasına ve bunun sonucu olarak ta elastik bölge eğrisinin eğiminin
daha düşük olmasına neden olur. Hücre köşelerinin kıvrımı, homojen olmayan yoğunluk
dağılımı, vb. köpüklerin mekanik özelliklerin kötüleşmesine neden olmaktadır. Gerçek elastik
modülü dinamik ölçümlerle veya köpük metalin plastik bölgeye kadar yüklenmesi ve yükün
kaldırılmasıyla bulunmaktadır. Plastik bölgede yükün kaldırılmasıyla hesaplanan elastik
modülü ilk yükleme eğrisinde % 0.2 off-set metodu ile hesaplanan elastik modulünden daha
yüsektir. Benzer etki hacimli çok kristalli malzemelerde de görülmektedir. Bazı tanelerde
yersizmeler daha kolay hareket ettiği için bu taneler malzemenin elastik bölge olarak
tanımlanan bölgesinde akma gösterir ve bu yüzden elastik bölge eğrisi tam olarak doğrusal
olmamaktadır. Bu malzemelerde %0.2 gerilimde hesaplanan akma dayancı ise aslında
ortalama bir değerdir.
Şekil 4.27’de sırasıyla %54 ve %63.5 gözenek içeren şekilsiz ve küresel tozlardan oluşan
Ti6Al4V köpüklerde ilk yükleme bölgesinde bulanan , %0.2 ve daha yüksek gerilimlerde yük
kaldırıktan sonra hesaplanan elastik modülü değerlerini göstermektedir. Görüldüğü gibi her
iki çeşit köpükte de %0.2 gerinimde yükün kaldırılmasıyla hesaplanan elastik modülü ilk
yükleme eğrisinden hesaplanan elastik modülüne göre daha yüksektir. İlk yüklemede zayıf
bölgeler veya stres yoğunlaşması oluşturan bölgeler ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan
Şekil..ve ..’den görüldüğü gibi her iki tip köpükte de %0.2 gerinim değerinden sonra
hesaplanan elastik modülü değeri gittikçe azalmaktadır. Bunun nedeni de deformasyon devam
ettikçe burulma, eğilme, vb. gibi etkilerden dolayı köpüğün yapısının değişmesi ve hücre
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duvar ve köşelerinin kırılmasıdır. Bu etkilerden dolayı da hesaplanan elastik modülü gerinim
arttıkça azalmaktadır.
Benzer etkiler üretilen köpüklerin akma dayanç değerlerinde de görülmektedir. Şekil 4.28’de
yükleme-boşaltma(yük kaldırma) döngülerindeki akma dayancının değişimini göstermektedir.
Şekillerdeki ikinci döngüdeki değer %0.2 gerinim değerinde boşaltma-yükleme yapıldıktan
sonra bulunan akma dayancını göstermektedir. Beklendiği gibi %0.2 gerinimde hesaplanan
dayanç daha yüksek ve gerinim arttıkça ölçülen dayanç değerlerinde düşüş görülmektedir.

a)

b)

Şekil 4.27. Değişik gerinim değerlerinde yük kaldırıktan sonra bulunan elastik

modülü, a) Ti6Al4V (şekilsiz), %54, b) Ti6Al4V (küresel), %63.5

a)

b)

Şekil 4.28. Akma dayancının çeşitli gerinimlerde boşaltma-yükleme döngülerinde

değişimi, a) Ti6Al4V (şekilsiz), %54, b) Ti6Al4V (küresel), %63.5

100

Köpüksü malzemelerin mekanik özelliklerinin gözenek miktarı ile nasıl değiştiğini belirlemek
amacıyla gerilim-gerinim eğrilerin elastik modülü ve akma dayanç değerleri hesaplanmış ve
elde edilen mekanik özellikler ile teorik modellerle karşılaştırılmıştır.
Köpüklerin

basma

dayançlarını

tanımlamak

için

çok

farklı

yöntemler

kullanılmaktadır. Bazı durumlarda üst ve alt akma dayançları basma dayancını açıklamakta
kullanılmakta ve bu değerlerin ortalaması alınmaktadır. Bu tür eğrilerde alt akma noktasının
varlığı bir gözenek tabakasının çökmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Eğer gerilimgerinim eğrisindeki plato bölgesinin başlangıcında yüksek bir gerilim noktası varsa bu gerilim
değeri veya düz kısımdaki gerilim değeri plato gerilimi olarak alınlmaktadır. Eğer üretilen
titanyum köpüklerde olduğu gibi gerilim gerinim eğrisinde bu gibi noktalar yoksa plato
bölgesinin düşük gerinimlere uzatılıp doğrusal elastik bölge eğrisi ile kesiştiği nokta plato
gerilimi olarak alınmaktadır. Bir diğer yöntemde ise köpüklerin dayancı herhangi bir gerinim
değerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada ise köpüklerin farklı davranışlar sergilemesinden
dolayı yukarıda sözü edilen yöntemlerin hiçbiri kullanılmamış, 0.2% offset-metodu
kullanılarak köpüklerin akma dayancı bulunmuştur.
Daha önce belirtildiği gibi gözenekli malzemeler için kullanılan en popüler model
Gibson&Ashby modelidir ve köpüksü malzemelerin akma dayancı ve elastik modülünün
göreceli yoğunlukla (*/ s ) değişimi sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlanır;

 *pl
 * 

 0.3 
 ys
 s 

3/ 2

 0.4(1   )

*
..................................................................(4.14)
s

2

 * 
E*
*
..................................................................................(4.15)
  2    (1   )

Es

s
 s

 : hücre köşelerindeki malzeme oranı
  1 (açık hücre)
 ys : Hücre duvar malzemesinin akma dayancı
 *pl : Gözenekli malzemenin plastik (akma) dayancı

E * : Gözenekli malzemenin elastik modülü
E s : Hücre duvar malzemesinin elastic modülü

*
: yoğunluk oranı

 ys (Ti 6 Al 4V , Widmastatten içyapıçy) : 829 Mpa

 ys (ti tan yum , Grade4) : 480 Mpa
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 Ti 6 Al 4V : 4,43 gr/cm3
 Ti : 4,507 gr/cm3
Şekil 4.29 ‘da Gibson ve Ashby Teorisi kullanılarak açık hücreli ve hücre duvarlarında 40%
ile 80% arasında malzeme içeren kapalı hücreli numunelerin akma dayancının gözenek
miktarına göre değişimi çizilmiştir. Görüldüğü gibi üretilen numunelerin akma dayançları
öngörülenden daha azdır. Bunun temel nedeni hesaplamalarda hücre duvarının hacimli
malzeme

gibi

düşünülüp

mukavemet

değerinin

ona

göre

hesaplanmasından

kaynaklanmaktadır. Fakat, daha önce de anlatıldığı gibi üretilen numunelerin hücre duvarları
kısmi sinterlenmiş tozlardan oluşmaktadır. Çizilen eğriler numuneler arası karşılaştırma
yapılmasına olanak vermektedir. Hücre duvarlarında küresel tozlar içeren numunelerde hücre
duvarının dayancı boyun bölgelerinin büyüklüğü ölçülerek belirlenmeye çalışılmaktadır.
Diğer yandan hücre duvarlarında şekilsiz toz içeren numunelerde boyun bölgelerinin ölçümü
zor olduğundan bu tür numunelerde mekanik özellikler duvarlardaki gözenek miktarı ile
belirlenmeye çalışılmaktadır.
Şekil 4.29’dan görüldüğü gibi üretilen tüm numunelerde akma dayancı gözenek miktarı ile
hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yüksek gözenek miktarlarında gözenek-akma dayancı eğrileri
teorik değer eğrilerine paralel duruma gelmektedir. Bu da yüksek gözeneğe sahip
numunelerin açık hücreli olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan gözenek miktarı azaldıkça
numunelerin kapalı hücreli davranışa uygun olduğu görülmekte ve hücre duvarlarının
kalınlaştığı ortaya çıkmaktadır. Bu davranış ayrıca daha önce anlatılan gerilim-gerinim
eğrileri ile de doğrulanmakta, gerinimin artışı ile gerilimin artması ve plato bölgesinin
kaybolması ile kendini göstermektedir (%53,4 gözeneğe sahip titanyum numunesinin gerilimgerinim eğrisi, Şekil 4.24.b). Şekil 4.24’e dayanarak üretilen numunelerin tek bir çeşit
mekanik davranışının olduğunu söylemek zordur. Açık ve kapalı hücre tipini belirleyen hücre
duvarlarında kullanılan tozun büyüklüğü ve şekli olmaktadır. Örneğin kapalı hücre tipten açık
hücreli gözeneğe geçiş şekilsiz Ti6Al4V(74m) tozu için %64 civarında olmasına karşın, bu
değer küresel Ti6Al4V(107 m) tozunda %56 civarındadır.
Dayanç-gözenek miktarı değişimine benzer eğriler elastik modülünün gözenek
miktarına bağlı değişimi için de çizilmiştir (Şekil 4.30). Yine aynı şekilde gözenek
miktarındaki değişime bağlı olarak elastik modüllerde büyük düşüşler gözlenmiştir. Fakat,
deneylerden elde edilen elastik modüllerin teorik değerlerin oldukça altında olduğu görülmüş,
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açık veya kapalı hücre yapısı hakkında bu eğrilere bakılarak herhangi bir yorum
yapılmamıştır.
Bu tür malzemelerde bazı iç yapı kusurları malzemenin dayancını ve elastik modülünü
düşürmektedir. Hücre kenar eğriliği ve gözeneklerin homojen dağılmaması gibi faktörler
mekanik özellikleri direk olarak etkilemektedir. Diğer yandan Gibson&ashby teorisi gözenek
miktarı %70 ve daha yüksek olan köpüklerde daha doğru sonuçlar vermektedir. Şekil 4.29.a
ve 4.30.a’dan görüldüğü gibi gözenek miktarı %70’in üzerinde sadece şekilsiz tozla üretilen
Ti6Al4V numunelerinde elde edilmiştir. Görüldüğü gibi %70’in üzerinde gözenek içeren bu
numunelerin mekanik davranışları teorik modele yaklaşım göstermektedir.

Şekil 4.29. Gözenekli numunelerin akma dayançlarının Gibson&Ashby Modeli ile
karşılaştırılması, a) Ti6Al4V numuneleri, b) Titanyum numuneleri

Şekil 4.30. Gözenekli numunelerin elastik modüllerinin Gibson&Ashby Modeli ile
karşılaştırılması, a) Ti6Al4V numuneleri, b) Titanyum numuneleri

Bu çalışmada mekanik özellik oranının M*/M S (M*: köpüğün mekanik özellikleri, M s :
hacimli numunenin mekanik özellikleri) göreceli yoğunluk, (*/ s ), (*: köpüğün yoğunluğu,

103



 s : hacimli numunenin yoğunluğu) ile üssel olarak değiştiği ve C ρ * /ρ s



n

terimi ile de

doğrusal olarak değiştiği görülmüştür, Şekil 4.31 ve denklem 4.16-4.21. Denklemlerdeki ‘C’
ve ‘n’ katsayıları hacimli numunenin özellikleri ile köpük özelliklerini yansıtmaktadır. Hücre
duvarlarının ve köşelerinin yapısı ve makro gözenek yapısı (açık, kapalı) bu sabitleri
etkileyen köpük değişkenleridir.
Denklem 4.16-4.21’de Elastik modülü oranı, E * /E S ve akma dayancı oranın, σ * /σ S
göreceli yoğunluk, ρ * /ρ S ile değişimi verilmektedir. Göreceli yoğunlukların hesaplanmasında
saf titanyum için hacimli numunenin yoğunluğu 4,507 gr/cm3, akma dayancı 480 MPa ve
basma elastik modülü ise 110 GPa alınmıştır. Diğer yandan hacimli Ti6Al4V alaşımının
özellikleri ise çalışma kapsamında basma testi yapılan numuneden hesaplanmıştır. Bulunan
elastik modülü ve akma dayanç değerleri sırasıyla ~114 GPa ve ~865 MPa’dır.

a)

b)
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c)
Şekil 4.31. Üretilen köpüksü metallerde göreceli mekanik özelliklerin (M*/M S ) göreceli

yoğunluğa,(*/ s ), göre değişimi, a) Saf titanyum, b) Ti6Al4V (küresel), c) Ti6Al4V
(şekilsiz)
 ρ* 
E*
 4,19 
ES
ρ

4,72

 ρ* 
E*
 12,31 
ES
ρ

R2=0,9906 (saf titanyum)..........................................(4.16)
4,65

 ρ* 
E*
 134,4 
ES
ρ

R2=0,9845 (Ti6Al4V, şekilsiz)..................................(4.17)
8,71

σ*

 ρ* 
 2,44 
σy
ρ

3,56

σ*

3,3

σ*

4,32

 ρ* 
 5,02 
σy
ρ
 ρ* 
 8,01 
σy
ρ

R2=0,9701 (Ti6Al4V, küresel)....................................(4.18)

R2=0,9954

R2=0,9972

R2=0,9927

(saf titanyum)........................................(4.19)

(Ti6Al4V, şekilsiz).................................(4.20)

(Ti6Al4V, küresel)....................................(4.21)

Daha önce de belirtildiği gibi toz metalurji yöntemiyle üretilen malzemelere yük
uygulandığında deformasyon tozlar arasındaki kontak bölgelerinde veya boyun bölgelerinde
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yoğunlaşır. Bu yüzden boyun bölge büyüklüğü fazla olan numunelerin dayancının daha
yüksek olması beklenmektedir.
Ayrıca numunelerdeki boyun bölge kalınlığı sinterleme derecesi hakkında da bilgi
vermektedir. Boyun bölge kalınlığı ve dayanç arasındaki bağıntıyı veren ilişkilerde birini de
Xu ve meslektaşları, (XU, 2002), gözenekli numunelere uygulamıştır. Daha önce de yazılan
4.22 numaralı denklemde kısmi sinterlenmiş tozlardan oluşan gözenekli malzeme için bu
bağıntı verilmektedir. Şekil 4.32’de gösterildiği gibi dayanca etki eden boyun bölgeleri (X),
uygulanan yüke dik olanlardır.
F


D

X

Şekil 4.32. Toz metalurji ile üretilen gözenekli malzemelerde uygulanan yük ve boyun

bölgelerinin konumu

2

σ  σ o VS

NC  X 
  .................................................................................(4.22)
Kπ  D 

N C : ortalama toz paketleme koordinasyon sayısı
V S : yoğunluk oranı
K: stres yoğunlaşma katsayısı
 o : hacimli numune dayancı

X: ortalama boyun bölge çapı
D: ortalama toz boyutu
X/D: boyun bölge kalınlık oranı
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Yukarıdaki denklem daha önceki bölümlerde sunulan küresel titanyum ve Ti6Al4V tozlarıyla
gevşek toz ve presleme sonucu sinterlenen numunelerde değişik gözenek ve boyun bölge
kalınlıklarında dayancın bulunmasında yardımcı olmaktadır. Diğer yandan bu denklem
köpüksü malzemelerde kısmi sinterlenmiş küresel tozlardan oluşan hücre duvarlarının
mekanik özelliklerini belirlemekte de kullanılabilir. Şekil 4.33’te görüldüğü gibi titanyum ve
Ti6Al4V alaşım

numunelerinde magnezyumun uçurulması sonucu üretilen köpüklerde

ortalama boyun bölge kalınlık oranları verilmektedir ve sinterleme sonrası ölçülen boyun
kalınlığı titanyum numunelerinde 38-43 m arasında değişmektedir, diğer yandan benzer
gözenek aralığında Ti6Al4V tozlarında ise bu kalınlık 32-34 m arasındadır.

Şekil 4.33. Çeşitli gözenek miktarlarına sahip titanyum ve Ti6Al4V köpüklerde küresel

tozlardan oluşan hücre duvarlarındaki tozlar arasındaki boyun bölgesi kalınlık oranları.
Görüldüğü gibi Ti6Al4V köpük numunelerinde ölçülen boyun kalıklık oranı, X/D,
0.38750.0119 civarındadır ve hesaplanan boyun kalınlık oranının karesi ise, (X/D)2, 0.1502
dir. Şekil 4.34’te ise Ti6Al4V tozlarının gevşek ve preslenmiş durumda sinterlenmeleri
sonrası ölçülen boyun bölge kalınlıkları ve buna bağlı olarak hesaplanan akma dayancı
verilmektedir. Denklem 4.23’te ise Şekil 4.34’teki eğrinin denklemi verilmektedir. Verilen
denklem ve eğriye göre köpük Ti6Al4V numunelerinin hücre duvarlarının akma dayancı
328.98 MPa olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 4.34. Gevşek ve preslenmiş durumda sinterlenen küresel Ti6Al4V tozunda boyun bölge
kalınlık oranının karesi ile akma dayancının değişimi

X
 Y (hücre du var ı)  2190.3 
D

2

R2=0.952………………………………………(4.23)

Gerçekte Ti6Al4V numunneleri için verilen denklem … hücre duvarlarının dayancını
içermektedir.

σ*

 ρ* 
 8,01 
σy
ρ

4,32

 ρ* 
olarak verilen denklem    y 8,01 
ρ
*

4,32

formunda

yazıldığında  y 8.01 katsayısı aslında  hücre du var ı A (hücre duvar akma dayancı×A) katsayısına
eşittir. Buradan köpüksü malzemeler için verilen empirik denklemlerde katsayılara fiziksel bir
anlam yüklenebilir olduğunu görürüz.
4.2.2. Karbamit (Üre) Boşluk Yapıcı

Karakterizasyon aşamasında basma testleri, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
çeliken kırılma yüzeyi fotoğrafları mekanik özelliklerin incelenmesinde, geometrik yoğunluk
ölçümü gözenekliliğin belirlenmesinde, görüntü analizi ve SEM fotoğrafları gözenek boyutu
ve karakteristiğinin belirlenmesinde kullanılmıştır.
4.2.2.1Gözenek Karakteristikleri

Gözenek özellikleri SEM’de çekilen fotoğrafların Clemex Görüntü Analizi Programı
kullanılarak incelenmiştir. Her bir gözeneğin alanı ölçülüp küresel çap gözenek boyutunu,
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küresellik ise gözenek şeklinin belirlenmesi için kullanılmıştır.Gözenek boyutunun
karakterize edilmesinde üç farklı numune tipi kullanılmıştır. Bunlar maksimum gözenek
boyutuna sahip saf Ti, optimum gözenek boyutunda saf Ti ve Ti-6Al-4V numunelerdir. Ti6Al-4V ve saf titanyum tozlarının boyutları ve boyut dağılımının farklı olması sonucu
özellikle mikro gözenek dağılımının büyük oranda farklı olduğu görülmektedir.
Şekil 4.35.a’daki fotoğrafın analiz sonuçları 4.35.b’de görülen dağılımı vermiştir. 1,0-1,5 mm
boyutunda karbamit kullanılarak yapılan üretim sonucu iki aralığa dağılan gözenek boyutu
ortaya çıkmıştır. 150-675 µm ve 750-1050 µm aralıklarında yoğunlaşan gözenek dağılımı
gözlenmektedir ve bu üretimde amaçlananı karşılamaktadır.
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a
Min.
: 185.0 µm
Max.
:1295.0 µm
Ortal : 676.9 µm
Std.Sapma: 282.8µm

b

Minimum : 0.010
Maksimum : 1.000
Ortalama
: 0.646
Std. Sapma. : 0.169

c
Şekil. 4.35. %70 gözenekli maksimum gözenek boyutundaki saf Ti numunesinin a) SEM

fotoğrafı b)Gözenek boyutu dağılımı, c)Gözenek şekli dağılımı
(küresellik)
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Minimum : 73.2 µm
Maksimum : 876.2 µm
Ortalam : 392.1 µm
Std. sapma : 171.2 µm

b

Minimum
Maksimum
Ortalama
Std. Sapma

: 0.190
: 1.000
: 0.648
: 0.161

c
Şekil 4.36 ~%61 gözenekli Ti-6Al-4V alaşımının a) SEM fatoğrafı, b) Gözenek boyutu

dağılımı, c)Gözenek şekli dağılımı (küresellik)
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a

b

c
Şekil 4.37. %74 gözenekli saf Ti, a)SEM fotoğrafı, b)Gözenek boyutu dağılımı,

c)Gözenek şekli dağılımı (küresellik)
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Gözenek şekli ve gözenek duvarları ayrıca SEM’de incelendi, özellikle üç boyutlu gözlem
yapabilme ve gözenekler arası bağlantının incelenebilmesi açısından önemli sonuçlar elde
edildi. Şekil 4.38 a-b’de gözeneklerin birbirine bağlı olduğu gözlenebilmektedir. Tahmin
edildiği gibi %65 gözenek miktarına sahip saf titanyumun gözenek duvarı %75 gözenekli
olana göre daha kalındır. Şekil 4.39’da ise %70 gözeneğe sahip Ti-6Al-4V’un gözenek
duvarları görülmektedir burada dikkat çeken nokta ise saf titanyuma göre daha az sinterlenme
olduğu tozların ayırt edilebilmesinden anlaşılabilmektedir.

a

b

Şekil 4.38. Gözenekler arası bağlantı, a) ~%75 gözenekli saf titanyum,

b) ~%65gözenekli saf titanyum

Şekil 4.39. ~1 mm boyutunda %70 gözenekli Ti-6Al-4V

Şekil 4.40 ve 4.41’de sırasıyla saf titanyum ve Ti-6Al-4V numunelerinin kenar görüntüleri
görülmektedir.
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b

a

Şekil 4.40. a) % 65 gözenekli saf Ti maksimum gözenek boyutu 600μm, b)Gözeneklerin

yakın görünümü

a

b

Şekil 4.41. a) ~%61 gözenekli Ti-6Al-4V’un üstten görünümü, b) %70 gözenekli Ti-6Al4V’un gözeneklerinin yakın görünüşü
4.2.2.2.Sinterlenme Davranışı, Mikro Gözenekler ve Çekme

Bu çalışmada her ne kadar sinterleme parametrelerinini değişimi özellikle
incelenmediyse de, alaşımlama ve toz boyutunun sinterlenme davranışına etkileri
gözlenmiştir. 1050°C’de 1 saat sinterlenmiş titanyum numunenin Şekil 4.42.a’daki fotoğrafı
incelendiğinde titanyum tozlarının sınırlarının kaybolduğu, net olarak ayırt edilemediği
görülmektedir. Aynı zamanda renk değişimleri görülmektedir bunların tozların üretiminde
oluşmuş olan ince oksit tabakasının sinterleme sırasında parçalanarak yüzeyde dağıldığı
düşünülmektedir.
Ayrıca şekil 4.42 ve 4.43’de tozlar arasında oluşan mikro gözenekler görülmektedir. Esasen
bütün numunelerde gözenekli malzeme üretimini mümkün kılmak için sıkıştırma basıncının
az olması sonucu büyük miktarda mikro gözenek oluşmaktadır. Bu gözenekler sinterleme
sonrası tozlar arasında kalan boşluk olarak tarif edilebilir.
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Ayrıca saf titanyum numunelerinde daha yüksek bir çekme (shrinkage) görülmektedir. Bunun
sebebi olarak titanyum tozlarının küçük olması sonucu daha iyi sinterlenmesi olarak
düşünülmektedir.

a

b

c
Şekil 4.42. Saf titanyum numunenin gözenek duvarında oluşan mikro gözenekler

Ti-6Al-4V köpüklerindeki incelemeler sinterlenmenin gerçekleşmesine karşın metal
tozlarının sınırlarının şekil 4.43’de görüldüğü gibi x750’nin altındaki büyütmelerde bile ayırt
edilebilmektedir. Bunun temel sebebinin toz boyutu olduğu düşünülmesine karşın sinterleme
sıcaklığının alaşım elementleri dolayısıyla saf titanyuma gore yeterli olmadığı da
düşünülmektedir.
Ti-6Al-4V numunelerinde mikrogözeneklerin boyutlarının, saf titanyuma oranla daha büyük
olduğu görülmektedir. Nitekim saf titanyumda en büyük mikrogözenek boyutu 30μm iken,
Ti-6Al-4V numunelerinde bu değer 60 μm’nin bile üzerinde olabilmektedir.
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b

a

Şekil 4.43. Ti-6Al-4V köpük numunenin, a) Sinterlenme davranışını, b)gözenek duvarları ve

mikro gözenekler
Şekil 4.42.c ve 4.43.b karşılaştırıldığında mikro gözenekler arasındaki fark net olarak
görülmektedir.

Alaşımda gözeneklerin birbirine bağlı ve

büyük olduğu görülmektedir.

Ayrıca miktar olarak da Ti-6Al-4V’da çok daha fazla mikro gözenek olması hacimsel
daralmanın ve mekanik özelliklerin saf Ti numunelerde neden daha yüksek olduğunu
açıklamaktadır.
4.2.2.3. Mikroyapı İncelemeleri

Üretilen numuneler fırının görece soğuk üst kısmına çekilip, orada bekletilmek süretilye
soğutulmuştur. Dolayısıyla ortaya çıkan mikroyapının fırında soğutulmuş ile havada
soğutulmuş arasında olması beklenmektedir. Şekil 4.44-4.46’da bazı numunelerin farklı
bölgelerinden alınan SEM fotoğrafları görülmektedir. Bunlardan şekil 4.46 saf titanyuma ait
içyapıyı gösterirken, diğerleri Ti-6Al-4V numunelerine aittir. Bütün numunelerde açık
bölgeler beta (β) fazını gösterirken, koyu bölgeler alfa (α) fazını ifade etmektedir.
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Alfa (α) fazı
Beta ( β ) fazı

Şekil 4.44. Fırında soğutulmuş Ti-6Al-4V alaşımının daha yüksek oksijen

miktarına sahip kenar (dış) kısmı

Alfa (α) fazı
Beta ( β ) fazı

Şekil 4.45. Fırında soğutulmuş Ti-6Al-4V alaşımının iç kısmı
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Şekil 4.46. Fırında soğutulmuş saf titanyum içyapısı

4.2.2.4. Mekanik Karakterizasyon

Üretim kartı tablo 4.2’de görülen Ti-6Al-4V numunesinin kırılma yüzeyi
incelenmiştir. Şekil 4.47’de görülen numune elle kırılarak SEM fotoğrafları çekilmiştir.
Tablo 4.2. Ti-6Al-4V numunesinin üretim parametreleri
Numune: Alaşım 1- gözenek boyutu : ~1.00 mm
Basılmış
Uzaklaştırma Sinterleme (2)
Weight (g)
1.90
1.24
1.14
Height(h)
5.35
5.2
(mm)
Diameter
15.0
14.5
(mm)
Yük = 6.15 ton (350 MPa)
kaplanmış üre (1): 2.05 g

Uzaklaştırma 1
Uzaklaştırma 2
Sinterleme

Final Sıcaklık
( ºC)
~200 ºC

Bekleme Süresi
(saat)
20

~430 ºC

1.5

~1080 ºC

1.5

Gözeneklilik: 70.76% Yoğunluk : 1.33 g/cm3

a
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Isıtma prosedürü
HP5
Oda sıcaklığından
1 saatte
430 ºC’den 1080
ºC 1.5 saaatte

Şekil 4.47. Kırılma yüzeyinin incelenmesi için kullanılan numune: a)Üretim sonrası,

b) Elde pense yardımı ile kırılmış numune parçaları, c)Makro boyutta SEM’de çekilen
görüntü
Şekil 4.48.a’daki kırılma yüzeyleri bir arada olduğu fotoğraf incelendiğinde nmunenin
tozların sinterlendiği boyun bölgelerinden koptuğu ve

kırılmanın aslında çok küçük

yüzeylerde gerçekleştiği görülmektedir. Daha yakından bakılan Şekil 4.48.b-c’de ise bu
yüzeylerde süneklik belirtisi olan küçük çukurların (dimples) oluştuğu söylenebilir. Bu
oluşumlar aynı zamanda numune yüzeyinde varlığı EDX ve x-ışınları ile saptanamayan oksit
oluşumları varsa bunların kırılma davranışında etkili olmadığını göstermektedir.

a
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Şekil 4.48.a) %70 gözenekli Ti-6Al-4V numunesinin kırılma yüzeyleri, b), c) Kırılma

yüzeylerinde oluşan küçük çukurlar
Basma testleri bu testin yapılabilmesi için uygun boyutlardaki numunelerde
gerçekleştirildi. Numunelerdeki oksitlenmenin iki temel belirtisi olan çok düşük mukavemet
değerleri ve basma grafiklerinde bel vermeden sonra görülen keskin, dağınık ve simetrik
olmayan uçlar gevrek kırılma davranışının işaretleri olan numuneler üretim parametrelerinin
belirlenmesinde etkili olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada şekil 4.49 a-b’de görülen basma
davranışını gösteren numuneler diğer analiz yöntemleriyle belirlenemez ama mukavemet ve
kırılma davranışına etkisi yüksek miktarda oksitlenmiş kabul edilmiştir.

a
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Ti no:B1 compression test

b

y = 1322,2x - 77,307

30

stress (MPa)

25
20
15
10
5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

strain

Şekil 4.49 Oksitlenmiş gözenekli titanyum numunelerinin basma davranışı, a)Çok

düşük mukavemet değeri ve dağınık tepe noktaları, b)Bel vermeden sonra oluşan
keskin tepe noktaları
Öte yandan beklenen basma davranışının gözlenebildiği numuneler şekil 4.50’de görülen
basma testi grafiğini vermektedir.

Şekil 4.50. Optimum basma davranışı gösteren oksitlenmenin olmadığı saf Ti numunesi

basma testi grafiği
Saf titanyumun oksitlenme probleminin fazla olması numune üretimini zorlaştırdığı için
yükseklik/çap oranı ~1 olan numune sayısı dolayısıyla saf titanyum mekanik test data sayısı
Ti-6Al-4V’a göre daha azdır. Şekil 4.51’de saf titanyumun gözeneklilikle basma
mukavemetinin nasıl değiştiği görülmektedir. Şekil 4.52’de ise elastik modülün gözenek
artışıyla değişimi gözlenebilmektedir. Şekil 4.53 ve 4.54’te ise Ti-6Al-4V numunelerinin
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gözenek miktarı ile basma testlerinden elde edilen mukavemet ve elastik modül değişimleri
görülmektedir.

Basma Mukavemeti (MPa)

Saf Titanyum
Gözeneklilik - Basma Mukavemeti
70
60
50
40
30
20
10
0
60

65

70

75

Gözeneklilik (%)

Şekil 4.51. Saf titanyum numunelerinde basma mukavemeti değişimi

E (GPa)

Gözeneklilik-Elastik Modül
Saf Titanyum
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
60

65

70

75

gözeneklilik (%)

Şekil 4.52. Saf titanyum numunelerinde elastik modülün gözeneklilikle değişimi

Mukavemet (MPa)

Ti-6Al-4V
Göz e ne klilik - Mukave me t
60
50
40
30
20
10
0

y = 387444e-0.1453x
R2 = 0.952

60

65

70

75

Gö zeneklilik (%)

Şekil 4.53 Ti-&Al-4V numunelerinde basma mukavemeti değişimi
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Elastik Modül (GPa)

Gözeneklilik - Elastik Modül
Ti-6Al-4V
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
60

65

70

y = 441683e-0,1925x
R2 = 0,9734

75

Gözeneklilik (%)

Şekil 4.54. Ti-6Al-4V numunelerinde elastik modülün gözeneklilikle değişimi

Üretim yönteminin sorgulanması ve yüzeyde oksit oluşumunun kontrol edilmesi amacıyla
karbamitin optimum yöntemle uzaklaştırılması ve 1050°C’de sinterlenmesi ile üretilmiş %75
gözenekli saf Ti numune, her hangi bir yüzey işlemi yapılmaksızın fırından çıkarıldığı gibi
analiz edilmiş ve hiç oksit bulunmamıştır.

4.3.Isıl İşlem Çalışmaları

Katmanlı, eş-eksenli ve ‘’bi-modal’’ iç yapılar + alaşımlarından görülen iç
yapılardır. Bu tür alaşımların mekanik özellikleri (çekme, yorulma dayancı ve kırılma
tokluğu) ortalama tane büyüklüğü ile beraber iç yapı kontrolü vasıtasıyla ayarlanır. Eş-eksenli
ve ‘bi-modal’ iç yapılar sadece deformasyona uğramış alaşımlarda görülmektedir, bu
çalışmada deformasyonun kullanımı düşünülmediğinden çalışmalar değişik katmanlı yapılar
elde etmeye yoğunlaşmıştır. Bu amaçla alaşımlar 1020oC’de betatize işlemi sonrası değişik
hızlarda oda sıcaklığına soğutulmuşlardır.

Soğuma hızının iç yapı üzerine etkisi Şekil

4.55’teki taramalı ve geçirgen elektron mikroskobu fotoğraflarında görülmektedir.
Numunelerin fırında 8 oC/dak hızla soğutulmasıyla -fazı ilk olarak  fazı tane sınırlarında
büyümüş ve soğumayla birlikte  tanelerinin içine büyümüştür. Daha önce belirtildiği gibi
alfa fazının (0001) düzlemleri -fazının (110) düzlemlerine paralel olarak 12 değişik şekilde
gerçekleşmektedir. Bu düzlemdeki birebir atomik eşleşmeden dolayı alfa fazı bu düzlem
yönünde daha hızlı büyüyerek kalınlaşır, fakat bu düzleme dik düzlemlerde büyüme çok
yavaş olur. Elde edilen bu iç yapı, -fazı ile ayrılmış (açık renkli bölgeler) paralel olmayan
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alfa faz plakalarını (koyu renkli bölgeler) içeren bu iç yapıya Widmanstatten iç yapısı
denilmektedir, Şekil 4.55.a. Bu iç yapıda alfa faz bölgesinde yapılan EDS analizleri sonucu
%2.09 V ve %6.24 Al’a rastlanmış, beta faz bölgesindeki vanadyum ve aluminyum miktarları
ise %11.2 ve %4.16 şeklinde bulunmuştur.
Soğuma hızının artışı ile  koloni büyüklüğü ile her bir alfa plakasının kalınlığı
azalmaktadır. Fırında soğumuş numunelerde (8oC/dak.) alfa fazı plaka kalınlığı 10 m
civarında iken, basınçlı (340oC/dak.) ve durgun (205oC/dak.) havada soğuyan numunelerde
ise plaka kalınlığı 2-3 m’ye kadar düşmektedir. Ayrıca varolan alfa plakalarının üzerinde
büyüyen yeni alfa faz plakaları varolan plakalara dik şekilde büyümektedir. Havada soğuma
sonucu elde edilen bu yapıya örgülü yapı ‘’basket weave’’ denilmektedir, Şekil 4.55.c ve
4.55.d. Diğer yandan havada soğuma ile tane sınırlarında alfa faz oluşumu engelenememiş,
fakat faz kalınlığında yaklaşık olarak %80 civarında bir azalma olmuştur.
Yaşlandırılmış numunelerin iç yapıları ise Şekil 4.56’da görülmektedir. 700oC’ye kadar
yaşlandırılmış numunelerdeki iç yapılarda belirgin bir fark görülememiş, su verilen
numuneler ile aynı yapıdaki martensit fazına rastlanmıştır. Fakat 800oC ve üstündeki
yaşlandırma işlemlerinde iç yapıda belirgin bir değişim olmuştur ve elde edilen fazların ince
yapılı alfa ve beta fazları olduğu düşünülmektedir, Şekil 4.56.d ve 4.56.e.

a)

b)
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c)

d)

e)

f)

Şekil 4.55. Değişik hızlarda soğumuş Ti6Al4V-ELI numunelerinin iç yapısı, a) Fırında

soğuma, SEM, b) Fırında Soğuma, TEM, Aydınlık alan, 10 kX c) Durgun hava, SEM, d)
Durgun hava, TEM, Aydınlık alan, 5.8 kX, e) Su verme (-18oC), SEM, f) Su verme (-18oC),
TEM, Aydınlık alan, 19 kX

a)
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b)

c)

d)

e)

Şekil 4.56. Yaşlandırılmış Ti6Al4V-ELI alaşımlarının iç yapısı, a) QA2(500 oC), b)

QA3(600 oC), c) QA4(700 oC), d)QA6(800 oC), e) QA8(900 oC)
Yapılan sertlik taramalarının sonuçları Şekil 4.57’de verilmektedir. En düşük sertlik seviyesi
kaba yapılı alfa ve beta fazları içeren fırında soğuyan numunede 282 HV civarındadır.
Soğuma hızının artışı ile iç yapı incelmiş ve elde edilen sertlik su verilen numunede 335
HV’ye kadar yükselmiştir. Yaşlandırma işlemi sonrası martensit fazından daha yüksek
sertlikler 500oC’de 4 ve 24 saat ısıl işlem gören numunelerde elde edilmiş (344 HV), 500900oC arası yapılan yaşlandırma işlemlerinde ise sertlik düşüşü meydana gelmiştir. Taramalı
elektron mikroskobu ile yapılan iç yapı analizlerinde sertlik artışı hakkında birşey söylemek
mümkün olmamıştır.
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Şekil 4.57. Isıl işlem görmüş Ti-6Al-4V-ELI numunelerinde sertlik değişimi

Su verme sonrasında hcp kristal yapısında ’ martensit oluştuğu ve bazı alaşımlarda,
arayer katkılarının da bulunması durumunda, yaşlanma sonrasında ortorombik ’’ martensitin
ortaya çıktığı literatürdeki bulgular arasındadır. Hcp kristal yapılı olan  ve martensit
fazlarının her ikisinin de  fazı ile (110)//(0002) Burger’s oryantasyon ilişkili varyantlar
olarak oluşması ve kafes parametrelerinin benzerliği, bu fazlara ilişkin kırınım örgelerinin
birbirine çok yakın olmasına ve çözümlemelerinin tam olarak yapılamamasına neden olarak
literatürde çelişkili bulgulara yol açmıştır.
TEM çalışmalarında 1020C’de betalaştırılıp suverilen numunelerde oluşan ’ martensit
plakaların oldukça ince oldukları gözlenmiştir, şekil 4.58.
Farklı hızlarda soğutulmuş numuneler üzerindeki seçilmiş alan kırınım çalışmalarında, ikisi
de hcp yapıda olan  ve ’ fazlarının her ikisinin de, alaşımın çok iri taneli ve dokulu olması
sebepleriyle numune yüzeyine benzer oryantasyonda oldukları, bu nedenle de aynı kırınım
örgelerinin her iki yapıda da baskın olarak tekrar ettikleri görülmüştür. Şekil 4.59’da
karakteristik kırınım örge örnekleri gösterilmektedir. Ancak  ve ’ fazlarına ait kırınım
örgelerinin çözümlemelerinde karşılaşılan, g oranlarına da yansıyan kristal yapının c/a
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oranının değişkenliğinin fazlar arası farklılıklardan ve ısıl işleme bağlı bileşim
farklılıklarından kaynaklandığı düşünüldüğünden konu üzerinde x-ışınları çalışmaları
sürdürülmektedir.

a)

b)

c)

Şekil 4.58. 1020C’de betalaştırılıp su verilen Ti-6Al-4V numunelerinde oluşan ’ martensit

plakaları a) Aydınlık alan, 14 kX, b) Aydınlık alan, 19 kX, c) Aydınlık alan, 19 kX.

a)

b)

c)

Şekil 4.59. Hcp kristal yapısının karakteristik seçilmiş alan kırınım örge örnekleri a) [2-1-

10], b) [01-10], c) [7-2-53].
TEM incelemelerinde, martensit plakalarının yaşlanma ile birlikte kalınlaştıkları ve
belirginleşen plakalar arasında ikinci bir fazın oluşmaya başladığı gözlendiyse de, kırınım
çalışmalarından, çok ince plakalar olarak oluşan ve  fazı olduğu düşünülen bu faza ait somut
veriler elde edilememiştir.
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SONUÇLAR

1) Gevşek toz sinterlemesinde maksimum sinterleme sıcaklıkları titanyum ve Ti-6Al-4V
alaşım tozlarının kuartz kapla reaksiyonunu önlemek üzere sınırlandırılmıştır. Artan
sinterleme sıcaklığıyla kuartz kapların yüzeyinde koyu gri renkli ince bir tabaka 1,1
o

/ w Si ve 98,9 o/ w Ti içeren reaksiyon ürünü geliştiği tespit edilmiştir.

2) Yüksek presleme basıncı tozlar arası kontak bölgelerinin artışına neden olmakta,
yüzey alanının artışı atomik yayınımın gerçekleştiği mesafeyi kısaltmaktadır. Ayrıca
presleme sonucu oluşan yüksek yersizme yoğunluğu numumelerin ısıtılması sırasında
sinterleme hızının artışına neden olmaktadır.
3) Gevşek toz sinterleme ve presleme&basma yöntemleri kullanılarak biyomedikal
uygulamalara uygun, gözenek miktarı %13-36 arasında değişen, ortalama gözenek
büyüklüğü 15-40 m arasında olan, şekilsiz ve açık hücreli gözeneklere sahip
titanyum ve Ti6Al4V alaşım numuneleri üretilmiştir. Artan presleme basıncı ve
sinterleme sıcaklıklarıyla ortalama gözenek boyutunun da azaldığı görülmüştür.
4) Yapılan basma testleri sonrasında gevşek toz sinterleme ve presleme&sinterleme
yöntemleriyle üretilen numunelerin gerilim-gerinim eğrilerinde yüksek gözeneğe
sahip numunelerdeki gibi bir plato bölgesine rastlanmamış, hacimli numunelerde
olduğu gibi doğrusal elastik bölge, akma bölgesi, maksimum gerilim ve kırılma
bölgelerini içerdiği görülmüştür. Diğer yandan kısmi olarak sinterlenmiş bu tür
numunelerde akma dayancının boyun bölgesi kalınlık oranın karesi, (X/D)2, ile
doğrusal olarak değiştiği görülmüştür.
5) Magnezyum boşluk yapıcı kullanarak gözenek miktarı % 40-85 arasında değişen
makro ve mikro gözeneklere sahip titanyum ve Ti6Al4V köpükler üretilmiştir.
Köpüklerde hücre duvarlarındaki mikro gözeneklerin boyutu 220 m’ye kadar
ulaşırken, yapıda 1500 m’ye kadar ulaşan makro gözenekler saptanmıştır.
Numunelerdeki gözenek miktarı arttıkça kapalı hücreden açık hücreli yapıya geçiş
olmaktadır.
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6) Küresel veya şekilsiz titanyum ve Ti6Al4V alaşım tozları içeren numunelerde toplam
gözenek miktarının eklenen magnezyum tozundan daha fazla veya az olmasını
belirleyen kritik magnezyum miktarı bulunmaktadır. Küresel Ti6Al4V, küresel
titanyum ve şekilsiz Ti6Al4V tozları ile üretilen numunelerde kritik değer sırasıyla
%62, 64 ve 70 olarak belirlenmiştir. Kritik magnezyum miktarlarının altında elde
edilen gözenek miktarı eklenen magnezyum miktarından daha fazladır. Kritik
değerlerin altında aynı miktarda eklenen magnezyumu ele aldığımızda en çok
gözeneğe küresel Ti6Al4V(107 m) tozu içeren numunelerin, en düşük gözenek
miktarına ise şekilsiz Ti6Al4V(74 m) tozu içeren numunelerin sahip olduğu
görülmüştür. Kritik değerin altında gözenek miktarındaki fazlalık tozların kısmi olarak
sinterlenmesinden kaynaklanmaktadır.
7) Karbamit kullanılarak üretilen numunelerde kaplama işleminde üretilecek numune
boyutu, sayısı ve gözenek miktarına göre bir miktar kuru üreye su eklenerek 10-15 sn
çözündükten sonra etil alkol eklenerek çözünme işlemi durdurularak hem üre boyutu
küçültülmüş, hem de yapışkan bir yüzey elde edilmiş olmaktadır. Daha sonra gözenek
miktarına metal tozu kademeli olarak eklenerek karıştırılıp ürelerin kaplanması
sağlanmaktadır.
8) Kaplanan karbamit parçaları 15 mm çapındaki kalıba konarak saf titanyum için
~350MPa Ti-6Al-4V için ~450 MPa basınçla basılır. Optimum basınç daha önce de
belirtildiği gibi gözenek şeklinin korunması için mümkün olduğu kadar düşük,
üretimin tamamlanabilmesi için yeterli olacak kadar da büyük olması amaçlanarak
optimize edilmiştir.
9) Karbamitin uzaklaştırılmasında ısıtma hızı ve bekleme sıcaklığı karbamitin ayrışma
reaksiyonları göz önünde bulundurularak numune sürekli argon gazı akışı altında 6
saatte ~190°C’ye çıkarılarak numune boyutuna göre 6-14 saat bu sıcaklıkta bekletilir.
Böylece ürenin erime sıcaklığında numuneye zarar vermeden akıp gitmesi ve
sonrasında kalan ürenin ise ayrışıp gaz formuna geçerek uzaklaştırılması
gerçekleşmektedir. Bu aşamada numunedeki ürenin yaklaşık %80’i uzaklaştırılmakta,
geri kalan üre ise numunenin elle tutulmaya izin verecek kadar dayanıklı olmasını
bağlayıcı özelliği sayesinde sağlamaktadır.
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10) Karbamitin numuneden tamamen uzaklaştırılması ise oda sıcaklığından 1 saat içinde
~430°C’ye çıkartılması ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu sıcaklıkta 1,5-3,5 saat arası
beklenerek ürenin taamının atılması sağlanmaktadır.
Karbamiti atılan numune saf titanyum için maximum 1050°C’ye, Ti-6Al-4V için ise
1100°C’ye çıkarılarak 1-2 saat aralığında tutularak sinterlenmektedir.
11) Ti6Al4V gözenekli numunelerin hepsinde 1200 oC’de sinterleme sonrası argon gazı
altında oda sıcaklığına yavaş soğutulmasıyla alfa() ve beta() fazlarından oluşan
Widmanstätten yapısı elde edilmiştir.
12) Karbamit veya üre kullanılarak üretilen köpüklerin yapılan basma testleri sonucunda
titanyum ve Ti6Al4V alaşım köpüklerinin elastik-plastik davranış gösterdiği
belirlenmiş ve gerilim-gerinim eğrilerinin üç bölgeden meydana geldiği görülmüştür.
Deformasyonun başlangıcında doğrusal bir eğriye, ikinci kısımda yüksek gerinimlerde
gerilimin kısmen sabit kaldığı bir plato bölgesine ve üçüncü olarak yoğunlaşmanın
meydana geldiği gerilimin hızla yükseldiği bir bölgeye rastlanmıştır.
13) Çeşitli miktarda gözeneklere sahip titanyum köpüklerin basma eğrilerinde titanyumun
sünek olmasından dolayı oldukça düzgün plato bölgelerine rastlanmasına karşın,
özellikle şekilsiz tozlardan üretilmiş Ti6Al4V alaşım köpüklerinde plato bölgelerinde
zig-zag bir yapıya rastlanmıştır.
14) Sıvı fazda üretilen köpüklerin aksine toz metalurji ile üretilmiş bu tür köpüklerin
hücre duvarları kısmi olarak sinterlenmiş tozlardan meydana gelmektedir. Gevşek toz
sinterlemesinde olduğu gibi hücre duvarlarının mekanik özelliklerinin boyun bölge
kalınlık oranın karesi, (X/D)2, ile doğrusal olarak değiştiği görülmüştür.
15) Boşluk yapıcı yöntemle üretilen numunelerde yapılan basma testlerinde elastik
modülün ve akma dayancının sıklıkla kullanılan Gibson ve Ashby teorisine uymadığı,
mekanik özelliklerin göreceli yoğunluk, (*/ s ), (*: köpüğün yoğunluğu,  s : hacimli
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numunenin yoğunluğu) ile üssel olarak değiştiği ve C ρ * /ρ s



n

terimi ile de doğrusal

olarak değiştiği görülmüştür.
16) Ti6Al4V-ELI hacimli numunelerde fırında soğuma sonrası toz numunelerde olduğu
gibi Widmanstätten yapısı elde edilmiş, ve soğuma hızının artışı ile faz kalınlıklarının
inceldiği ve koloni büyüklüğünün azaldığı görülmüştür.
17) Su verme sonra ’ martensit içeren hacimli alaşım numunelerinde yaşlandırma işlemi
sonrasında 500 oC’de maksimum sertliğe ulaşılmış ve bu sertleşmenin nedenin kristal
yapıdaki c/a oranının değişiminden kaynaklandığı düşünülmüştür. 800-900 oC gibi
yüksek sıcaklıklarda yapılan yaşlandırma işlemi sonrasında ise ’ martensit fazının
çok ince yapılı alfa() ve beta() fazlarına dönüştüğü görülmüştür.
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Şekil 3.15. Sinterleme düzeneğinin şematik çizimi
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11. Numune tutucu
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13. Alumina tüp
14. koruyucu talaş
15. Gaz geciktirici sistem
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