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Önsöz
TÜBİTAK 3501 kapsamında gerçekleştirilen “Al-Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından
Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı ve Üretimi” başlıklı proje ile Al bazlı marjinal metalik cam
alaşımlarının yapısal karakterizasyonu gerçekleştirilerek amorf yapının atomik modellenmesi
çalışılmıştır. Bu noktada edinilen teorik bilgi ile amorf/nanokristal tozlar üretilmiş, soğuk ve
ılık presleme yöntemleri ile hacimli yapılar oluşturularak mekanik özellikleri tespit edilmiştir.
Proje Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde
gerçekleştirilmiştir. Tamamlanan 113M346 numaralı proje “Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer
Geliştirme Programı” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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Özet
Alüminyum alaşımları hafif, sağlam ve kolay işlenebilme özellikleri ile havacılık, uzay ve
savunma sanayi uygulamaları için vazgeçilmez malzemeler arasındadır. Özellikle 2000, 7000
ve 8000 serisi alüminyum alaşımlar, özel ısıl işlemler sonrası yüksek mukavemete sahip
malzemeler haline dönüşmektedir. Alüminyum alaşımlar mekanik özellikler açısından
gelişme göstermelerine rağmen teorik hesaplamalar bulundukları konumun çok daha
üstünde değerlere sahip olabileceklerini işaret etmektedir. Bu konuma ulaşmadaki engellerin
başında geleneksel alüminyum alaşımları içerisinde var olan kristal hataları olup bunları
azaltma noktasında en etkili yöntemlerden biri malzemeleri nanokristal taneler oluşturacak
şekilde tasarlamaktır. Çeşitli üretim teknikleri arasında nanokristal boyut, sayı kontrolü ve seri
üretime uygunluğu ile metalik camlardan ısıl işlemle amorf/nanokristal kompozit
oluşturulması etkili bir yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bu teknik için öncelikle metalik cam
alaşımlar oluşturulmakta ve sabit sıcaklıklarda tavlama işlemi gerçekleştirilerek
amorf/nanokristal yapılar oluşturulmaktadır. Al alaşımları ele alındığında, metalik cam
oluşturma kabiliyeti ve sonrasında 100 nm’den küçük ve yüksek sayısal yoğunluklarda
nanokristal oluşturma yeteneği ile Al-NTE (NTE: nadir toprak elementi) alaşımları öne
çıkmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma ile metalik cam oluşturma yeteniğine sahip Al-NTE
alaşımlarda, nanokristal oluşumu incelenmiş ve bu özellik kullanılarak mekanik olarak
kuvvetli hacimli Al amorf/nanokristal alaşımlarının üretilmesi hedeflenmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma ile Al alaşımlardaki amorf yapı, Al-Tb alaşımı özelinde tersine Monte
Carlo teknikleri kullanılarak araştırılmış ve nanokristal oluşumu ile ilişkilendirilmiştir.
Simülasyon çalışmalarını takiben, ikili (Al-Sm), üçlü (Al-Sm-Ni) ve dörtlü (Al-Sm-Fe-Cu, AlSm-Fe-Ni) sistemler yüksek enerjili değirmen öğütücü (SPEX) ile metalik amorf/nanokristal
tozlar halinde üretmiştir. Sonrasında uygun bulunan yapılar soğuk pres ve sonrasında sinter
ve ılık presleme ile hacimli hale getirilmiştir. Üretilen malzemeler toz ve hacimli üretim
sonrası elektron mikroskobu (SEM,TEM), X-ışınları kırınımı (XRD) ve termal yöntemlerle
detaylı olarak incelenmiştir. Hacimli üretimler ve amorf/nanokristal kompozitlerin
oluşturulması sonrası ise mekanik özellikler (yoğunluk, basma ve sertlik) ayrıntılı olarak
araştırılmıştır. Üretilen hacimli amorf/nanokristal yapıların kırılgan bir yapıda oldukları tespit
edilmiş, sünekliliği artırmak üzere çeşitli oranlarda saf Al tozlar eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Alüminyum Alaşımları, Metalik Camlar, Amorf/Nanokristal Kompozit Yapılar
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Abstract
Aluminum alloys are among the most crucial materials in aerospace and defense industry
mostly due to their light-weight high strength properties with the easiness in machinability.
Particularly, 2000, 7000 and 8000 series aluminum alloys may easily turn into high-strength
materials after special heat-treatment processes. Despite the fact that the mechanical
properties of aluminum alloys have evolved in recent years, they are still well below the
theoretical predictions. The fundamental reason for this weakness is related to the
crystallographic defects created by conventional production techniques. One effective way to
reduce the amount of defects is to prepare the material in nanocrystalline state. Among the
various nanocrystallization production pathways, devitrification of a metallic precursor is the
most promising one in many different aspects. This technique offers the best nanocrystal
size and population control with the flexibility of mass production. Within this practice,
metallic glass alloys are first produced and they are crystallized under constant temperature
and controlled atmosphere to form the amorphous/nanocrystalline composite structure. AlRE alloys (RE: rare-earth) are particularly encouraging alloy systems to make such
nanocomposite materials. It is relatively easy to form amorphous precursors and subsequent
high number density nanocrystals after devitrification of these systems. In this respect, the
nanocrystallization behavior of Al-RE based marginal glass forming alloys and their
corresponding mechanical properties were investigated in this study.

The amorphous structure within the Al-RE alloys were investigated using reverse MonteCarlo simulations and the results were correlated with nanocrystal formation. Following the
simulations, binary (Al-Sm), ternary (Al-Sm-Ni) and quaternary (Al-Sm-Fe-Cu, Al-Sm-Fe-Ni)
metallic alloy systems were produced using high energy ball mill (SPEX) in the form of
amorphous/nanocrystalline composites. Cold-press/sintering and warm pressing were
applied to produce bulk specimens. The properties of powder and bulk specimens were
investigated using electron microscopy, X-ray diffraction and thermal analysis. Mechanical
tests (density measurement, compression and hardness) were performed from
amorphous/nanocrystalline composite materials. The bulk amorphous/nanocrystalline
specimens were found to be brittle, their ductility were enhanced by adding pure Al powders.

Keywords:
Aluminum alloys, Metallic Glass, Amorphous/nanocrystalline composite
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1. Giriş
Günümüzde,

metalurji

ve

malzeme

bilimi

konularının

temelini

kristal

malzemeler

oluşturmaktadır. Kristallerin ısıl ve mekanik gibi dış etkenlere karşı davranışları atomik
boyuttan mikro ve makro boyutlara kadar yıllarca süren araştırmalar doğrultusunda açıklığa
kavuşmuştur. Malzeme biliminin kristal yapılı malzemeler üzerine bu kadar yoğunlaşması
pek çok metalik, seramik ve polimerik kristallerin endüstride mühendislik malzemeleri olarak
kullanılmasına bağlanabilir. Buna karşın endüstride hali hazırda birçok amorf yapılı malzeme
kullanılmaktadır. Geleneksel seramiklerden oksit camlarına, mühendislik polimerlerinden
yarıiletken malzemelere ve metalik camlara birçok amorf yapılı malzeme günümüzde ileri
teknoloji uygulamalarında yerlerini almışlardır. Bu sebepledir ki amorf yapılı malzemelerin
yapılarının atomik düzeyde anlaşılması, dış etkenlere karşı davranışlarının çözümlenmesi ve
istenilen uygulamalara yönelik olarak iyileştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Belirtildiği gibi amorf malzemelerin atomik düzeydeki yapılarının bilinmesi bu malzemelerin
davranışlarının çözümlenebilmesi için en önemli noktadır. Kristallerin aksine amorf
malzemeler uzun erim düzeninden yoksundur; bir başka deyişle amorf malzemeler
kristallerin sahip olduğu uzun mesafeli atomik düzenden, bu düzenin sağladığı dönel ve
dönüştürülebilir simetriden yoksundur. Bu sebeple amorf malzemelerin “rastgele” bir yapıya
sahip olduğu söylenebilir. Fakat belirtilmelidir ki, amorf malzemelerin “rastgele” yapısı
tamamen kaotik değildir. Bütün amorf malzemeler üç boyutlu uzayın sağladığı topolojik
sınırlamalar ve (eğer birden fazla alaşım bileşeni var ise) eş-eş etkileşimlerinden
kaynaklanan kısa ve orta erim düzenine sahiptirler. Bu düzenin anlaşılması, özellikle
nanokristalleşme parametrelerini kontrol etme sürecinde büyük önem arz etmektedir.
“Marjinal metalik cam” adı verilen ve bazı alüminyum alaşımlarınının da içerisinde olduğu
grup, amorf fazdaki orta erim düzenine bağlı olarak uygulanan tavlama işlemi ile yüksek
sayısal yoğunluklarda nanokristal oluşturmaktadır. Bu şekilde üretilerek içerisinde yüksek
sayısal yoğunluklarda nanokristal yapıları barındıran alüminyum alaşımların en yüksek
mukavemet değerlerine sahip olacağı düşünülmektedir. Bu kavramın pratik uygulamaya
geçmesinin önündeki en büyük engel tavlama sonucu nanokristal veren alüminyum
alaşımlarını hacimli metalik cam olarak üretmedeki zorluklardır. Sıklıkla kullanılan hızlı
soğutma yöntemleri ile ancak mikron seviyelerinde homojen amorf yapı elde edilmektedir. Bu
bağlamda tamamlanan projenin amacı Al alaşımlardan, hafif ve hacimli metalik cam
malzemelerin üretim parametrelerinin araştırılması ve yüksek mekanik özelliklere sahip
olacak

şekilde

amorf/nanokristal

yapıların
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oluşturulmasıdır.

Gerçekleştirilen

önceki

çalışmalarda metalik cam yapabilecek Al alaşım kompozisyonları tespit edilmiş ve hızlı
soğutma yöntemleri ile homojen amorf yapılar elde edilmiştir. Fakat, bu yapılar en fazla 4060 mikron kalınlıklarda şerit olarak üretilebilmiştir. Tamamlan proje ile marjinal metalik
camlara ait amorf yapı daha iyi anlaşılmış ve kontrollü tavlama deneyleri ile hacimli
nanokristal/amorf kompozit yapılar oluşturulmuştur.
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2. Literatür Özeti
2.1 Cam Oluşumu ve Metalik Camların Üretim Yolları
Genellikle cam oluşumu, eriyik haldeki bir sıvının kristallenmeden katılaşması durumu olarak
tanımlanır. Bu tanımlama oksit yapılı camlar ve amorf polimerler için geçerli olsa da
katılaşma, cam oluşturabilmek için zorunlu değildir. İleri seramikler, amorf yarıiletkenler ve
metalik camlar gibi amorf yapılı mühendislik malzemeleri katılaşma dışında yöntemlerle de
üretilebilmektedir.
Cam yapıları üç ana üretim yoluyla üretilmektedir. Bunlar hızlı katılaşma, mekanik yöntemler
ve kimyasal yöntemler olarak adlandırılmaktadır. Metalik camlar ise çoğunlukla hızlı
katılaşma ve mekanik yöntemler (mekanik öğütme ve alaşımlama) ile üretilmektedir. Proje
kapsamında üretilen alaşımlar da bu yollarla üretildiğinden bu iki yöntemin üzerinde daha
fazla durulacaktır. İlk bölümde anlatım kolaylığı açısından cam oluşumu olgusu hızlı
katılaşma üzerinden termodinamik ve kinetik açıdan ele alınacaktır. İlerleyen bölümlerde ise
anlatılanların projede kullanılan diğer üretim yöntemleriyle olan ilişkileri açıklanacaktır.
2.1.1

Cam Oluşumu

Bilindiği üzere sıvılar kristallere kıyasla bir “yapısal düzensizlik” sahiptir. Bir başka deyişle
sıvıların yapısı kristallerin sahip olduğu uzun erim ilişkilerine sahip değildir. Dolayısıyla, bir
sıvının soğuması sırasında bir kristal çekirdeğinin oluşması için atomların yayıngan
değişimlerine ihtiyaç vardır. Fakat bir kristal çekirdeğinin oluşabilmesi için sistemin sıvı-kristal
çekirdeği arayüzünü oluşturacak enerjiye sahip olması gerekmektedir. Sıvılar bu enerji
gereksinimini aşırı soğuma ile karşılamaktadır; bir başka deyişle sıvılar denge katılaşma
sıcaklıklarının altında sıvı yapılarını koruyarak aşırı soğumuş sıvı haline geçerler. Aşırı
soğuma esnasında, sıvı, aşırı soğumuş sıvı durumunda soğumaya devam ederken viskozite
sıcaklığa

bağlı

olarak

aşağıda

verilen

Vogel-Fulcher-Tammann

(VFT)

ilişkisi

ile

değişmektedir.
∗

∗

Denklem

2.1
VFT ilişkisinde η viskoziteyi, η0 sonsuz sıcaklıktaki viskoziteyi, D* kinetik kırılganlık
değiştirgesini ve T0 ise VTF sıcaklığını ifade etmektedir(R. Busch, Schroers, & Wang, 2011).
Bir sıvı kristallendirilmeden aşırı soğutulursa, belirli bir sıcaklıkta sıvının viskozitesi 1015 kat
artıp sıvı kaskatı kesilmektedir (Suryanarayana & Inoue, 2011). Bu sıcaklığa “camsı geçiş
sıcaklığı, Tg” denilmektedir (Şekil 2.1). Aşırı soğumuş bir sıvı, belirtildiği gibi, camsı geçiş
sıcaklığında oldukça yüksek bir viskoziteye sahip olur; bu durum ise sıvı faza göre atomik
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yayınımın şiddetli bir biçimde yavaşlamasına sebep olur. Kristallenme dönüşümü, atomik
yayınım tarafından kontrol edilen bir dönüşüm olduğundan, camsı geçiş sırasında
bastırılmaktadır. Dolayısıyla camsı geçiş sıcaklığının altına kadar soğumuş bir sıvı
kristallenmeden, amorf halde katılaşmaktadır.

Şekil 2.1 Kristallenme ve cam oluşumu için viskoziteye karşı sıcaklık değişimi
(Suryanarayana & Inoue, 2011).
Cam oluşumu olgusu özgül hacim (birim kütleye düşen hacim) ve özgül ısı (Cp) gibi
termodinamik hal işlevleri ile de izlenebilmektedir. Şekil 2.2’de görülebileceği üzere, denge
soğuma

koşullarında,

sıvılar

katılaşma

sıcaklıklarına

ulaştıklarında

kristallenme

dönüşümünden kaynaklı özgül hacimlerinde ani bir düşüş meydana gelmektedir. Cam
oluşumu durumunda ise sıvı ani özgül hacim kaybını yaşamaz ve camsı dönüşüm
sıcaklığına kadar soğumaya devam eder. Sıcaklık düşüşüyle birlikte özgül hacim gitgide
azalırken, daha önce de belirtildiği gibi viskozite giderek artar ve Tg’ye ulaşıldığında sıvı
yapısı “donar” ve cam oluşumu gerçekleşir. Özgül ısı açısında da, denge koşullarında,
sıvının özgül ısısı ani bir düşüş yaşar (Şekil 2.2 (b)). Cam oluşumu durumunda ise aşırı
soğuma durumunda özgül ısı üstel biçimde artar ve camsı geçiş sıcaklığına varıldığında hızlı
bir düşüş yaşar.
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Şekil 2.2 (a) Özgül hacmin ve (b) özgül ısının (Suryanarayana & Inoue, 2011) sıcaklığa göre
değişimleri
Sıvı-cam dönüşümü için belirtilmesi gereken önemli bir nokta ise camsı geçiş sıcaklığının
termodinamik bir sabit olmadığı, aksine kinetik bir değişken olduğudur (Cahn, Hono, &
Haasen, 1996). Bu konuyu açıklamak için biri hızlı diğeri yavaş hızla kristallendirilmeden
soğutulmuş iki sıvıyı ele alabiliriz. Yavaş hızla soğutulan sıvı sahip olduğu yarı-kararlı denge
durumunu hızlı soğutulan sıvıya nazaran daha düşük sıcaklıklara kadar koruyacaktır.
Dolayısıyla yavaş soğutulan sıvının camsı geçiş sıcaklığı, hızlı soğutulan sıvınınkine göre
daha düşük olacaktır. Anlatılan durumun hem yapısal açıdan hem de termodinamik açıdan
önemli bazı akıbetleri olacaktır. Hızlı soğutulan eşine göre yavaş hızla soğutulan sıvının
oluşturduğu camın yoğunluğu eşine göre daha düşük, viskozitesi ise daha yüksek olacaktır.
Bu durum ise bir anlam karmaşasına yol açmaktadır: eğer ki bir sıvı çok yavaş bir soğuma
hızı ile kristallenmeden soğutulursa, belirli bir sıcaklıkta oluşan camın ve aynı kimyasal
bileşime sahip kristalin yoğunlukları eşit olabilir, dolayısıyla cam ve kristal eş-entropili
durumda olabilir. Bu belirli sıcaklık “ideal camsı geçiş sıcaklığı” olarak adlandırılmıştır.
Ardından, sözü edilen cam, ideal camsı geçiş sıcaklığının altına soğumaya devam ederse,
yoğunluğu aynı kimyasal bileşime sahip kristalden daha düşük olacaktır; bu durumda camın
entropisi de kristalden daha düşük durumda olacaktır. Termodinamik olarak bir camın, kristal
eşinden daha düşük entropiye sahip olmasına yönelik hiçbir sınırlama olmasa da, anlatılan
bu durum yapısal açıdan mümkün değildir. Bu ikilem ilk kez Kauzmann tarafından 1948 de
ortaya atılmıştır (Kauzmann, 1948) ve kendisi ikilemi ortaya attığı makalesinde aşırı soğuma
sırasında, soğuma hızı ne olursa olsun, ideal camsı geçiş sıcaklığına varılmadan bir faz
dönüşümü gerçekleşmek zorunda olduğunu söyleyerek çözümleme getirmiştir.
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Termodinamik açıdan bakıldığında, bir alaşım sisteminin cam oluşturabilme yetisi söz
konusu alaşımın denge faz çizgesinden tayin edilebilmektedir. Sıvı bir faz soğurken, sıvının
ve katının birlikte bulunduğu çift faz bölgesinde, sıvı ve katı fazın serbest enerjilerinin eşit
olduğu varsayımsal, T0 olarak adlandırılan bir çizgi vardır (Perepezko, 2004). Yerel sıvı-katı
ara yüzü, hızlı katılaşma gibi denge-dışı bir süreçle dengeden uzaklaştırıldığı ve T0 çizgisi
yarı-dengedeki ötektik çizgisi ile birleştirildiği zaman iki farklı mikroyapı elde edilebilmektedir.
Eğer çizgede bulunan, az-çözünene sahip katı çözeltileri benzer örgü yapılarına sahipse ve
T0 çizgisi sürekli bir davranış gösteriyor ise Şekil 2.3 (c)’de görüldüğü üzere bütün alaşım
bileşimlerinde tam katı çözünürlüğü elde edilmektedir. Şayet ki, az-çözünene sahip katı
çözeltiler düşük çözünürlüğe ve farklı örgü yapılarına sahipse, iki yandan uzatılan T0 çizgileri
birbirlerini kesmez ve Şekil 2.3 (c)’de görülebilen cam oluşturan bir bölge ortaya çıkarır.
2.1.2

Cam Oluşturabilme Yeteneği

Cam oluşturabilme yeteneği, bir alaşımın belirli bir bileşimde çeşitli üretim yöntemleri ile
amorf yapıya ulaşılabilirliğini belirten bir olgudur. Ayrıca bir alaşımın cam oluşturabilme
yeteneği, söz konusu alaşımın ısıl kararlılığı ile de ilintilidir. Bir başka deyişle, bir alaşımın
yüksek cam oluşturabilme yeteneğine sahip olması, bu alaşımın cam oluşumu için görece
düşük soğuma hızı gerekliliğini ve kristallenmeye karşı görece yüksek direnci olduğunu da
belirtmektedir.
Belirli bir alaşım için cam oluşturabilme yeteneği uygulanan üretim yöntemine göre değişen
bir olgu olmasına rağmen (Saunders & Miodownik, 1986), söz konusu üretim yöntemlerinin
sahip olduğu termodinamik ve kinetik farklılıklara rağmen, metalik cam alaşımı tasarlamak
üzerine yol gösteren deneye dayalı bazı kurallar vardır (Akihisa Inoue, 2000; Suryanarayana
& Inoue, 2011). Bu kurallar:
i.

En az üç alaşım elemanına sahip olma,

ii.

Alaşım elemanlarının karışma entalpilerinin eksi olması,

iii.

Alaşım elemanlarının atomik boyut farkının %12’den fazla olması,

şeklinde sıralanabilir. Yukarıda sıralanan deneye dayalı kurallar “şaşırtma (confusion) ilkesi”
ile açıklanmaktadır. Şaşırtma ilkesine göre sistemin karışıklığının her arttırılışı ile
oluşabilecek karmaşık kristal yapıların sayısı artmaktadır ve sistem oluşumu karmaşık kristal
yapılardan daha kolay olan amorf fazı seçer. Ayrıca, amorf fazın kararlılığı, sistemin
karmaşıklaşmasıyla düşen yayınım hızı ile de kinetik olarak bastırılmaktadır.
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Şekil 2.3 Varsayımsal bir alaşımın (a) denge durumunda ve (b) denge dışı bir durumdaki faz
çizgesinin gösterimi. T0 çizgilerinin kesişme ve kesişmeme durumları (c) ve (d)’de sırasıyla
verilmiştir (Perepezko, 2004).
Metalik cam alaşımlarının cam oluşturabilme yeteneği alaşımın zaman-sıcaklık-dönüşüm
(TTT) çizgisinin belirlenmesiyle de incelenebilir. Şekil 2.4 (c)’de görülebileceği gibi,
alaşımların cam oluşturabilme yeteneği arttıkça C-biçimli kristallenme eğrisi daha uzun
zamanlara doğru kaymaktadır. Ayrıca yine aynı şekilde alaşım tasarımının şaşırtma ilkesine
cam oluşturabilme yeteneği üzerine etkisi de görülmektedir. Şekilde görüleceği üzere
element halindeki saf Ni cam oluşturabilmek için çok yüksek soğuma hızlarına ihtiyaç
duymaktadır. Fakat görülebileceği üzere alaşımlama ve alaşım tasarımı ile cam oluşumu için
gereken en uzun süre saf metalden alaşıma gittikçe 1010 saniye artmaktadır.

Şekil 2.4 (a) Varsayımsal bir metalik cam alaşımının zaman-sıcaklık-dönüşüm(TTT) çizgesi.
(b) Vitreloy 1® alaşımının ölçülen TTT çizgesi (Ralf Busch, 2000). (c) Saf Ni ve AuGeSi, PdSi
ve PdCuSi alaşımları için hesaplanan TTT çizgesi (Suryanarayana & Inoue, 2011).
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Şaşırtma ilkesi saf metallerin neden düşük cam oluşturabilme yeteneğine sahip olduğunu da
açıklamaktadır. Tekli sistemlerde öz yayınımın yüksek oluşu (Verhoeven, 1975) ve oksit
eriyiklerine göre metalik eriyiklerin oldukça düşük viskoziteye sahip olmaları kristal
çekirdeklenmesi hızını oldukça arttırmakta dolayısıyla cam oluşturabilme yeteneğini
düşürmektedir. Ancak yakın zaman önce, Zhong ve arkadaşlarının yayınladığı bir çalışmada
in-situ geçirimli elektron mikroskobu kullanarak yeni bir üstün hızlı soğutma tekniği ile (~1014
K/s) birkaç nanometre büyüklüğünde amorf tantal ürettiklerini bildirmişlerdir. Verilen bilgiler
ve deneysel çalışma ışığında saf metallerin neden düşük cam yapma yeteneğine sahip
oldukları aşikârdır.
Metalik cam alaşımlar, soğuma hızı gereksinimlerine göre iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar,
i.

~105-6 K/s ve daha fazla soğuma hızına ihtiyaç duyan, marjinal cam oluşturan
alaşımlar,

ii.

~102-3 K/s ve daha az soğuma hızına ihtiyaç duyan, hacimli metalik camlardır.

Soğuma hızlarına bağlı olarak bu iki alaşım sınıfı üretilen parçaların boyutuna göre de
gruplandırabilir. Örnek olarak, 3 mm çapında veya bu çaptan daha büyük boyda tamamen
amorf halde dökülebilen alaşımlar hacimli metalik cam, 1 mm çapından daha küçük boylarda
tamamen amorf halde dökülebilen alaşımlar marjinal cam oluşturan alaşımlar olarak
sınıflandırılmaktadır. Görüleceği üzere cam oluşturabilme yetisi hakkında yapılan bütün
yorumlar hızlı katılaşma ile sıvıdan katıya amorf oluşumu ele alınarak yapılmıştır. Fakat daha
sonraki bölümlerde üretim tekniklerini anlatan bölümlerde görülecektir ki üretim süreçlerinin
kendine has termodinamiği ve kinetiği cam oluşturabilme yetisini değiştirebilmektedir.
2.1.3 Metalik Camların Üretim Yöntemleri
Hızlı Katılaşma Yöntemleri
Hızlı katılaşma yöntemleri metalik cam üretimi açısından sıklıkla kullanılan yöntemlerin
başında gelmektedir. Metalik cam alaşımlarının bulunuşu da sıvı sıçratma (spalt-quench) ve
örs-ve-çekiç (piston and anvil) gibi yöntemler ile gerçekleştiğinden, uzunca yıllardır hızlı
katılaşma yöntemleri metalik cam üretimi için ilk başvurulan üretim süreçlerinin başında
gelmiştir. Günümüzde marjinal cam oluşturan camların üretimi için gerekli yüksek soğutma
hızları sağlayan eriyik savurma ve gaz atomizasyonu hızlı katılaşma cihazları piyasada
mevcuttur ve hali hazırda birçok araştırmacı ve şirket tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca
genellikle hacimli metalik camların üretimi için kullanılan düşük soğutma hızları sağlayan
emmeli döküm, çil döküm ve basınçlı döküm cihazları da piyasada bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak yine yüksek cam oluşturabilme yeteneğine sahip hacimli metalik camların üretimi
için geleneksel su verme yöntemi de kullanılmaktadır. Klasik döküm süreçlerinin haricinde
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öncü olarak sıvı yerine gaz fazını kullanan fiziksel buhar biriktirme ve magnetron saçılma
yöntemleri de metalik camların araştırma ve ticari amaçlarla ince film halinde üretilmesini
sağlamaktadır. Bu bölümde çalışma içinde kullanılan eriyik savurma ve magnetron saçılma
biriktirme yöntemlerinden bahsedilecektir.
Eriyik Savurma Yöntemi
Metalik camların tarihindeki en önemli gelişmelerden biri eriyik savurma yönteminin
geliştirilmesidir. Bu teknik ilk olarak Pond tarafından 1958’de ince metal şeritlerinin yüksek
soğutma hızları ile üretilmesi için geliştirilmiştir (Pond, 1958). Sistem savurulmak istenen
malzemenin indüksiyon ile eritilmesi ve eriyiğin yüksek hızda dönen bir metal tekerlek
üzerine püskürtülmesi ile çalışmaktadır (Şekil 2.5). Eriyik savurma genellikle oksitlenmeyi
önlemek adına atmosfer kontrollü hücreler içinde gerçekleştirilmektedir. Eriyik püskürtüm
sıcaklığı, püskürtüm basıncı, püskürtücü şekli, püskürtücü-tekerlek mesafesi, tekerleğin
teğetsel hızı gibi süreç değiştirgelerinin değişimi ile yüksek aşırı soğumalara rahatça
ulaşılabilinmektedir. Yöntemin sağladığı soğutma hızları ~105-106 K/s mertebesindedir. Eriyik
savurma yönteminin metalik cam oluşumu üzerindeki termodinamik ve kinetik etkileri önceki
bölümlerde verildiği için burada tekrar edilmeyecektir.

Şekil 2.5 (a) Cu-tekerli bir eriyik savurma cihazı (“Materials Preparation Center, A.L., US
DOE Basic Energy Sciences, Ames, IA, USA,” n.d.). (b) Eriyik savurma yönteminin gösterimi
(Suryanarayana & Inoue, 2011). (c) Döküm işlemi sırasında eriyiğin tambura değdiği anın
çizimsel olarak gösterimi (Altieri & Steen, 2014).
Magnetron Saçılma Biriktirme
Magnetron saçılma, amorf ve/veya nanokristal metalik ince filmlerin üretimi için sıklıkla
kullanılan bir yöntemdir. Metalik bir ince film şu şekilde üretilmektedir. Bir vakum odacığının
içerisinde Argon gibi bir asal gazın plazması oluşturulur. Yüksek enerjili artı yüklü asal gaz
iyonları istenilen kimyasal bileşimde hazırlanan hedefe çarpar. Uygulanan elektrik alan
sayesinde hedeften buharlaştırılan malzeme kriyojenik olarak soğutulan alt taş üzerinde
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biriktirilerek ince film oluşturulur (Şekil 2.6). Yöntemin sağladığı soğutma hızları ~109 K/s
mertebesindedir.
Anlaşılacağı üzere eriyik savurmanın aksine, magnetron saçılmada malzeme sıvı yerine
buhar fazından yoğunlaşmaktadır. Bu farka rağmen önceki bölümlerde sıvıdan cam
oluşturma için termodinamik açıdan verilen bilgiler magnetron saçılma için de geçerlidir; fakat
atomların yayınımını oldukça yavaşlatan kinetik olay anlatılanlardan farklıdır. Belirtildiği gibi
cam oluşumu termodinamiği sıvı ve buhar fazlarını öncü olarak kullanan yöntemler için
aynıdır, dolayısıyla alaşım sistemleri için de bu iki yönteminde cam oluşturabilme bölgeleri
oldukça benzerdir (Saunders & Miodownik, 1986; Suryanarayana & Inoue, 2011). Yalnız
kinetik açıdan aşırı soğuma ile viskozitenin artışı durumu buhar fazının doğrudan katı hale
geçişi yüzünden fışkırım süreci için geçerli değildir. Bu durumun aksine amorf faz üretimi için
temel kinetik parametre alt taş sıcaklığıdır. Yukarıda belirtildiği gibi biriktirme sırasında alt
taşlar kriyojenik olarak soğutulmaktadır. Buradaki sebep yüzeydeki sıcaklığı düşürerek
yüzeydeki atomların devinirliğini azaltıp, yayınım tarafından kontrol edildiği bilinen
kristallenme dönüşümünün gerçekleşmesinin engellenmesidir (Boettinger & Perepezko,
1993; Akihisa Inoue, 1998; Miller & Liaw, 2008; Perepezko, 2004; Suryanarayana & Inoue,
2011; Suryanarayana, 1999). Dolayısıyla, cam oluşturma aralığın içindeki bir alaşımdan
magnetron saçılma ile cam oluşturabilmekteki temel değiştirge alt taş sıcaklığıdır. Bu
değiştirge özellikle düşük cam oluşturabilme yeteneğine sahip marjinal cam oluşturan
alaşımlar için ayrıca bir önem taşımaktadır.

Şekil 2.6 (a) Magnetron saçılma yönteminin çizimsel gösterimi (“DirectVacuum, Micro
Magnetics, Inc.,” n.d.) ve (b) bir magnetron saçılma cihazı odacığı (“Windows and
Daylighting Division, Lawerence Berkeley National Laboratory”).
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Mekanik Öğütme ve Alaşımlama
Metalik camların üretimi için herhangi bir sıvı veya buhar öncü olmaksızın tamamen katı
halde amorf faz eldesine genellikle “katı halde amorflaştırma tepkimeleri (SSAR)” olarak
adlandırılmaktadır (Saunders & Miodownik, 1986; Suryanarayana & Inoue, 2011;
Suryanarayana, 1999, 2001). Mekanik yollarla metalik cam üretimi çalışmalar 1980’li yılların
başında başlamıştır. İlk olarak 1981 yılında Yermakov ve arkadaşları önceden alaşımlanmış
Y-Co tozlarını mekanik öğütme yöntemi ile amorf hale getirmişlerdir (Yermakov, Yurchikov, &
Barinov, 1981). Bu çalışmadan bir sene sonra Koch ve arkadaşları Ni-Nb tozlarından
mekanik alaşımlama ile metalik cam üretmiştir (Koch, 1983). SSAR yöntemi ile metalik cam
üretiminin gözlenmesi ile birlikte ışınımlanma, basınç sonucu amorflaşma, aşırı plastik
deformasyon ve çok katmanlıların haddelenmesi gibi çeşitli amorflaştırma yöntemleri
bulunmuştur (Miller & Liaw, 2008; Suryanarayana & Inoue, 2011; Suryanarayana, 1999).
Belirtildiği gibi bu çalışmada SSAR yöntemlerinden mekanik öğütme ve alaşımlama
kullanılmıştır, dolayısıyla bu yöntemlerin termodinamik ve kinetik yanlarına ağırlık verilecektir.
Mekanik Öğütme
Mekanik öğütme işlemi amorf malzemelerin yüksek miktarlarda üretimi için çokça kullanılan
bir yöntemdir. Mekanik öğütme ve alaşımla süreçleri genellikle planeter (veya düşük enerjili)
veya titreşimli (veya düşük enerjili) bilyeli değirmenler ile yapılmaktadır. İki yöntemin
arasındaki temel fark tozlara yüklenen enerji miktarlarının farklı olmasıdır. Bu duruma binaen,
planeter bilyeli değirmenlere göre, titreşimli bilyeli değirmen ile istenilen mikroyapıya ulaşma
süreci daha kısadır.
Mekanik öğütme işlemi daha önceden belirlenen kimyasal bileşimde alaşımlanmış metal
tozlarının numune haznesine belirli sayıda bilye koyulup öğütülmesiyle gerçekleştirilmektedir
(Şekil 2.7). Burada dikkat edilmesi gerek temel husus tozların beslendiği numune haznesinin
ve bilyelerin aynı sertlikte olmaları ve bu sertlik değerinin beslenen tozların sertlik değerinden
düşük olmasıdır. Numune haznesinin ve bilyelerin sertlikleri birbirinden farklı olması
durumunda, öğütme süresi boyunca tozlarla birlikte numune haznesi ve/veya bilyeler de
deforme olacağı için öğütülen tozların içine istenmeyen katışıklar girebilmektedir.
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Şekil 2.7 Mekanik öğütme ve alaşımlama sırasında bilyeler arasında ezilen metal tozlarının
çizimsel gösterimi (Suryanarayana, 2001).
Mekanik öğütme ve alaşımlama yöntemlerinin amorflaştırma mekanizmaları iki yöntemin de
bilyeli değirmen tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı oldukça benzerdir. Mekanik yolla
amorflaştırma yöntemlerinin mekanizması “energize-and-quench” (İng. enerji-ver-ardındansu-ver) şeklinde açıklanmaktadır (Suryanarayana & Inoue, 2011; Suryanarayana, Ivanov, &
Boldyrev, 2001; Suryanarayana, 1999, 2001). Bu kavram, mekanik öğütme ve alaşımlama
açısından şu şekilde açıklanmaktadır. İşlem sırasında numune haznesinin içine konulan
tozlar öğütme işlemi sırasında haznenin içinde bulunan topların çarpışmaları sırasında iki top
arasında “ezilmekte”dir. Bu ezilme işlemi sırasında tozlar önce birbirlerine soğuk bir şekilde
kaynaklanmakta, daha sonraki ezilmelerde ise kaynaklanan tozlar parçalanmaktadır. Bu ardı
arkasına gelen kaynaklama ve parçalama işlemi sırasında tozların üzerinde aşırı miktarda
mekanik enerji birikmektedir. Mekanik enerji, öğütülen kristal tozların yapısında atom
boşlukları, dislokasyonlar, tane sınırı gibi kristal kusurlarının fazla miktarlarda birikmesi
şeklinde depolanmaktadır. Örgü yapıda biriken giderek artan sayıdaki kristal kusurları
sistemin toplam serbest enerjisinin artmasına sebep olmaktadır. Öğütme işleminin devamı ile
yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, belirli bir öğütme süresinden sonra, kristal yapının
serbest enerjisi aynı kompozisyona sahip, aynı sıcaklık ve basınçtaki amorf yapının serbest
enerjisinden yüksek olmaya başlar. Bu durumda sistem daima düşük enerjili durumda olmak
isteyeceğinden ötürü kristal örgü yapısı bozularak atomik yapı amorfa dönüşmektedir.
Mekanik

öğütme

yöntemi

metalik

alaşımların

yanı

sıra

intermetalik

bileşiklerin

amorflaştırılması için de kullanılmaktadır. Şekil 2.8’deki çizimsel faz çizgesinde görüldüğü
üzere bilyelerin uyguladığı mekanik enerji, malzemede bulunan uzun erim düzenini aynı
ısıtarak eriyik hale getirme işleminde olduğu gibi amorf faza dönüştürmektedir.
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Şekil 2.8 Sıcaklık ve mekanik enerjiyi analojik olarak karşılaştıran çizimsel faz çizgesi
(Suryanarayana et al., 2001).
Mekanik öğütmede (ve alaşımlamada) amorflaştırma kinetiği öğütme parametreleri
tarafından düzenlenmektedir. Bunlar, birim zamandaki tozlara aktarılan enerji miktarı (bir
başka deyişle kullanılan değirmenin gücü), kaba koyulan topların ağırlığının beslenen
tozların ağırlığına oranı ve sıcaklıktır. Açıklamasından da anlaşılacağı üzere birim zamanda
tozlara uygulanan enerji miktarı arttıkça beslenen tozların amorflaşma süresi düşmektedir.
Kaba koyulan topların ağırlığının beslenen tozların ağırlığına oranının amorf faza ulaşma
süresi ile ters orantılı olduğu da bilinmektedir (Aydınbeyli, Nuriçelık, Gasan, & Aybar, 2006).
Ayrıca amorf yapıların düşük sıcaklık direnci göz önüne alındığında, düşük sıcaklıklarda
amorf faza ulaşmanın yüksek sıcaklıklara oranla daha yüksek ihtimalli olduğu durumu da göz
önünde bulundurulmalıdır (Suryanarayana, 1999).
Mekanik Alaşımlama
Mekanik alaşımlama süreci, mekanik alaşımlama gibi amorf alaşımların üretimi için sıklıkla
kullanılan bir yöntemdir. Yukarıda belirtildiği gibi mekanik alaşımlama da mekanik öğütme
gibi hem yüksek hem de düşük enerjili bileyeli değirmenler ile gerçekleştirilebilmektedir.
Ayrıca yine yukarıda öğütme için bahsedilen soğuk kaynaklama ve parçalama mekanizmaları
da mekanik alaşımlama için geçerlidir. İki yöntem arasındaki temel fark öğütmede daha
önceden alaşımlanmış tozlar değirmene beslenirken, mekanik alaşımlamada saf metal
tozları

belirlenen

kimyasal

bileşimin

söylediği

miktarlarda

doğrudan

değirmene

beslenmektedir. Bir başka deyişle, mekanik alaşımlamada elementlerin birbiri içine karışması
da süreç içerisinde gerçekleşmektedir(Suryanarayana & Inoue, 2011; Suryanarayana, 1999,
2001).
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Mekanik alaşımlama sırasında gerçekleşen amorflaştırma tepkimeleri aşağıda verilen şekilde
gerçekleşmektedir.
→
→

→

Yukarıda verilen tepkimelerde görülebileceği üzere amorf faz doğrudan saf tozların
alaşımlanması sırasında gerçekleşebileceği gibi amorflaşmadan önce katı çözeltileri veya
intermetalik fazların gibi geçiş fazların amorflaşması şeklinde de gerçekleşebilmektedir.
Belirtildiği gibi amorflaştırma mekanizması hem mekanik öğütme hem de mekanik
alaşımlama için geçerlidir. Öğütmeden farklı olarak alaşımlama sürecinde, kristal yapının
bozulmasında artık mekanik enerji ile denge katı çözünürlük sınırının üstünde çözünen
birikmesinin de etkisi oldukça büyüktür. Yine daha önceden kısaca belirtildiği üzere, mekanik
alaşımlama sürecinde öğütme işlemi gerçekleşmeden önce alaşımla gerçekleşmektedir.
Alaşımlama süreci soğuk kaynaklama ve parçalanma döngüleri içerisinde gerçekleşmektedir.
Alaşım elementleri miktarca fazla saf element olan çözücünün içerisinde yerine geçimli katı
çözeltisi oluşturmaya başlamaktadır. Daha sonra çözünme miktarı denge katı çözünürlük
sınırına kadar doyduktan sonra çözünürlük sınırının ötesinde (sağlanan aşırı mekanik enerji
ile) aşırı doymuş katı çözeltisi oluşturmaya devam etmekte ve/veya çözücü-çözünen atomları
veya çözünen-çözünen atomları intermetalik faz oluşturmaktadır. Belirtildiği gibi katı
çözeltisinde ve intermetalik fazlarda giderek biriken kristal kusurları serbest enerjiyi arttırarak
amorf fazın oluşmasına yol açmaktadır.
Şekil 2.9’da mekanik alaşımlama ile amorflaştırılan Al-Ti-Cu alaşımında faz gelişimi süreye
bağlı olarak x-ışını kırınımı desenleri verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere alaşımlama
sürecinin başlarında (~1 saat) saf elementlerden gelen kırınım pikleri daha görülebilmektedir.
Sürecin ilerleyen safhalarında ise geçici kristal fazların oluşumu ve bu fazların amorf faza
bozunumu zamana bağlı olarak görülebilmektedir.
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Şekil 2.9 Mekanik alaşımlanmış Al65Cu20Ti15 alaşımında gerçekleşen faz gelişimi
(Tan et al., 2012).
Termodinamik açıdan mekanik alaşımlama ile mekanik öğütme süreçleri oldukça benzerdir.
İki süreçte de bilyelerin çarpışmaları sırasında bilyelerin arasında kalan tozlara yüksek
miktarda mekanik enerji aktarımı gerçekleşmektedir. Fakat mekanik öğütmenin aksine,
mekanik alaşımlamada beslenen tozlara aktarılan mekanik enerji, malzeme içerisinde farklı
mekanizmaların çalışması için kullanılmaktadır. Mekanik alaşımlama sürecinin başlarında
tozlara aktarılan enerji beslenen elementlerin birbiri içinde türdeş bir şekilde yayınması için
kullanılmaktadır. Alaşımlama evresinin bitiminden sonra ise aktarılan enerji kristal yapıların
içinde biriktiği belirtilen kristal hatalarının oluşması ve depolanması için kullanılmaktadır.
Belirtildiği gibi kristal hatalarının belirli bir miktarı aşmasından sonra kristalden amorfa faz
dönüşümü gerçekleşmektedir. Mekanik alaşımlama sürecinin kinetiği, mekanik öğütme işlemi
ile aynıdır. Bu sebeple burada yineleme yapılmayacaktır.
Bahsedilmesi gereken bir diğer nokta ise mekanik alaşımlama yöntemi ile hızlı katılaşma ile
amorf halde üretilemeyen alaşımların amorflaştırılabilmesidir (Suryanarayana & Inoue,
2011). Bir başka deyişle, hızlı katılaşma süreçleri için cam oluşturabilme yeteneğine sahip
olmayan ya da alaşım sisteminin cam oluşturabilme aralığında bulunmayan alaşımlar, hızlı
katılaşmaya göre kinetik ve termodinamik açıdan çok farklı bir yöntem olan mekanik
alaşımlama ile metalik cam haline getirilebilmektedir.
2.2. Alüminyum Esaslı Metalik Camlar
1960 yılında ilk olarak Au-Si sistemi kullanılarak üretilen metalik camlar (Klement, Willens, &
Duwez, 1960), son birkaç on yılın en önemli malzeme buluşları arasında gösterilmektedir.
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Metalik cam yapılar alışagelmiş metal alaşımlar gibi kristal yapı ve tane sınırı içermezler. Bu
bakımdan atomik yapı olarak elastik polimer malzemelere yakın olmalarına rağmen
içerdikleri metal bağlar sebebiyle Şekil 2.10’da gösterildiği üzere, bilinen birçok metal
alaşımından daha iyi mekanik özelliklere sahiptirler. Bu sebepledir ki, metalik camlar
bulunduğu tarihten beri hem bilimsel açıdan hem de olası sanayi uygulamaları açısından
oldukça ilgi çekmektedir. Duwez ve arkadaşlarının ilk metalik camı üretiminden beri Fe, Cu,
Pd, Zr ve nadir toprak elementleri gibi çeşitli esaslarda alaşım tasarımları yapılmış ve birçok
sistemde, belirli kompozisyon aralıklarında tek amorf faz veya amorf/nanokristal kompozitler
hızlı katılaşma yolu ile üretilmiştir.

Şekil 2.10 1507 metal alaşımının elastik sınırlarının elastik modülüslerine karşı dağılımlı
çizimi (Ashby & Greer, 2006).
2.2.1 Al-Esaslı Metalik Camların Kısa Tarihi
Metalik cam alaşımlarının bulunuşu 1960’lı yıllara denk gelse de Al-esaslı metalik camların
ilk sentezi 1980’li yılların başına kadar gerçekleşmemiştir. Bu süre içerisinde birçok ikili
alaşım dökülmeye çalışılmış (Al-X, X=Si, Ge, Cu, Ni, Cr ve Pd gibi) fakat hiçbirinde tamamen
amorf faz elde edilememiştir (Akihisa Inoue, 1998). Atomik yüzdesi 50’den fazla olan ilk
tamamen amorf alaşımlar 1981 yılında Inoue tarafından Al-Fe-B ve Al-Co-B alaşım
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sistemlerinde eriyik savurma yöntemi ile üretilmiştir (A. Inoue, Kitamura, & Masumoto, 1981).
İlerleyen yıllarda Al-Si-X and Al-Ge-X (X= Cr, Mn, Fe, Co, Ni) (A. Inoue, Yamamoto, Kimura,
& Masumoto, 1987) sistemlerinde yine eriyik savurma yöntemiyle birçok alaşım üretilmiş olsa
da, atomik yüzdece 85’ten fazla alüminyuma sahip ilk alaşımlar kısa süre aralıklarla Japonya,
Tohoku

Üniversitesi’ndeki

Inoue’nin

çalışma

grubu

ve

Birleşik

Devletler,

Virginia

Üniversitesi’ndeki Shiflet’nin çalışma grubu tarafından bulunmuştur (Y. He, Poon, & Shiflet,
1988; Akihisa Inoue, Ohtera, Kita, & Masumoto, 1988; Akihisa Inoue, Ohtera, & Masumoto,
1988; Akihisa Inoue, Ohtera, Tao, & Masumoto, 1988; Akihisa Inoue, Ohtera, Tsai, &
Masumoto, 1988; Shiflet, He, & Poon, 1988a, 1988b). Yine eriyik savurma ile üretilen bu
alaşımlar, yüksek oranda (yaklaşık ~%85-95) alüminyumdan oluşmakta, alaşım elementi
olarak da %5-15 oranında nadir toprak elementi ihtiva etmektedir. Bu yeni alaşım ailesi daha
önce üretilen Al-esaslı metalik camlara göre daha sünek ve çok daha kalın dökülebilmesine
rağmen, kalınlıkları hala mikrometre seviyelerinde olduğundan hala yapısal malzeme olarak
kullanılamaz haldedirler. Yüksek Al ihtiva eden ve daha büyük kalınlıklarda üretilebilmesi
amacıyla nadir toprak elementlerine ek olarak bir veya birden fazla Fe, Ni, Cu, Mn, Cr, Zn
gibi geçiş elementleri eklenmiştir. Eklenen alaşım elementlerinin miktarlarının en iyileştirme
sonucunda Al85.5Ni9.5La5, Al86Ni6Y4.5Co2La1.5 ve Al86Ni7Y4.5Co1La1.5 alaşımları 1 mm çapında
tamamen amorf fazdan oluşacak şekilde üretilebilmiştir (Mu et al., 2009; Yang et al., 2009).
Mikro alaşımlamanın, Al-esaslı metalik camların cam oluşturabilme yeteneklerini arttırdığı,
daha

büyük

mertebesindeki

boyutlarda
boyutlar

dökülebilmelerine

olanak

Al-esaslı

camların

metalik

sağladığı
hala

görülse

yapısal

de,

milimetre

malzeme

olarak

kullanılmasını engellemektedir.
Genel olarak metalik camların ve özellikle Al-esaslı metalik camların yapısal malzemeler
olarak kullanılmasındaki ikinci büyük engel bu malzemelerin çok az gerinim ile gevrek şekilde
kırılmadır (Cheng & Ma, 2011). Metalik camlar kristal yapı içermedikleri için herhangi bir
dislokasyon çizgisi içermezler. Bu sebeple mekanik yükler altında, kesme kuşakları adı
verilen (Cheng & Ma, 2011) bir mekanizma aracılığıyla kırılma gösterirler. Bu mekanizma ise
aynı alışılagelmiş cam malzemelerde olduğu biçimde ani ve plastik deformasyon içermeyen
şekilde gerçekleşmektedir. İlginç olarak bu kırılma sadece camsı geçiş sıcaklığı altında
gözlemlenirken, camsı geçiş sıcaklığı üstünde ve kristallenme sıcaklığı altında, bir başka
deyişle aşırı soğumuş sıvı bölgesi içindeki bölgede süperplastik özellikler taşımaktadır. Şekil
2.11.(a)’da, Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 alaşımı ile kristallenme sıcaklığı altındaki bölgede “cam
üfleme” yöntemi ile şişirilmiş metalik cam alaşımı görülmektedir (Schroers, Pham, Peker,
Paton, & Curtis, 2007). Bu işlem sonucunda herhangi bir kırılma olmadan %400’lük gerinim
elde edilmiştir. Camsı geçiş sıcaklığı üstünde oldukça sünek bir yapı sergileyen metalik
camlar oda sıcaklığına soğutulması ile tekrar gevrek kırılma göstermektedirler. Bu gevrek
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kırılmanın nedenleri uzun süre araştırılmış ve birkaç yüz atomdan oluşan kesme dönüşüm
bölgeleri (STZ) adı verilen bölgeler nedeni ile oluştuğu teoremine varılmıştır (Argon, 1979).
Bu bölgelerin hareket aktivasyon enerjileri kristal sistemlerdeki dislokasyonlara göre çok
daha fazladır (Cheng & Ma, 2011). Bu sebeple yük altında STZ bölgeleri hareketsiz kalmakta
ve oluşan plastik deformasyon bölgeselleşerek ani kırılmalara yol açmaktadır. Bu bağlamda
akma dayancı artmasına rağmen bunu karşılayacak uzama yaratılamamaktadır. Gerekli
sünekliği sağlamak üzere gaz porozite artırımı (Wada, Inoue, & Greer, 2005), kalıcı gerinim
ekleme (Zhang, Wang, & Greer, 2006), spinodal dönüşümle ikinci amorf fazı oluşturma ve
nanokristal oluşturma (Schuh, Hufnagel, & Ramamurty, 2007) gibi çeşitli mekanizmalar
önerilmiştir. Bu yöntemler arasında uygulaması en kolay ve etkisi en yüksek olan amorf yapı
içerisinde nanokristal oluşumunun sağlanmasıdır. Hajlaoui ve arkadaşlarının (Hajlaoui et al.,
2007) Zr-esaslı hacimli metalik camlarla gerçekleştirdiği çalışmada bu net şekilde ortaya
koyulmuştur. Bu çalışmada hacimli olarak hızlı katılaşma ile üretilen ve çok elemanlı Zresaslı metalik cam üretildiği şekilde gevrek kırılma sergilerken, tavlama sonrası oluşturulan
amorf/nanokristal yapıda oldukça sünek yapı göstermiş ve plastik deformasyon miktarı
artmıştır. Şekil 2.11.(b)’de sözü edilen çalışmada gerçekleştirilmiş çekme testi sonuçları
verilmiştir.

Şekil 2.11 (a) Cam geçiş sıcalığı üzerinde cam üfleme ile üretilmiş amorf Zr44Ti11Cu10Ni10Be25
alaşımı (Schroers et al., 2007). (b) Zr-esaslı hacimli metalik camlarda nanokristallenme
öncesi ve sonrası çekme mukavemetleri (Hajlaoui et al., 2007).

2.2.2. Nanokristallenme Süreci
Katı

halde

nanokristallenme

mekanizmasını

anlamaya

yönelik

ilk

çalışmalar

Zr41Ti14Cu12Ni10Be23 metalik cam alaşımı ile dar açılı X-ışını kırınımı (SAXS) ve elektron
mikroskobu ile yerinde (in-situ) incelenmiştir (Schroers, Busch, Masuhr, & Johnson, 1999).
Varılan deneysel sonuç klasik çekirdeklenme teorisi ile karşılaştırılmış ve özellikle düşük
sıcaklıklarda deneysel ölçümler ile teorik bulgular arasında 1021 mertebesinde fark oluştuğu
18

gözlemlenmiştir.

Bu

da

açıkça

katı

haldeki

metalik

camların

nanokristallenme

mekanizmalarının klasik çekirdeklenme teorisi ile açıklanamayacağını göstermektedir. Bu
çalışmayı takiben, amorf yapılardan nano boyutlarda ve yüksek parçacık yoğunluğunda
nanokristallerin çekirdeklenmesini açıklamaya yönelik farklı görüşler ortaya atılmış olmasına
rağmen, henüz genel olarak kabul görmüş bir teori bulunmamaktadır (Allen, Foley, &
Perepezko, 1998; Kelton et al., 2003; Perepezko, Hebert, Wu, & Wilde, 2003; Wilde et al.,
2003).

Şekil 2.12 Yaklaşık 1 nm büyüklüğünde MRO yapısının atom probu mikroskobuyla tespiti
(Kalay, Kalay, Hwang, Voyles, & Kramer, 2012).
Kalay ve arkadaşlarının parçacık hızlandırıcılı X-ışını kırınımı deneyleri, atom probu
mikroskobu (APT) ve geçirimli elektron mikroskopları (TEM, HRTEM) ile daha önce
gerçekleştirdiği çalışmalarla, özellikle alüminyum esaslı amorf malzemelerde nanokristal
oluşumunun, amorf yapılarda bulunan bazı orta erim düzenine sahip formların (Medium
range order (Elliott, 1991; Miracle, 2004)) neden olduğu fikri sunulmuştur (Kalay, Chumbley,
& Anderson, 2008; Kalay, Chumbley, Kramer, & Anderson, 2010; Kalay et al., 2012; Wang,
Kalay, & Trivedi, 2011). Orta erim düzeni (MRO), kristal olarak kabul edilemeyen fakat
yapısal olarak kendine has atom dizilimi olan 0,5 nm ile 3 nm boyları arasında değişebilen
19

bazı amorf fazlarda görülen yapı şekli olarak tanımlanabilir. Al-Tb ve Sm gibi marjinal metalik
cam alaşımlarında gözlemlenen bu yapıların, yüksek sayısal yoğunlukta nanokristal
oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir. Şekil 2.12’de atom probu mikroskobuyla çekilmiş bir
MRO yapısı ve matris içerisinde dağılımı gösterilmektedir.

Şekil 2.13 Sabit sıcaklıkta Al90Tb10 amorf alaşım içerisinde yüksek sayısal yoğunlukta
nanokristal

fcc-Al

oluşumunu

gösteren

aydınlık

alan

(BF-TEM)

görüntüleri

(Demirtaş & Kalay, 2013).
Yakın tarihli bir çalışmada, Demirtaş ve Kalay içerisinde MRO bulunduğu düşünülen Al-Tb
amorf yapıları kontrollü atmosfer ve sıcaklık altında tavlanarak nanokristal oluşturma
mekanizmaları detaylı olarak incelenmiştir (Demirtaş & Kalay, 2013). Gerçekleştirilen TEM ve
XRD deneyleri ilk reaksiyonun fcc-Al nanokristal oluşumuna yol açtığı tespit edilmiştir.
Sadece nanokristal faz oluşturmak amacı ile tespit edilen kristallenme sıcaklığının altında
yapılan sabit sıcaklık deneyleri ile öngörülen nanokristal oluşumu elde edilmiştir.
Gerçekleştirilen TEM ve XRD çalışmaları ile nanokristallerin fcc-Al oldukları tespit edilmiş,
sayısal yoğunlukları, boyutları ve kristallenme miktarları hesaplanmıştır. 220 °C’de
gerçekleştirilmiş nanokristallenme deneylerinin TEM görüntüleri tavlama süresine göre Şekil
2.13’de sunulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda önemli çıkarımlar elde edilmiştir. Örneğin,
elde edilen fcc-Al yapılarda herhangi bir kristal hatası gözlemlenmemiştir. Nanokristal sayısal
yoğunlukları ilk çekirdeklemeden sonra 1021 m-3 mertebesine çıkarken sonrasında bu sayı
sabit kalmaktadır. Reaksiyon tamamlandığı zaman yaklaşık 40 nm’lik nanokristaller NTE
tarafından zengin bir amorf ana faz içerisinde gömülü olarak kalmakta ve nanokristal/amorf
kompozit yapı oluşmaktadır.

20

Şekil 2.14 (a) Yaşlandırılmış AA 2024, (b) ECAP işlemi sonucu yaşlandırılmış AA 2024
(Kotan, Tan, Kalay, & Gür, 2013), (c) sabit sıcaklıkta oluşturulmuş amorf/nanokristal
kompozit yapıları gösteren aydınlık alan (BF-TEM) görüntüleri (Demirtaş & Kalay, 2013).
Sabit sıcaklık ve süre değerleri değiştirilerek nanokristallerin boyutlarında değişiklik
yapılabilmektedir. Bu şekilde oluşturulmuş nanokristal/amorf kompozit yapıların yüksek
mekanik özelliklere sahip olmaları beklenmektedir. Fakat bu malzemelerin sadece 60 mikron
kalınlıklarında şeritler olarak üretilmesi nedeni ile sertlik ve nano-iz haricinde diğer önemli
mekanik özellikleri araştırılamamıştır. Proje yürütücüsünün de içinde bulunduğu ekip önceki
çalışmalarında yaşlandırılmış ve ECAP kullanılmış AA 2024 alaşımların mekanik
davranışlarını incelemiştir. Şekil 2.14 (a) sadece yaşlandırılmış ve Şekil 2.14 (b) ECAP
işlemine

tabi

tutulduktan

sonra

yaşlandırılmış

numunelerden

hazırlanmış

BF-TEM

görüntülerini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda mekanik olarak deformasyona uğramamış
numunelerde yaşlandırma sonrası S’ fazının geleneksel olarak mikron uzunluklarında
oluştuğu, ECAP işlemi sonrasında ise tane sınırlarının küçülmesi ile bu fazın nano boyutlarda
oluştuğu ve çökelim sertleşmesi prensibiyle mekanik özelliklerin iyileştiği kaydedilmiştir
(Kotan et al., 2013). Yapılan bu çalışma ile amorf/nanokristal yapı içeren Şekil 2.14 (c)’de
gösterilen Al90Tb10 şerit numuneyi karşılaştırmak üzere sertlik deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Yaşlandırılmış AA 2024 numunede 148 Hv, ECAP sonrası yaşlandırmada 195 Hv sertlik
tespit edilmiştir. Amorf/nanokristal Al90Tb10 kompozit numunede ise ortalama 280 Hv
(Demirtaş & Kalay, 2013) sertlik tespit edilmiştir. Numunelerin ince olmasından dolayı sertlik
deneyleri hem sert hem de yumuşak yüzeylerde toplamış olup herhangi bir farklılık
gözlemlenmemiştir. Gerçekleştirilen nano-iz sonuçları ise nanokristal/amorf numunelerde
318±38 Hv gibi yüksek değerler işaret etmiştir [Kalay, yayınlanmamış çalışma]. Literatürdeki
değerlerle de karşılaştırıldığında da elde edilen sertlik sonuçları şu an havacılık ve uzay
sanayinde sıklıkla kullanılan 2xxx, 7xxx ve 8xxx serisi alüminyumlardan çok daha iyi sonuç
vermiş olup, Al-NTE esaslı alaşımların bu alanda gelecek vaat eden malzemeler oldukları
açıkça görülmektedir.
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2.2.3. Al-Esaslı Metalik Camlar ve Mekanik Öğütme-Alaşımlama
Önceki bölümlerde belirtildiği gibi birçok hacimli metalik cam hızlı katılaşma yöntemi ile
milimetre mertebesindeki boyutlarda dökülerek üretilebilmektedir; fakat Al-esaslı metalik
camlar için hızlı katılaşma yöntemi ile ulaşılan en büyük kalınlıklar ~1 mm civarındadır.
Dolayısıyla, Al-esaslı metalik camların hacimli olarak üretilememesi bu malzeme türünün
yapısal malzemeler olarak kullanımının önündeki en büyük engellerden biridir.
Bu sorunun çözümünde üretim yönteminin hızlı katılaşma yerine toz metalurjisinin
kullanımının dökümdeki boyut sınırlamasının önüne geçtiği görülmüştür. Toz metalurjisi
yöntemi ise temel olarak metalik cam alaşımının toz halinde üretilmesi, bu tozların basılması
ve sinterlenmesi ile gerçekleşmektedir. Bu yöntem ile dökümle üretilenlere göre daha büyük
hacimli Al-esaslı metalik cam yapılarının üretimi sağlanabilmiştir. Toz metalurjisi için gerekli
metalik cam alaşımı tozları ise yine bir hızlı katılaşma yöntemi olan gaz püskürtüm ile ya da
mekanik olarak SSRA yöntemlerinden olan mekanik öğütme veya mekanik alaşımlama ile
üretilir. Daha sonra üretilen tozlar soğuk basma ve sinterleme veya ılık basma yöntemleri ile
hacimli hale getirilir.
Gaz püskürtüm yöntemi, genellikle olabildiğince yüksek cam oluşturabilme yeteneğine sahip
alaşımlar için kullanılmaktadır. Bunun sebebi gaz püskürtüm yönteminin yine bir hızlı
katılaşma yöntemi olmasıdır. Tozların eldesi eriyik haldeki alaşımın bulunduğu kabın
dibindeki açıklıktan püskürtülürken yüksek basınçlı bir gaz yardımı ile dağıtılmasıdır. Mikron
boyutuna dağıtılan sıvı Gibbs-Thomson etkisinden dolayı yüksek mertebelerde aşırı soğur,
ince aşırı soğumuş sıvı damlacıkları küçük boyutlarından dolayı oldukça yüksek hızlarda
soğumaya başlar ve tozlar metalik cam olarak katılaşır. Bir diğer metalik cam üretimi yöntemi
olan mekanik öğütme ve mekanik alaşımlamanın mekanizması ve cam oluşumu süreçleri
önceki bölümlerde anlatılmıştır.
Belirtildiği gibi Al-esaslı metalik cam alaşımlarının yapısal malzemeler olarak kullanımını
sağlamak adına hacimli hale getirebilme çabaları mekanik öğütme ve mekanik alaşımla
yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Al-esaslı metalik cam alaşımları hem
planeter hem de yüksek enerjili bilyeli değirmenler yardımı ile üretilmiştir. Üretilen alaşımlar
yine vakumda sintermele, kıvılcım plazma sinterleme, vb. yollarla hacimli hale getirilmiştir. Bu
alanda yapılan göze çarpan çalışmalar ve sonuçları Tablo 2.1’de verilmiştir.
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Tablo 2.1 Mekanik alaşımlama ile üretilmiş Al-esaslı metalik cam örnekleri.
Bilye/Toz
Alaşım İçeriği

Üretim Değişkenleri

Ağırlığı
Oranı

Ulaşılan Son
İçyapı

Yüksek Enerjili
Al60Fe20Ti15Ni5

Değirmen

10:1

Amorf

10:1

Amorf

10:1

Amorf+Al2Cu

30 saat
Al60Fe15Ti15Mg5B5

Yüksek Enerjili

Al60Fe15Ti15Co5B5

Değirmen

Al60Fe15Ti15Zr5B5

35 saat
Yüksek Enerjili

Al65Cu20Ti15

Değirmen
25 saat
Planeter Bilyeli

Al85Fe15

Al89Fe17

Değirmen

20:1

Amorf

Yüksek Enerjili
Değirmen

10:1

Amorf

50 saat
20:1

Amorf

110 saat
Yüksek Enerjili

Al83Y7Fe5Ni5

Değirmen

Al81Y7Fe5Ni7

30 saat

Al82La10Fe4Ni4
Al88La6Fe3Ni3

(Krasnowski
& Kulik, 2012)
(Tan et al.,
2012)

Zhou, & Lu,

(Krasnowski
& Kulik, 2009)
(Wei, Han,

Değirmen

Al85Y7Fe5Ni3

& Kulik, 2010)

2000)

Planeter Bilyeli
Al75Ni10Ti10Zr5

(Krasnowski

(Gu, Ye,

300 saat
Al85Fe15

Kaynakça

Wang, Wang,
& Wen, 2010)

10:1

Planeter Bilyeli
Değirmen

20:1

350 saat/300 saat

Amorf+Bilinmeye

(Wilson et al.,

n

2006)

Amorf

(Choi et al.,

Amorf+fcc-Al

2007)

2.3 Projenin Amacı
Son birkaç on seneye bakıldığında, nanokristal malzemelere olan ilginin büyük bir ivme ile
arttığı gözlemlenmektedir. Bu ivmenin başlıca sebebi, malzemelerin nano seviyelerde tane
sınırlarına sahip olmaları ile artan mukavemet, tokluk, atomik difüzyon, özgül ısı ve sıcaklık
genleşme katsayıları, yüksek yumuşak mıknatıslanma ve korozyon direnci gibi özelliklerinin
iyileşmesidir. Geleneksel olarak üretilen birçok metal alaşımı, yeni yöntemler ile nanokristal
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yapılar oluşturacak şekilde yeniden nitelenmektedir. Bu alaşımların başında savunma,
havacılık ve uzay sanayi için vazgeçilmez olan alüminyum alaşımları gelmektedir. Bu alanda
yapılan çalışmalar göstermektedir ki, sanayide sıklıkla kullanılan Al alaşımları teorik olarak
hesap edilen değerlerden çok daha düşük mekanik özelliklere sahiptir. Bunların başlıca
sebebi ise malzeme içerisinde var olan kristal yapıya bağlı hatalardır. Malzemelerin tane
sınırları nano boyutlara inmesi ile bu hataların oluşması engellenmekte ve yüksek
mukavemetli alaşımlar elde edilmektedir. Teorik hesaplar mukavemetin nano boyutlarda
arttığını gösterse de, pratik olarak nanokristal tanelere sahip Al alaşımlarını oluşturmak ve
nanokristal tanelerin sayısal, yapısal ve boyut olarak kontrol edilebilir hale getirmek oldukça
zor bir malzeme üretim süreci gerektirir. Özellikle nanokristallenme parametrelerini kontrol
etme süreci ele alındığında en etkili üretim yöntemlerinden biri katı amorf yapıdaki
alaşımların kontrollü atmosfer ve sabit sıcaklık altında tavlanması öne çıkmaktadır. “Marjinal
metalik cam” adı verilen ve bazı alüminyum alaşımlarının da içerisinde olduğu grup, amorf
fazın oluşmasını takiben uygulanan tavlama işlemi ile yüksek sayısal yoğunluklarda
nanokristal oluşturmaktadır. Bu şekilde üretilerek içerisinde yüksek sayısal yoğunluklarda
nanokristal yapıları barındıran alüminyum alaşımların en yüksek mukavemet değerlerine
sahip olacağı düşünülmektedir. Bu kavramın pratik uygulamaya geçmesinin önündeki en
büyük engel tavlama sonucu nanokristal veren alüminyum alaşımlarını hacimli metalik cam
olarak üretmedeki zorluklardır. Sıklıkla kullanılan hızlı soğutma yöntemleri ile ancak mikron
seviyelerinde homojen amorf yapı elde edilmektedir. Bu bağlamda önerilen projenin amacı Al
alaşımlardan, hafif ve hacimli metalik cam malzemelerin üretim parametrelerinin araştırılması
ve

yüksek

mekanik

oluşturulmasıdır.

özelliklere

Yapılan

ön

sahip

olacak

çalışmalarda

şekilde

metalik

cam

amorf/nanokristal
yapabilecek

Al

yapıların
alaşım

kompozisyonları tespit edilmiş ve hızlı soğutma yöntemleri ile homojen amorf yapılar elde
edilmiştir. Fakat bu yapılar en fazla 40-60 mikron kalınlıklarda şerit olarak üretilebilmiştir.
Bu çalışmada Al-NTE esaslı alaşımların mekanik öğütme ve alaşımlama ile üretimi üzerinde
durulmuş, üretilen tozların yapısal karakterizasyonu gerçekleştirilmiş ve bu tozların soğuk
presleme ve sinterleme ve ılık presleme ile hacimli hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Üretilen hacimli yapılar mekanik testlere tabi tutulmuş ve bu testlerin sonucunda
malzemelerde oluşan yapısal değişiklikler karakterize edilmiştir. Toz üretimi ve hacimli yapı
eldesine ek olarak, üretilen Al-NTE çoklu alaşımlarının davranışları hakkında fikir sahibi
olmak adına, Al-NTE ikili metalik cam alaşımlarının kristallenme davranışları deneysel ve
hesaplamalı olarak incelenmiştir.
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3. Gereç ve Yöntem
3.1 Üretim Yöntemleri
3.1.1. Amorf/Nanokristal Toz Üretimi
Mekanik öğütme ve mekanik alaşımlama süreçlerinde SPEX 8000M titreşimli bilyeli
değirmen kullanılmıştır. SPEX 8000M cihazı (Şekil 3.1(a)), 230 V gerilim altında dakikada
1425 devirde çalışmaktadır. Öğütülmesi veya alaşımlanması istenilen tozlar, SPEX marka
sertleştirilmiş çelik numune haznesine (Şekil 3.1(b)), hazne ile aynı malzemeden üretilmiş iki
adet 1/2 inç (1.27 cm) dört adet de 1/4 inç (0.635 cm) çaplı bilyeler ile birlikte konulmuştur.
Öğütme ve alaşımlama süreci sırasında cihazın sahip olduğu soğutma birimi yetersiz
kaldığından, numune kabının sıcaklığını oda sıcaklığına yakın tutmak adına, cihazın üst
kısmına deneyler süresince çalışan bir vantilatör yerleştirilmiştir. Bu ek soğutma işlemi ile
birlikte numune kabı sıcaklığının 35°C’ı geçmediği gözlemlenmiştir.

Şekil 3.1 Öğütme ve alaşımla deneyleri için kullanılan (a) sertleştirilmiş çelik numune kabı ve
toplar, (b) SPEX 8000M titreşimli bilyeli değirmen.
Öğütme deneyleri için yapılan deneylerin bir kısmında öğütülmek istenen tozlar numune
kabına orta seviyede oksijen kısmi basınçlı ortamda konulmuştur. Oksijen kısmi basıncının
yeterince düşük olmamasından kaynaklanan oksitlenme probleminin sonucunda, geri kalan
mekanik öğütme deneylerinde ve sonrasında yapılan mekanik alaşımlama deneylerinde,
alaşımlanmış veya saf tozlar numune kabının içerisine, aşırı düşük oksijen kısmi basıncına
(<20 ppm O2) ve pozitif Ar atmosferine sahip eldiven kutusunda (glovebox) konulmuştur.
Bilye ağırlıklarının üretilen metal toz ağırlığına oranı çeşitli denemelerden sonra en ideal 10:1
olduğu gözlenlenmiştir. Bu koşullar altında, her bir öğütme deneyi için, 0.1 mg
hassasiyetindeki hassas terazi ile tartılan 2 gram toz değirmene yüklenmiş ve öğütme
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sonunda yaklaşık olarak ≈1.95 gram toz elde edilmiştir. Toz kaybının en büyük sebebi
tozların kapak ve numune tutucu duvarlarına yapışmasıdır.
Öğütme ve alaşımlama süreçleri için bilyeli değirmen 100 dakika boyunca aralıksız
çalıştırılmış, sonrasında hem cihazın garanti kapsamından çıkmaması hem de içindeki
tozların ısınmaması için yaklaşık olarak 40 dakika dinlendirilmiştir. Ayrıca tozların yığışımını
önlemek ve homojen bir yapı elde etmek adına, çelik numune kabı her 100 dakika sonunda
180 derece döndürülmüştür.
Mekanik öğütme süreci için alaşımlama işlemi, Alfa Aesar’dan temin edilen yüksek safiyetteki
elementler (>99.5% safiyette) ile Edmund Bühler marka arkla eritme cihazı ile yapılmıştır.
Arkla

eritme

işlemi

gerçekleştirilmeden

önce,

ergime

sırasında

gerçekleşebilecek

oksidasyonu engellemek adına, yüksek safiyetteki elementlerin yerleştirildiği yatağın olduğu
oda Edwards marka vakum cihazı ile üç kere 10-3 mbar mertebesine kadar vakuma alınmıştır
ve ergitme işlemi Ar atmosferi altında gerçekleşmiştir. Elde edilen alaşımlar, aynı cihaza
adapte edilmiş olan emme döküm aparatı ile hızlı katılaştırılmıştır, 2 mm çapında ve 3-4 cm
uzunluğunda çubuklar üretilmiştir. Üretilen alaşım çubukları sertleştirilmiş çelikten bir
havanda dövülerek bilyeli değirmenin dövebileceği tozlar elde edilmiş, daha önce belirtilen
bilye/toz ağırlık oranı değeri kullanılarak öğütülme işlemine tabi tutulmuştur.
Mekanik alaşımlama süreci için ise Alfa Aesar’dan temin edilen yüksek safiyetteki element
tozları (>99.5% safiyette) yukarıda belirtilen eldivenli kutu süreci ile numune kabına
koyulmuştur. Mekanik alaşımla süreci için, öğütme süreci için de kullanılan, 10:1 bilye/toz
ağırlık oranı değeri kullanılmıştır.
3.1.2

Hacimli Yapıların Üretimi

Soğuk Basma
Elde edilen amorf/nanokristal tozların hacimli hale getirilmesi işlemi ilk olarak tek eksenli
hidrolik pres kullanılarak, oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Tek eksenli presleme deneyleri
için, proje kapsamında, üç farklı silindir biçimli, sertleştirilmiş soğuk iş takım çeliğinden kalıp
imal ettirilmiştir ve kullanılmıştır. Bu kalıpların zımba kısımlarının çapları 5, 10 ve 15 mm
boyutlarındadır. Buna istinaden, üretilmek istenen hacimli yapının boyutu önceden
belirlenmiştir ve kalıba yüklenen toz miktarı, boyut ölçütüne göre tozların hassas terazi ile
tartılarak ayarlanması sonucunda hazırlanmaktadır. Tek eksenli presleme deneyleri, 30 ve
300 ton basma kapasitesine sahip 2 hidrolik pres ile gerçekleştirilmiştir. Tek eksenli presleme
deneylerin kullanılan kalıp ve preslerin fotoğrafları Şekil 3.2’de verilmiştir.
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Şekil 3.2 (a) Presleme deneyleri için kullanılan 15 mm çaplı kalıplardan bir tanesi. (b) & (c)
Basma deneylerinde kullanılan sırasıyla 30 ve 300 ton kapasiteli tek eksenli presler.
Yapılan ilk denemelerde 30 ton kapasitesine sahip hidrolik pres ile maksimum 22 ton
değerinde yük basılabilmiştir. 15 mm’lik çapa sahip kalıp için bu yaklaşık 125 MPa basınca
denk gelmektedir. Benzer bir şekilde 300 ton kapasitesine sahip hidrolik pres ile de çelik
kalıplara zarar vermemek adına 100 ton değerinde yük basılmıştır. 15 mm’lik çapa sahip
kalıp için bu yaklaşık olarak 1300 MPa basınca denk gelmektedir. Yukarıda belirtilen basınç
değerleri, basma deneyleri süresince, yaklaşık olarak 30 dakika boyunca homojen olarak
dağıtılmış tozların bulunduğu kalıba uygulanmış ve yaş kompaktlar elde edilmiştir.
Sinterleme
Yukarıdaki

başlıkta

anlatılan

deneysel

yöntem

ile

üretilen

ham

kompaktların,

amorf/nanokristal hacimli yapılarına dönüşümü iki farklı yöntem ile yapılmıştır. Bu süreçler
ayrımsal taramalı ısıölçer (DSC) ve kül fırını ile gerçekleştirilmiştir.
Sinterleme denemeleri yapılmadan önce, üretilen ham kompaktların ısıl dayançlarını
saptamak üzere, üretilen ham kompaktlardan alınan ~10 mg’lık parçalar ile eş-ısıl DSC
taramaları yapılmıştır. Eş-ısıl DSC taramaları ile, numunenin sabit bir sıcaklıkta tutulması
sırasında ilk kristallenme tepkimesinin ne kadar sürede gerçekleştiği belirlenmiştir. Buna
bağlı olarak numunelerin sinterlenme sıcaklıkları ve süreleri belirlenmiştir.
Mekanik ölçüm için hazırlanan milimetre çaplı numunelerin sinterlenmesi, ısıyla etkinleşen
tepkimeleri göstermesi ve halihazırda atmosfer kontrolü sağladığından dolayı eş-ısıl DSC
taramaları ile gerçekleştirilmiştir (DSC, yüksek N2 kısmı basıncında çalışmaktadır). Geri
kalan hacimli yapıların sinterlenmesi için ise, ham kompaktlar oksijen kısmi basıncı
düşürülmüş ve içerisine Ar gazı verilmiş payreks tüplerin içerisine hapsedilmiştir. Atmosfer
kontrolü sağlanan payreks tüpler önceden belirlenen sıcaklığa ayarlanmış kül fırınları
içerisine, eş-ısıl DSC taramalarından belirlenen sürelerde bekletilerek, amorf/nanokristal
hacimli yapıların sinterlenmesi sağlanmıştır.
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Ilık Basma
Amorf/nanokristal tozların hacimli hale getirilmesi süreci soğuk basma deneylerinin yanı sıra,
ılık basma yöntemi ile de gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler için soğuk basma deneylerinde de
kullanılmış olan 30 ton kapasiteli pres, ılık basmaya uygun olacak şekilde, değişkin halde
kullanılmıştır. Ilık basma deneyleri için 10 mm çapında sertleştirilmiş sıcak iş takım çeliğinden
kalıp imal ettirilmiştir ve kullanılmıştır. Görüldüğü üzere belirtilen kalıbın çapı soğuk basmada
kullanılan kalıbın çapından küçüktür. Bunun sebebi ılık basma deneylerinin yük kapasitesi
düşük olan preste gerçekleştirilmesidir. Kalıbın çapı düşürülerek birim alana düşen yük
miktarının artırılması sağlanmıştır.
Ilık basma denemeleri için toz pres kalıbı, ısı geçirgenliği düşük bir malzeme ile korunarak
sıcak hava tabancası yardımıyla 200-250 °C arası sıcaklıklara ısıtılmış ve presleme işlemi
ılık ortamda gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık değişimini ölçmek için hem ortam sıcaklığı hem de
kalıp dış çepherinin sıcaklığı, iki adet sıcaklık ölçer ile kontrol edilmiştir. Birinci sıcaklık ölçer
olarak K-tipi termokupl kullanılmış ve toz kalıbında numunenin bulunduğu en yakın yere
dokunacak şekilde kalıbın dış çepherine yerleştirilmiştir. İkinci sıcaklık ölçer olarak kızılötesi
termometre kullanılmış ve sıcaklık kalıbın üzerinde siyaha boyanmış bir bölgeden
ölçülmüştür.
Ilık basma süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
i.

Presleme öncesi birbirine yakın boyutta tozlar elenmiştir.

ii.

Elenen tozlar 10 mm çaplı sıcak iş takım çeliğinden üretilmiş kalıp içerisine alınmıştır.

iii.

Kalıba alınan tozlara ilk olarak oda sıcaklığında soğuk olarak 22 ton yük basılmıştır.

iv.

İstenilen sabit sıcaklıkta ısıtılan kalıp önceden belirlenen süre boyunca yük altında
kalmıştır.

v.

Ilık basma süreci sırasında presin sıcaklıktan etkilenmemesi için gerekli soğutma
önlemleri alınmıştır.

3.1.2

Isıl Plasma ile Nanotoz Üretimi

Amorf/nanokristal tozların presleme ve sinterleme işlemlerini kolaylaştırması hipotezi üzere,
100 nm 100 nm altı saf Al tozlarını üretmek üzere 30 kW gücünde laboratuvar ölçekli TEKNA
RF endüksiyon eşlemeli plazma ünitesi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ön çalışmalar sonucu
100 nm altı alüminyumları en verimli üretimini sağlayan parametreler tespit edilmiştir.
Deneylerde kullanılan ısıl plazma deney düzeneği Şekil 3.3’de sunulmuştur. Büyüklükleri 100
mikron ve üstü olan tozlar Şekil 3.3’te gösterilen ısıl plazma deney düzeneğine
beslenmişlerdir. Kullanılan deney parametreleri Tablo 3.1’de sunulmuştur. Bu çalışma
sonucunda beslenen her 20 gram mikron boyutlarında Al tozu için 4 gram 100 nm altı toz
elde edilmiştir.
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Tablo 3.1 Isıl plazma deneylerinde kullanılan parametreler.
Al besleme hızı

Yaklaşık 1.5 gram/dakika

Taşıyıcı Gaz

5 litre/dakika – Argon

Güç

25 kW (Voltaj – 7.2 kV * 3.5 A =25.2 kW)

Soğutma Gazı

Azot – 150 litre/dakika

Plazma Oluşturucu Gaz

Argon – 15 litre/dakika

Kaplama Gazı

60 litre/dakika Argon, 6 litre/dakika H2

Pasivasyon Gazı

O2 – 0,5 litre/dakika

Şekil 3.3 Al nanotozların üretildiği TEKNA 30kW RF endüksiyon eşlemeli plazma ünitesi.
3.2.

Karakterizasyon Yöntemleri

3.2.1

Ayrımsal Taramalı Isıölçer (DSC)

Ayrımsal taramalı ısıölçümü (İng. Differential Scanning Calorimetry, DSC), malzemelerde ısıl
etkinleşmeyle gerçekleşen fiziksel değişkliklerin gözlemlenmesini sağlayan basit ama güçlü
bir yöntemdir. Basit bir DSC taraması ile metalik camlarda gerçekleşen camsı geçiş,
kristallenme tepkimeleri, erime, vs. gibi çeşitli faz dönüşümleri (Şekil 3.4) gözlemlenebilir ve
belirtilen tepkimelerin ısıl davranışları (ısı alışı ve yayışı) ve önemli dönüşüm sıcaklıkları nicel
olarak tespit edilebilir.
DSC temel olarak iki adet ısıtıcı birimden oluşmaktadır. Isıtıcılardan birine boş, referans
olacak numune tutucu, diğerine ise içinde numune bulunan numune tutucu koyulmaktadır.
İncelenmek istenen numunenin tepkinirliğine göre alüminyum veya bakır numune tutucular
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kullanılır. Genellikle ısıölçümü eş-zamanlı ve eş-ısıl olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Eşzamanlı ölçümde referans ve malzeme dolu numune tutucu eş zamanlı olarak aynı ısıtma
hızı ile ısıtılır. Eş-ısıl ölçümde ise referans ve malzeme dolu numune tutucu daha önceden
belirlenen bir sıcaklığa yüksek ısıtma hızı ile ısıtılır ve bu sıcaklıkta daha önceden belirlenen
bir süre boyunca tutulur.
İsminden de anlaşılacağı üzere DSC ısıölçümsel bir yöntemdir. Dolayısıyla, DSC malzemede
gerçekleşen faz dönüşümünü iki numune tutucu arasındaki ısı akışı farkından tespit eder:
Referans olarak kullanılan numune tutucuda herhangi bir malzeme bulunmamaktadır, bu
sebeple iki numune tutucu arasındaki ısı akışı farkı, malzemede gerçekleşen faz
dönüşümünden kaynaklanan entalpi farkından kaynaklanmaktadır.

Şekil 3.4 Metalik cam alaşımlarının ısıtılması ile gerçekleşen tepkimelerin DSC termogramı
ile gösterimi (Alleg, Souilah, & Suñol, 2013)’den uyarlanmıştır.
Bilindiği üzere (malzemenin belirli bir aşırı soğutulmuş sıvı bölgesi olduğunu varsayarsak), bir
metalik cam erime sıcaklığına kadar ısıtılırken ilk olarak camsı geçiş sıcaklığında (Tg) ikinci
dereceden bir tepkime olan (Gibbs & DiMarzio, 1958; Turnbull & Cohen, 1961) camsı geçişi
yaşar. Daha sonra ise, sıcaklığın artışıyla, birinci derece tepkimeler olan olası kristallenme
tepkimeleri gerçekleşir. Yine bilindiği üzere camsı geçiş ısıalan bir tepkimedir ve malzemede
bir ısı sığası değişimine sebep olur. Ayrıca, kristallenme tepkimelerinin ısıveren tepkimeler
oldukları ve amorf anafaz içinde oluşan kristallerin de az da olsa bir ısı sığası değişimine
sebep olduğu bilinmektedir.
Yukarıda belirtildiği üzere DSC malzemelerde gerçekleşen ısıl-fiziksel değişimlere karşı
hassastır ve bundan dolayıdır ki önemli tepkimeler ve bu tepkimelere ait ısıl değişimler DSC
aracılığıyla kolaylıkla algılanabilmektedir. DSC’nin yalnızca ısıl değişimleri algılaması,
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kimyasal değişimlere karşı kör olması Göz önünde bulundurulması gerek bir husustur: DSC,
malzemede gerçekleşen ısıl faz dönüşümleri hakkında zamana veya sıcaklığa bağlı olarak
bir bilgi sunabilmektedir; fakat bu dönüşümlerin kimyası hakkında bir bilgi vermemektedir.
Dolayısıyla, bilinmelidir ki, faz dönüşümlerinin karakterizasyonu sadece DSC deneyleri ile
yapılamaz. Dönüşümlerin tam karakterizasyonu için DSC çeşitli saçınım ve mikroskopik
deneyleriyle birlikte kullanılmalıdır.
Çalışma boyunca üretilen numunelerin ısıl karakterizasyonu SEIKO SII X-DSC7000 ile
gerçekleştirilmiştir. Eş-zamanlı DSC taramaları yaklaşık ~6 mg numune ile, düzenli 60
cc/dakika N2 gazı akışında, alüminyum numune tutucular ile, 10, 20, 30 ve 40 K/dakika
ısıtma hızlarıyla yapılmıştır. Bu taramalar oda sıcaklığından cihazın üst sıcaklık sınırı olan
723 K’e kadar yapılmıştır. Taban çizgisi düzeltmesi, her ısıtma hızı için boş alüminyum
numune tutucu ile yapılmıştır. Eş-ısıl DSC taramaları da yine ~6 mg numuneyle, düzenli 60
cc/dakika N2 gazı akışında

ve alüminyum numune tutucularla yapılmıştır. Söz konusu

taramalar için referans ve örnek dolu numune tutucular oda sıcaklığında cihaza
yerleştirilmiştir ve numunelerin taramasının yapılması istenilen sıcaklığa çıkana kadar
tavlanmaması için istenilen sıcaklığa 100 K/dakika gibi yüksek bir ısıtma hızıyla çıkılmıştır.
İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında ise yaklaşık olarak 120 dakikalık taramalar yapılmıştır.
Taban çizgisi düzeltmesi, numuneye uygulanan süreçle aynı olacak şekilde boş alüminyum
numune tutucu ile yapılmıştır.
3.2.2

Elektron Mikroskopi Yöntemleri

Bütün optik yöntemler arasında elektron mikroskopik yöntemleri, malzemelerin içyapılarını
gözlemlemenin

yanında

sunduğu

kimyasal

çözümleme

ve

saçılım

imkanları

ile

karakterizasyon için vazgeçilmez araçlardır. Bu çalışmada taramalı elektron mikroskobu (İng.
Scanning Electron Microsope, SEM), üretilen tozların boyutlarının tayininde, üretilen tozların
içyapısını

gözlemlemede,

içyapıların

ve

genel

kimyasal

kompozisyonun

tahlilinde,

oluşturulan hacimli yapılan gözenek incelemesinde ve kırılma yüzeylerinin incelenmesinde
sıkça kullanılmıştır. SEM’in yanı sıra, üretilen amorf/nanokristal tozların nano boyuttaki
içyapılarının incelenmesi ve elektron kırınım desenlerinin eldesi için ise geçirimli elektron
mikroskobu (İng. Transmission Electron Microscope, TEM) kullanılmıştır.
3.2.3 Taramalı Elektron Mikroskopisi
Taramalı elektron mikroskobu incelemeleri uygulanmak istenilen incelemeye uygun olacak
şekilde iki farklı mikroskopta gerçekleştirilmiştir. Üretilen tozların içyapı incelemesi ve
kimyasal tahlilleri FEI Nova NanoSem 430 Alan Salım Tabancalı SEM ile gerçekleştirilmiştir.
Belirtilen mikroskop, sıradan görüntüleme ve kimyasal incelemer için 20 kV gelirim altında
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kullanılmıştır. İnce yüzey biçimselliği ayrıntılarını gözlemleri için gerilim 5 ve 10 kV’a
indirilerek kullanılmıştır.
Belirtilen mikroskop sahip, alan salınım tabancasına ek olarak olduğu güçlü ikincil elektron
(İng. secondary electron, SE) detektörü ile yüksek çözünürlükte yüzey biçimselliği
incelemesine olanak tanımaktadır. Ayrıca cihazın üzerinde bulunan geri saçılmış elektron
detektörü ile (İng. backscattered electron, BSE) malzemedeki kimyasal farklardan oluşan
zıtlıklar aracılığıyla kimyasal görüntülemeye de imkan vermektedir. Buna ek olarak enerji
dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) ile kimyasal çözümlemeler %1 hata payı ile
yapılabilmiştir. Üretilen hacimli yapılan sinter sonrası gözenek incelemesi ve mekanik teste
tabi tutulan numunelerin kırılma yüzeyleri ise yüksek alan derinliğine sahip olmasından ötürü
Jeol JSM 6400 ile 20 kV gerilim altında, SE görüntülemesi ile gerçekleştirilmiştir.
3.2.4 Geçirimli Elektron Mikroskopisi
Geçirimli elektron mikroskobu incelemeleri JEOL 2100F-FEG TEM ile 200 kV gerilim altında
gerçekleştirilmiştir. TEM incelemeleri, amorf/nanokristal tozların mikroyapılarının aydınlık
alan (İng. bright field, BF) ve karanlık alan (İng. dark field, DF) görüntülenmesinin yanı sıra
küçük açıklık aralığı seçimi ile oldukça küçük hacimli bölgelerden seçik alan elektron kırınımı
(İng. selected area electron diffraction pattern, SAED) desenleri toplanarak yapısal
incelemeler yapılmıştır. Sıralanan yöntemlere ek olarak yüksek çözünürlüklü elektron
mikroskopisi (İng. high resolution electron microscopy, HREM) yöntemi kullanılarak, sıradan
optik yöntemler ile görülemeyen nano boyutlu mikroyapı unsurlarının incelemesi yapılmıştır.
Görüntülerin sayısal olarak toplanması cihazın üzerinde bulunan yükten bağlaşımlı aygıt
(İng. charge coupled device, CCD) detektörü ile gerçekleştirilmiştir.
Bir numunenin TEM ile incelenebilmesi için incelenmek istenen numunenin elektron
geçirgenliğine sahip olması gerekmektedir (Miller & Liaw, 2008; Williams & Carter, 2009).
Ayrıca bir malzemenin elektron geçirir halde olabilmesi için yaklaşık olarak 100 nm’den daha
ince olması gerektiği bilinmektedir. Bu çalışma içerisinde üretilen tozların karakterizasyonu
sonucu tozların ≈300-500 nm
TEM incelemesi için toz numunelerin hazırlanışı şu şekilde olmuştur: üretilen tozlar ince
elekten geçirilir, elde edilen üretilmiş en küçük boyutlu tozların bir kısmı içerisinde etil alkol
bulunan bir beherin içerisine aktarılır, beher tozların homojen bir şekilde dağılması için
ultrasonik banyoda beş dakika bekletilir, banyodan alınan beher tozların çökmesini beklemek
için on dakika bekletilir, beherde bulunan süspansiyonun yüzeyine yakın bir bölgesinden
pipet yardımı ile yaklaşık olarak 1 ml’lik bir sıvı alınır, alınan sıvı karbon kaplı bakır numune
tutucunun üzerine birkaç damla damlatılır ve numune tutucu mikroskobun numune
tutucusuna yerleştirilir.
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3.2.5

X-ışını Kırınımı

X-ışını kırınımı malzemelerin içyapısını oluşturan fazların incelenmesi adına kullanılabilecek
basit ve etkili bir tahribatsız karakterizasyon yöntemidir. XRD incelemeleri Rigaku Ultima IV
ve Bruker D8 Advance kırınımölçerleri Cu Kα ışıması ile gerçekleştirilmiştir. İki cihazda da şu
deneysel değişkenler kullanılmıştır: 0.02° tarama boyu, 10°-100° tarama aralığı, 1°/dakika
tarama hızı. Ayrıca hacimli örneklerin ölçümü için Bruker cihazı paralel ışın modunda
yapılmıştır.
3.2.6

Sinkrotron Işık Kaynağı

Sinkrotron ışık kaynağı, düşük kesit alanında yüksek akıda elektromanyetik dalga (sinkrotron
ışıması) üreten yüksek enerjili bir parçacık hızlandırıcıdır. Parçacık olarak genellikle elektron
demetleri, az sıklıkta da pozitron demetleri kullanılmaktadır. Sinkrotron ışığı çembersel
hızlandırıcı

içerisinde

dönen

elektron

demetlerinin

çevirici

mıknatıslar

tarafından

döndürülmesi sırasında veya yerleştirme cihazlarının üzerinde salınım yaptığı sırada ortaya
çıkar.

Oluşan

yüksek

parlaklıktaki

elektromanyetik

dalga

sektör

denilen

deney

istasyonlarında çeşitli deneyler yapmak için kullanılır. Bu deneylere kırınım deneyleri,
inelastik saçılım deneyleri, floresans deneyleri, mikroskopi deneyleri, litografi deneyleri örnek
verilebilir. Buna ek olarak deney istasyonlarında belirtilen yöntemleri “in-situ” olarak
yapılabilme imkanı vardır: Örnek olarak ısıtma veya soğutma durumunda kırınım deneyleri
yapılması, jeolojik basınçlar altında inelastik saçılma deneyleri yapılması verilebilir.
Sinkrotron ışık kaynaklarının laborator ölçekli X-ışını kırınımı cihazları üzerindeki en büyük
avantajı yukarıda da belirtildiği gibi sinkrotron ışık kaynağından gelen ışığın çok daha odaklı
ve laboratuarlardaki X-ışını kaynaklarına göre bir milyar kat daha parlak oluşudur. Bunun
yanı sıra in-situ deney kabiliyeti imkanı sağlaması da sinkrotron ışık kaynaklarının kullanımını
cazip hale getirmektedir.
Bu çalışma için yapılan deneyler, ALBA Sinkrotron Işığı Kaynağı’nda bulunan BL04 – MSPD,
Malzeme Bilimi ve Toz Kırınımı sektöründe gerçekleştirilmiştir. Bu sektöre gelen beyaztan
ışık 10 mm açıklığı bulunan çift kristalli Si(111) renkseçer ile 30 kV enerjili, 0.0412 nm
dalgaboylu ışık seçilerek gerçekleştirilmiştir. Numune üzerine gelen ışık 0.5x0.5 mm2’lik bir
arakesit alanına odaklanmıştır ve bu arakesiteki ışık akısı 4x1012 foton/saniye’dir.Verilen
algılanması aynı anda 40° açıyı tarayabilen Mythen sıralı detektör ile gerçekleştirilmiştir.
Numunelerin in-situ olarak ısıtılması 1273 K’e kadar çıkabilen sıcak hava üfleyici ile 20
K/dakika ısıtma hızıyla gerçekleştirilmiştir. Sıcak hava üfleyicinin sıcaklık kalibrasyonu
deneyden önce standart Si numune ile kalibre edilmiştir. Deney için tozlar 1 mm çaplı düşük
x-ışını soğurucu borosilikat cam kapiler tüplere konulmuştur. Taban çizgisi düzeltmesi için,
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hava saçılımı ve numune tutucudan gelen saçılımı çıkartmak amacıyla boş kapiler tüpden
aynı deneysel koşullarda veri toplanmıştır.
3.2.7

Yoğunluk Ölçümü

Üretilen hacimli yapıların yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibi kullanılarak yapılmıştır.
Ölçümler hassas terazinin yoğunluk ölçme tertibatları ve sıvı ksilen (C6H4(CH3)2) veya saf su
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Arşimet prensibine göre yoğunluk aşağıdaki formül
kullanılarak bulunmuştur:
ğ
Ö çü

ğ
ğ

ğ

ğ

ğ

ğ ğ
Ö çü

ğ

ğ

Ölçüm öncesinde numuneler ksilen dolu beherler içerisinde ikişer saat bekletilerek hava
boşluklarından kaynaklı ölçüm hataları azaltılmıştır. Bekletilen numuneler daha sonra havada
ve ölçüm sıvısında tartılarak, yoğunlukları hesaplanmıştır. Yoğunluk hesaplanması sırasında
ksilenin yoğunluk değeri 0,87 g/cm3 saf suyun ise 1 g/cm3 olarak alınmıştır. Üretilen hacimli
numunelerin bir örneği ve yoğunluk testlerinin gerçekleştirildiği deney düzeneği Şekil 3.5’te
sunulmuştur. Deney numuneleri test edilmeden önce hata payının gözlemlenmesi için saf
bakır bir numune test edilmiş ve yoğunluğu %0.9’luk bir hata ile 8.88 g/cm3 olarak
hesaplanmıştır.

Şekil 3.5 (a) Üretilen hacimli amorf/nanokristal kompozit örneklerden bir tanesi. (b) Yoğunluk
ölçümlerinde kullanılan hassas tartı ve yoğunluk ölçümü tertibatı.
3.2.8

Mekanik Testler

Üretilen hacimli amorf/nanokristal numunelerin sinterleme sonrasındaki mekanik özelliklerini
tayin etmek üzere INSTRON 5582 UTM evrensel test cihazı kullanılarak oda sıcaklığında
ASTM E-9 standartdına uygun olacak şekilde basma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Basma
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testleri için sinterlenmiş 1.5 mm’lik kalınlığa ve 15 mm’lik çapa sahip numuneler, ultrasonik
disk kesme cihazı ile 3 mm’lik çapa sahip silindir şekline sahip numunelere kesilmişlerdir.
Ultrasonik disk kesme cihazı, kırılgan malzemelerden TEM numunesi hazırlamak için
kullanılmakta olup bu tür hassas kesme işlemleri için oldukça uygundur. Kesme işlemi
sonucu 3 mm’lik çapa sahip ve 1.5 mm’lik yüksekliğe sahip numuneler yüzeyleri zımpara ile
düzleştirildikten sonra basma testleri gerçekleştirilmiştir. Basma deneyleri 0.01 ve 0.005
mm/mm.dakika gerinim hızı uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Üretilen tozların ve hacimli yapıların sertlik ölçümleri Shimadzu HV-2 Micro Vickers sertlik
ölçme cihazı ile yapılmıştır. Ölçümler için izler Vickers ucu ile 980.7 mN yükün 10 saniye
uygulanması ile vurulmuştur. Toz örnekler sertlik ölçümü için epoksi reçinesi içerisine
hapsedilmiş ve metalografik olarak hazırlandıktan sonra ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Hacimli
yapıların ölçümü için sadece sıradan yüzey hazırlama işlemleri yapılmıştır.

3.3 Atomik Hesaplama Yöntemleri
Proje amaçlarından biri olan, Al-bazlı hafif ve hacimli metalik cam malzemelerin üretimini
sağlayacak parametrelerin araştırılması çalışmaları kapsamında, Al-bazlı metalik camların
oluşumunu ve düşük tavlama sıcaklıklarında nanokristallenme mekanizmasını anlamaya
yönelik simülasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar için Vienna ab-initio
Simülasyon Paketi (VASP) kullanılarak ab-initio moleküler dinamik (AIMD) simülasyonları
tasarlanmıştır. Sabit parçacık sayısı, hacim ve sıcaklıkta (NVT), sıcaklığın kontrolü için NoséHoover termostatı kullanılarak (Kresse, 1999; Kresse 1993)

periyodik sınır koşulları

uygulanmıştır. Simülasyon çalışmaları özellikle Al91Tb9 alaşımı özelinde gerçekleştirilmiş olup
başlangıç sayı yoğunluğu Al ve Tb elementlerinin lineer kombinasyonu kullanılarak tahmin
edilmiştir. Değişim-korelasyon fonksiyonu, Perdew – Burke – Erhzernhof formülasyonlarına
ait

genelleşmiş

gradyan

yaklaşımı

(GGA)

ile

tanımlanmıştır.

Üretilen

alaşımların

stoikiometrisindeki 200 atom, periyodik simülasyon gözesinde rastgele dağıtılmıştır.
Öncelikle, sıvı Al-Tb alaşımını hazırlamak için, sistem hafıza etkilerini silmek amacıyla 2500
K sıcaklığa çıkartılmış; ardından sırasıyla 1208 K sıcaklığa ve oda sıcaklığına (300 K)
soğutulmuştur. Deneysel veriye dayalı Tersine Monte Carlo (RMC) simülasyonları RMC++
simülasyon paketi (McGreevy, 2001) ile yürütülmüş ve sıvı Al91Tb9 alaşımına ait kısmi çift
korelasyonu fonksiyonları elde edilmiştir. Kısmi çiftlere ait deneysel verilerin yetersizliği
sebebiyle RMC simülasyonu, AIMD simülasyonundan elde edilen yoğunluk ve kısmi çift
korelasyonu

fonksiyonları

ile

sınırlandırılmıştır.

RMC

ve

AIMD

simülasyonlarının

kombinasyonu kısmi çift korelasyonlarının sadece sınırlı sistem boyutu sebebiyle yalnızca
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AIMD ile belirlenemeyecek ölçüde daha uzun menzilde güvenilir bir şekilde belirlenmesini
sağlar.
Al-Tb sistemine ait bir interatomik potansiyel elde etmek için Evrik Monte Carlo (IMC)
algoritmasından (Almarza, 2003) faydalanılmıştır. RMC ile elde edilen kısmi çift dağılımı
fonksiyonları, algoritma için girdi olarak kullanılmıştır. Elde edilen interatomik potansiyeller
kullanılarak, NVT grubunda, sıcaklık 1200 K’den 300 K’e kadar 100 K’lik adımlarla azaltılarak
ardışık Monte Carlo simülasyonları yapılmıştır. Her sıcaklık adımı için simülasyon gözesinin
hacmi, AIMD simülasyonundan elde edilen sayı yoğunlukları ile belirlenmiştir. 32.000
atomluk Al91Tb9 sistemini kararlı bir duruma getirmek için sisteme başlangıç olarak fcc
konfigürasyonu atayıp 1200 K sıcaklıkta 100.000 adım boyunca dengelenmiştir. İzleyen
sıcaklık adımlarında, başlangıç atomik konfigürasyonu olarak bir önceki adımın final atomik
konfigürasyonu kullanılmış ve sistemin görece kararlı bir yapıya ulaşması için yeterli olacak
şekilde 50,000 adım boyunca dengelenmiştir. Enerji minimizasyonu tamamlandıktan sonra
1,000 adımlık aralıklarla 5 set yapısal veri toplanmıştır.
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4. Bulgular ve Tartışma
4.1.

Simülasyon Çalışmaları

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ilk kısmında Al-Tb kompozisyonu için Vienna
ab-initio simülasyon paketi kullanılarak 1208 K sıcaklıktaki yapı atomik düzeyde
modellenmiştir. Ab-initio yöntemindeki bilinen problemler nedeni ile bu modelleme 200 atom
gibi sınırlı sayıda Al-Tb atomu ile gerçekleştirilebilmiştir. Bu noktada hatırlanması gereken
200 atomun, Al-NTE gibi MRO içerdiği düşünülen sistemleri temsil etmekte yetersiz
kaldığıdır. Bu yetersizliği gidermek üzere, X-ışını kırınımdan gelen resiprok yapı faktörü verisi
ile (S(Q)-Q) gerçek uzayı temsil eden ab-initio kısmi eşli korelasyonu (g(r)-r) birleştirilerek,
ters-Monte Carlo (RMC) yardımı ile binlerce atomdan oluşan 3 boyutlu sıvı yapılar
oluşturulmuştur. Şekil 4.1(a), bu yapılardan elde edilmiş temsili X-ışını kırınımı simülasyonu
(kesik çizgi) ile gerçek X-ışını verisi (düz çizgi) karşılaştırmalı olarak göstermektedir.
Parçacık hızlandırıcılı yüksek enerjili X-ışını kırınımı deneyleri Amerika Birleşik Devletleri
Argonne Ulusal Laboratuvarında proje yürütücüsünün daha önceki

bir çalışmasında

gerçekleştirilmiştir. Bu veriler proje kapsamında gerçekleştirilen atomik simülasyonlarda ilk
kez kullanılmışlardır. Yüksek sıcaklık deneyleri için ark ile ergitme ile üretilen Al91Tb9
alaşımı ( saflık ağ.%99.99 Al, ağ. %99.9 Tb), özel kuvars kapileri kaplara yerleştirilerek 1208
K sıcaklığa ısıtılıp sıvı hale getirildikten sonra 100 keV enerjiye sahip X-ışını altında kırınıma
uğratılmıştır.

Şekil 4.1 Al91Tb9 alaşımı için (a) Parçacık hızlandırıcılı yüksek enerjili X-ışını kırınımı deney
sonucu ile RMC simülasyon sonucunun karşılaştırılması, (b) IMC yöntemi kullanılarak elde
edilmiş bağ enerjisi-atom uzaklık ilişkileri (Q = 4πsin(θB)/λ).
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Bu noktada dikkat edilmesi gereken, elde edilen 3 boyutlu yapının sadece deneyin yapıldığı
1208 K'deki sıvı yapısını temsil ettiğidir. Diğer sıcaklıklarda (oda sıcaklığında amorf yapı gibi)
bu konfigürasyonların elde edilmesi için o sıcaklıklarda bu zahmetli deneylerin tekrar edilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda, göreceli olarak yeni bir yaklaşım kullanılarak Al ve Tb atomları
arasındaki bağ enerjisi ilişkisi hesaplanmıştır. Bilindiği kadarıyla Al ve NTE sistemleri için bu
literatürde ilk kez yapılmıştır. Bağ enerjileri hesaplama üzere invers-Monte Carlo (reverse
değil) adı verilen bir teknik kullanılmıştır. Bu teknikle ilgili detaylar “Journal of Non-Crystalline
Solids” dergisi tarafından kabul edilen “Structural Modelling of Liquid and Amorphous Al91Tb9
by Monte Carlo Simulations” başlıklı bilimsel yayında (Ovun, 2014) sunulmuştur. Bu
çalışmanın sonucunda, Al-Tb sistemi için Şekil 4.1(b)’deki bağ enerjisi (eV)-atomlar arası
uzaklık (Angstrom) ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlantı kullanılarak her sıcaklıktaki sıvı ve
amorf yapılar modellenebilmektedir. Bu bağlamda, bu ilişki kullanılarak değişik sıcaklıklardaki
g(r)-r grafikleri Şekil 4.2’de sunulmuştur. Bu grafiklerde Al-Al, Al-Tb ve Tb-Tb arası ilişkiler
farklı sıcaklıklarda gösterilmektedir. 1200 K sıcaklığında, potensiyel enerji kullanımı ile
üretilmiş g(r)-r ile RMC ile üretilmiş g(r)-r’ların nerdeyse mükemmel derece uyumlu oldukları
görülmektedir.

Al-Tb

arası

potensiyel

enerjiler

kullanılarak

modellenmiş

Al91Tb9

kompozisyonunda 32,000 atom içeren 1200 K’deki konfigürasyon, 100 derecelik aralıklarla
oda sıcaklığına soğutulmuştur. Soğutulma sırasında hesaplanmış ortalama atomik hacim
Şekil 4.3(a)’daki grafikle sunulmuştur. 600 K yakınında bulunan ani hacim değişimi, bu
sistem için cam geçiş sıcaklığını göstermektedir. Bu sistem için gerçek cam geçiş sıcaklığı
literatürde ilk kez hesaplanmıştır.
Amorf yapıların incelenmesinde kullanılan yöntemlerden önemli bir tanesi Voronoi küme
analizidir. Bu yöntemde konfigürasyon içindeki her bir atom Voroni çokgeni adı verilen ve
yüzey sayısı o atomun kordinasyon numarasına eşit olan indekseme yöntemi ile adlandırılır.
Bu bağlamda her çokgen 5 rakamdan oluşan, <N3 N4 N5 N6 N7> şeklindeki indislerle
gösterilir. Bu indislerde “N”, i- yüzeye sahip çokgen sayısını gösterir. Örnek olarak, icosehral
adı verilen yapı, <0 0 12 0 0> indisi ile gösterilir. Bu yapıda merkezde bir atom olduğu
düşünülür ise, etrafında 12 adet beşgen yüzey vardır ve merkez atomun kordinasyon sayısı
12’dir. Bu yöntem kullanılarak, ısıtıldığında nanokristallenme potensiyeli sahip Al atomlarının
sıvı ve katı amorf yapıda oluşturdukları kümeler incelenmiştir. Bu bağlamda, 32,000 atomluk
konfigürasyonlarda bulunan herbir Al atomunun (toplam 29,120 atom) etrafında oluşan
çokgen yapılar Voronoi yöntemi ile incelenmiştir. Bazı kritik Voronoi indislerindeki
popülasyonun sıcaklıkla değişimi Şekil 4.3(b)’de sunulmuştur. Bu noktada ilginç olan,
Frank’in (Frank, 1952) hipotezinde belirtildiği üzere icosahedral gibi translasyonel simetrisi ile
olmayan yapıların soğuma ile beraber popülasyonlarını artırmasıdır. <0 1 10 2 0>, >0 0 12 0
0> gibi Voronoi indisler popülasyonlarını artırıken, kristal benzeri <0 4 4 6 0>, <0 3 6 3 0> gibi
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yapıların sayısında bir farklılık olmamaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın belkide en can
alıcı noktası, amorf faz içinde tespit edilen kimyasal düzendir. Kısa erim kimyasal düzen
analizi için Warren-Cowley (Warren, 1952; Cowley, 1990) adı verilen yöntem uygulanmıştır.
Bu analiz yöntemi ile, her bir Al atomuna komşu olan (bağ kuran) atom tipi tespit edilmiş ve
en büyük saf Al kümecikleri saptanmıştır.

Şekil 4.2 Al91Tb9 alaşımı için hesaplanmış (a) Al-Al, (b) Al-Tb ve (c) Tb-Tb g(r)-r ilişikileri.
1200K derecede kesik çizgiler RMC sonuçlarını düz çigiler ise IMC sonuçlarını
göstermektedir.
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Şekil 4.3 Al91Tb9 alaşımı için hesaplanmış (a) atomik hacim-sıcaklık ilişkisi ve (b) kritik
Voronoi kümelerinin sıcaklıkla oranlarının değişimi.

Şekil 4.4(a)’daki grafik, saf Al kümeciklerin oranının ve içerdiği atom sayısının sıcaklığa göre
değişimini göstermektedir. Simülasyonlar sonucu elde edilen sonuçlarda, katı amorf
alaşımında 100-200 Al atomu içeren ve sayısal yoğunlukları 1025 m-3’e varan kümecikler
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar daha önce APT ile gerçekleştirilen deney sonuçları ile
örtüşmektedir (Kalay, 2012). Bu bağlamda, bu sistemlerde nanokristal yapıların oluşumunda
bu kümeciklerin etkili oldukları düşünülmektedir. Diğer metalik camlarda sıklıkla rastlanılan
homojen yapıya Al-NTE bazlı metalik camlarda karşılaşılmamaktadır. Katı amorf yapı,
gerçekleştirilen çalışmada gösterildiği üzere saf Al-kümeciklerinden oluşmaktadır. Düşük
sıcaklıklarda tavlama işlemi sonrası bu kümecikler, fcc-Al nanokristallerin çekirdeklenmesi
için enerji olarak tercih edilen yerler oluşturmaktadırlar. Çekirdeklenme bu bölgelerden
başlamaktadır. Fakat büyüme “ağır nadir-toprak elementi difüzyonu” içerdiği için bu bölgeler
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büyüyemeyip ortalama 50 nm çapında ve yüksek popülasyondaki nanokristal Al bölgeleri
oluşturmaktadırlar.

Şekil 4.4 Al91Tb9 alaşımında saf Al kümelerinin (a) oranlarının (kırmızı çizgi) ve ortalama
atom sayılarının (siyah çizgi) sıcaklıkla değişimi ve (b)-(e) kritik sıcaklıklarda 3 boyutlu olarak
gösterimi (küreler Al atomunu göstermekte olup renk skalası küme içerisindeki atom sayısını
göstermektedir).
Yürütülen bu çalışma sonucu elde edilen önemli bilgilerden bir diğeri ise, soğuma hızından
bağımsız yürütülen simülasyon çalışmalarında, Al-NTE arası kuvvetli bağ enerjisi sebebiyle,
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amorf katı fazda homojen bir yapının elde edilmesinin nerdeyse imkansız olduğudur. Bu şu
şekilde daha net açıklanabilir. Sıvı ya da katı halde amorf yapı içerisinde Tb atomları (diğer
NTE elementler içinde geçerli olacaktır) yüksek bir kordinasyon sayısı ile Al atomlarını
etrafında toplamaktadır. Bu ise amorf yapı içerisinde göreceli olarak Tb zengini ve Al zengini
bölgelerin oluşmasına yol açmaktadır. Al zengini bölgelerin oluşması Şekil 4.4(b)-(e)
arasında değişik sıcaklıklar için gösterilmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki geleneksel
olarak hızlı katılaşma ile üretilen amorf+nanokristal kompozit yapı, amorf faz elde edilmesi
şartı ile başka yöntemlerle de elde edilebilmelidir. Elde edilen sonuçların gösterdiği diğer bir
nokta ise soğuma hızının artırılması ile Al zengini bölgelerden kurtulma şansının olmadığı
gerçeğidir. Soğuma hızının artırılması ile, Al zengini kümeler daha küçük boyutlarda ve daha
yüksek sayılarda olacaktır. Bu hipotezi ispatlamak üzere, Al90Tb10 metalik cam alaşımları
eriyik savurma (melt-spinning) ve sıvı nitrojenle soğutulmuş magnetron saçılma (magnetron
Sputtering) teknikleri ile üretilmiştir. Eriyik savurma tekniğinde alaşım sıvı fazdan dönen bir
bakır tekerlek üzerine yaklaşık 106 K/s gibi bir soğuma hızı ile üretilmiştir. Magnetron saçılma
tekniğinde ise buhar fazından 109 K/s gibi bir çok yüksek soğuma hızlarında sıvı nitrojenle
soğutulmuş bakır üzerinde 10 mikron kalınlığında ince filmler üretilmiştir. Alaşımların
kimyasal yapıları elektron mikroprobu sonuçları ile doğrulanmıştır. Şekil 4.5’de ise her iki
alaşımdan toplanmış X-ışını kırınımı sonuçları verilmiştir. Magnetron saçılma sonucu
üretilmiş ince film, 10 mikron gibi bir kalınlığa sahip olduğu için X-ışını kırım verisi biraz daha
gürültülü toplanabilmiştir. Her iki yapıda da geleneksel Al-NTE metalik camlara özgü, ön-pik
ve yan-pik oluşumları gözlemlenmektedir.
Aynı kompozisyonda farklı soğuma hızlarında üretilen iki amorf yapı, kristallenme
davranışlarını

incelemek

üzere

taramalı

termal

kalorimetre

(DSC)

yöntemiyle

incelenmişlerdir. Şekil 4.6, 5 ve 40 K/dakika ısıtma hızı ile toplanmış termal verileri
göstermektedir. Oldukça çarpıcı sonuçlar gösteren termal analiz deneylerinde, aynı
kompozisyona ait fakat farklı hızlarda soğutulmuş amorf yapıların farklı kristallenme yolları
seçtikleri keşfedilmiştir. Bunun sebeplerini araştırmak üzere İtalya’da bulunan Elettra
Parçacık hızlandırıcılı X-ışını kırınımı merkezine proje önerisi sunularak 2013 ve 2014 Mayıs
aylarında yüksek enerjili X-ışını (sinkrotron) yardımıyla kristallenme davranışları yüksek
sıcaklıklarda yerinde (in-situ) incelenmiştir. Bu deneyler kapsamında, numuneler özel kuvars
kapileri içerisinde ve vakum altında ısıtılarak yerinde (in-situ) X-ışını kırınım verileri
toplanmıştır. Bu çalışmalara bir örnek Şekil 4.7’de sunulmuştur. Bu grafikte, eriyik-savurma
ve magnetron saçılma ile üretilmiş amorf numulerin sıcaklıkla değişen X-ışını kırınım
sonuçları iki boyutlu olarak verilmektedir. DSC sonuçlarına benzer şekilde iki amorf alaşımın
faklı olarak devitrife oldukları açıkça görülmektedir. Bu konu ile detaylar TÜBİTAK ile
gerçekleştirilen projenin amacı ile birebir örtüşmediği bu çalışamda verilmemiş olup, proje
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konusunun ilgi alanına giren ilk kristallenme reaksiyonu (fcc-Al nanokristallizasyonu)
hakkında bilgiler sunulmuştur.

0

yan-pik

ön-pik

Kırınım Şiddeti (g.b.)

Amorf piki

eriyik savurma
magnetron saçılma

20

40

60

80

100

-1

Q (nm )

Şekil 4.5 Eriyik savurma (siyah) ve magnetron saçılma (kırmızı) deneyleri ile üretilmiş
Al90Tb10 alaşımının X-ışını kırınımı görüntüsü.
516 K

536 K

<Ekzotermik aşağı doğru>

Isı Akışı

R3
eriyik savurma

S1

R1

549 K

505 K

R4
5 K/dakika
40 K/dakika

R2

magnetron saçılma

S2
440 460 480 500 520 540 560 580 600 620

Sıcaklık (K)
Şekil 4.6 Eriyik savurma ve magnetron saçılma deneyleri ile üretilmiş Al90Tb10 alaşımının 5
ve 40 K/dakika altında termal davranışlarını gösteren DSC verisi.
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Şekil 4.7 (a) Eriyik savurma ve (b) magnetron saçılma deneyleri ile üretilmiş amorf Al90Tb10
alaşımından ısıtılarak yerinde toplanmış parçacık hızlandırıcılı XRD dataları.
Eriyik savurma ve magnetron saçılma deneyleri sonucunda oluşturulmuş amorf yapıların ilk
kristallenme reaksiyonu XRD ile fcc-Al olarak tespit edilmiştir. DSC magnetron saçılma ile
üretilmiş metalik camlarda çok daha geniş bir reaksiyon piki tespit edilmiştir. Eriyik savurma
ve magnetron saçılma deneyleri ile üretilmiş amorf alaşımlar ilk kristallenme reaksiyonun
başladığı bölgeye kadar ısıtılmış ( eriyik savurma için 516 K; magnetron saçılma için 505 KDSC üzerinde işaretlenmişlerdir) sonrasında oda sıcaklığına hızlıca soğutulmuş ve bu
alaşımlardan TEM numuneleri hazırlanmıştır. Bu numunelerden elde edilmiş aydınlık alan
TEM (BF) ve elektron seçik alan kırınımları (SAED) görüntüleri Şekil 4.8’de sunulmuştur.
Eriyik savurma ile üretilen amorf yapıda oluşan fcc-Al nanokristaller reaksiyonun ilk
kısımlarında 30 nm boyutlarda olup reaksiyonun tamamlanması ile 50-70 nm’lik boyutlara
ulaşmaktadırlar. Dendiritik morfolojiye sahip olan kristallerin sayısal yoğunlukları ise 1021 m-3
civarında bulunmuştur. Magnetron saçılma deneyleri ile aynı kompozisyonda üretilen amorf
yapılarda oluşan fcc-Al nanokristalleri ise hem morfoloji, hem de büyüklük olarak eriyik
savurma

ile

üretilen

nanokristallerden

oldukça

faklıdır.

Küresel

morfolojiye

sahip

nanokristaller reaksiyon ilk kısımlarında 2 nm gibi oldukça küçük boyutlarda olup, reaksiyon
tamamlanması ile 10 nm’lik büyüklüklere ulaşmaktadır. Hesaplanan nanokristal sayısal
yoğunluğu ise 1024 m-3 gibi bu alanda daha önce ulaşılmamış bir büyüklüğe sahiptir.
Nanokristal yoğunluğunun magnetron saçılmada eriyik savurma yöntemine göre kat ve kat
büyük olduğu Şekil 4.8’de sunulmuş olan SADP verilerinden de anlaşılmaktadır. Eriyik
savurma için kesik kesik noktasal olan Bragg yansımaları, magnetron saçılma için devam
eden çizgiler halindedirler.
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Şekil 4.8 (a) Eriyik savurma ve (b) magnetron saçılma deneyleri ile üretilmiş amorf Al90Tb10
alaşımından ısıtılarak elde edilmiş fcc-Al nanokristal görüntüleri (sol üst köşelerde SADP
verileri sunulmuştur).
Yürütülen iki farklı nanokristallenme çalışması göstermektedir ki, soğuma hızının artması ve
amorf prekursörün sıvı fazdan buhara çevrilmesi nanokristallenmeyi engellememekte aksine
küme sayısını çoğaltarak popülasyonda bir artmaya yol açmaktadır. Bu bağlamda,
gerçekleştirilmiş simülasyon çalışmaları ile birebir örtüşmektedir. Al-NTE sistemlerinde, NTEAl arasındaki kuvvetli bağ, Al zengini kümeciklerin matris içerisinde dağılmasına yol
açmaktadır. Bu kümecikler sayısal yoğunluğu yüksek fcc-Al nanokristaller için embryo görevi
görmektedir.

Benzer Al-bazlı marjinal metalik camlar üzerinde yapılan daha önceki

çalışmalarda, fcc-Al fazı için kritik çekirdek büyüklüğü yaklaşık 90-120 atom olarak rapor
edilmiştir (Kelton, 2010). Kümeler kritik çekirdeklenme boyutunu geçenler vurgulanacak
şekilde büyüklüklerine göre renklendirilmiştir. Kritik boyutun üzerinde kalan 1025 m-3
mertebesinde sayı yoğunluğuna sahip bu kümeler cam fazın içerisinde hapsolmuş ve nadir
toprak elementi bakımından zengin örgü tarafından birbirinden izole edilmiştir. Böylelikle,
devitrifikasyonun ilk aşamasında, çözünence zengin örgü arasında yavaş gelişen uzunmenzilli difüzyon

sebebiyle nanokristallerin kesintili büyümeleri, 1021-1024 m-3 sayı

yoğunluklarında fcc-Al nanokristallerine sebebiyet verir. Bu tablo klasik çekirdeklenme teorisi
tarafından dışlanan nanoölçekli kimyasal ayrışıklığın çok özel bir durumunu ortaya koyar.
Yakın zamanda, Wallace ve diğerleri (Wallace, 2013) sıvı fazda benzer tipte ayrışıklıkların ve
klasik olmayan bir çekirdeklenme rotası izleyen önçekirdeklenme kümelerinin gelişiminin
başka sistemlerde de mevcut olduğunu göstermişlerdir. Dolayısıyla, spekülatif olarak görülse
de hem şimdiki simülasyonlar hem de önceki APT ve HEXRD (Kalay, 2008; Kalay 2010)
çalışmalarına göre katı haldeki kimyasal ayrışmanın kaynağı olarak öncül sıvı faz
45

gösterilebilir. Düşük sıcaklıkta tavlama sonucu yapısal gevşeme esnasında, bu nanoölçekli
kimyasal ayrışıklıklar (i) saf Al önçekirdeklenme kümelerinin fcc-Al nanokristalleri için
potansiyel çekirdeklenme noktaları oluşturmasından, (ii) bu kümeleri kaplayan nadir toprak
elementinin

yoğunlaştığı

örgünün

difüzyon

bariyeri

olarak

davranmasından

ve

nanokristallerin büyümesini engellemesinden ve (iii) klasik çekirdeklenme teori tarafından
öngörülemeyecek

kadar

aşırı

derecede

yüksek

yoğunluktaki

nanokristal

çekirdeklenmesinden sorumludur.

4.2.

Amorf/Nanokristal Toz Üretimi

4.2.1. Mekanik Öğütme
Mekanik yollar ile amorf/nanokristal toz üretimine, literatürden ve daha önce gerçekleştirilen
simülasyon ve hızlı katılaşma çalışmalarımızdan yola çıkarak gas püskürtümü ile daha
önceden alaşımlanan ve hızlı katılaştırılan Al-Sm ikili bir alaşımının mekanik öğütülmesi ile
başlanmıştır. Bu süreçte boyutları 45 ve 75 mikron olan Al90Sm10 tozları SPEX 8000 yüksek
enerjili bilyeli değirmen ile dövülmüştür. Öğütme işlemi için bilye/toz ağırlığı oranı 20:1 olarak
kullanılmıştır.
Dövülme işleminden önce tozların içyapıları Cu-Kα dalgaboylu (λ=1.54056 Å) XRD ve SEM
ile incelenmiştir. Şekil 4.9’da bulunan kırınım desenlerinden görüleceği üzere tozların
içyapıları fcc-Al ve yarı kararlı tetragonal Al11Sm3 kristal fazlarından oluşmaktadır. Şekil
4.10’da ise geri saçılmış SEM (BSE) görüntüleri verilmiştir. Görüleceği üzere tozlar küresel
geometriye sahip olup, açık kontrasta ait bölgeler Sm tarafından zengin olan tetragonal
Al11Sm3 kristal fazını göstermektedir.
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Şekil 4.9 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 45 ve 75 mikronluk ortalama çapa sahip tozların
SPEX öncesi XRD verileri.

Şekil 4.10 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 45 ve 75 mikronluk ortalama çapa sahip tozların
SPEX öncesi kesit boyunca BSE SEM görüntüleri.
Şekil 4.11’de 45 mikron boyutlu, fcc-Al ve yarı kararlı tetragonal Al11Sm3 kristal fazlarına
sahip gaz atomize edilmiş Al90Sm10 tozlarının mekanik öğütme işlemi sırasındaki faz gelişimi
sonuçları verilmiştir. Her 10 saatte bir edinilen kırınım desenleri ile amorflaşma miktarı
kontrol edilen numunelerde, zamanın artması ile XRD yansımalarının genişlediği ve yansıma
şiddetlerinin azaldığı görülmektedir. Özellikle 110 saat sonunda sadece fcc-Al fazına ait
piklerin kaldığı ve kompozisyonun büyük ölçüde amorflaştığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar ilk
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bakışta olumlu görünsede iki önemli problemle karşılaşılmıştır. Birincisi amorflaşma
zamanları yani kristal yapılara ait piklerin genişleyip kaybolma zamanları 110-120 saat gibi
çok uzun zaman almasıdır. İkinci ve daha önemli olan problem ise, 140 saat sonunda büyük
bir bölümü amorf olan tozların oksitlenmesidir. 140 saat sonunda ölçülen EDS sonuçları
atomsal olarak %22±2 O, %71±1 Al, %7±1 Sm göstermektedir. Temsili bir EDS sonucu Şekil
4.12’de verilmiştir.
Görüldüğü üzere oksitlenme metalik fazların amorflaşmasına engel olmuştur. Dolayısıyla
oksitlenme sorununu gidermek amaçlı şu önlemler alımıştır:
i.

Tozlar Ar atmosferi altında öğütülmeye başlanmıştır.

ii.

Değirmenin kasa kısmına soğutucu bir vantilatör adapte edilmiştir.

iii.

Numune tutucunun kapak kısmı parafilmle sıkıştırılmaya başlanmıştır.

iv.

Amorflaşma eğilimini gözlenlemek üzere gerçekleştirilen XRD deneyleri daha
uzun aralıklarda yapılarak numune içindeki toz işlem bitine kadar daha uzun
süre Ar gazı altında tutulmuştur.

Şekil 4.11 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 45 mikronluk ortalama çapa sahip tozların SPEX
sonrası XRD sonuçları. Sağ sütundaki rakamlar saat cinsinden öğütülme zamanlarını
vermektedir.
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Şekil 4.12 140 saat öğütülmüş Al-Sm tozlarından toplanmış EDS sonucu.
Alınan bu önlemler ile birlikte, deneyler ortalama 75 mikron boyutundaki Al90Sm10 tozları
kullanılarak tekrarlanmıştır. Şekil 4.13’te 10 ve 90 saat öğütme sonrası toplanmış XRD
sonuçları verilmiştir. 10 ve 90 saat öğütme karşılaştırıldığında, 90 saatte kristallere ait piklerin
sayıca azaldığı ve genişlediği görülmektedir. Ayrıca bir önceki denemede gözlemlenen
oksitlenme problemi yaşanmamıştır ve alınan önlemlerin işe yaradıkları gözlemlenmiştir.
Fakat, 90 saat gibi uzun sayılabilecek bir öğütme sonunda dahi amorf bir yapıya
rastlanılmamıştır. XRD sonuçları fcc-Al ve Al-Sm elementlerinden oluşan bir intermetalik
yapının malzemeye yüklenen aşırı mekanik enerjiye karşı direndiğini, herhangi bir amorf
yapının oluşmadığını göstermektedir. Şekil 4.14’de öğütülen tozların temsili bir SEM
görüntüsü

gösterilmektedir.

Sözkonusu

SEM

görüntüsü

tozların

topaklandıklarını ve kristal yapılarını muhafaza ettiklerini göstermektedir.
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biraraya

gelerek

Şekil 4.13 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 75 mikronluk ortalama çapa sahip tozların SPEX’le
10 (siyah) ve 90 saat (kırmızı) öğütme sonrası XRD sonuçları.

Şekil 4.14 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 75 mikronluk ortalama çapa sahip tozların 90 saat
öğütülme sonrası morfolojilerini gösteren SEM görüntüsü.
Al-Sm ikili kristal tozlarında istenilen sonucun elde edilememesi sebebiyle, literatürde
alaşımların cam oluşturabilme yeteneğini arttırmak için sıklıkla kullanılan geçiş metallerini
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ekleme yöntemine gidilmiştir. Bu nedenle Al ve Sm alaşımına, Fe ve Cu eklenerek
Al85Sm7Fe5Cu3 elde edilmiştir. Alaşımların üretimi için Edmund Bühler marka ark ile eritme
cihazı kullanılmıştır. Elde edilen alaşımlar, aynı cihaza adapte edilmiş olan emme döküm
aparatı ile hızlı katılaştırılmış ve oluşabilecek kararlı faz oranı azaltılmıştır. Şekil 4.15’de, arkile ergitme tekniği kullanılarak alaşımlanmış ve kararlı faz oranını azaltmak üzere emme
döküm tekniği ile hızlı katılaştırılmış Al85Sm7Fe5Cu3 örneğinin BSE SEM görüntüsü
görülmektedir. Al-Sm ikili fazında olduğu üzere açık renkli kısımlar Sm zengini olan yarı
kararlı yapıları göstermektedir.

Şekil 4.15 Gaz atomizasyonu ile üretilmiş 75 mikronluk ortalama çapa sahip tozların (siyah)
90 saat öğütülme sonrası morfolojilerini gösteren BSE SEM görüntüsü.
Emme döküm ile üretilmiş 2 mm çapında 3-4 cm uzunluğundaki çubuklar öncelikle havanda
dövülüp boyutları küçültülerek SPEX ile öğütülecek şekle getirilmişlerdir. Sonrasında, daha
önce kullanılan bilye/toz ağırlık oranı değerleri olan 20:1 kullanılarak öğütülme işlemine tabi
tutulmuştur. Şekil 4.16’da, 150 saat gibi çok uzun sayılabilecek öğütme sonrası XRD verisi
görülmektedir. Daha önceki çalışmalara oranla, kristal piklerin genişlikleri ve şiddetleri
azalmasına rağmen istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. EDS ve XRD sonuçları herhangi bir
oksit fazın oluşumunu göstermemektedir. 150 saat gibi uzun öğütme süresi sonunda bile
istenilen oranda metalik cam oluşumuna rastlanılmamıştır.
İkili ve çoklu alaşımlardan mekanik öğütme ile amorf/nanokristal eldesi SPEX’le çok uzun
süre öğütülme sürelerine karşın anlamlı miktarda amorf faz içeren malzemelere
dönüştürülememesinden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Literatürde de belirtildiği üzere
alaşımların mekanik öğütme ile amorf hale gelme yeteneği deney öncesi tahmin edilebilecek
bir özellik değildir ve daha önce de belirtildiği gibi, bazı alaşımlar hızlı katılaşma ile amorf
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hale dönüşebilmelerine rağmen, aynı alaşım öğütme yolu ile amorf hale dönüştürülemeye
bilmektedir(Suryanarayana et al., 2001; Suryanarayana, 2001). Bu duruma, katılaşma
sırasında oluşan intermetalik yapıların yol açtığı düşünülmektedir. Yüksek ergime sıcaklığına
sahip yarı kararlı fazların (örnek: t-Al11Sm3), yüksek enerjili öğütme sırasında oluşan gerinim
değerleri karşısında da direnç gösterdiği düşünülmektedir.

Şekil 4.16 Emme döküm ile üretilmiş Al85Sm7Fe5Cu3 alaşımının 150 saat öğütülme sonrası
faz dağılımını gösteren XRD görüntüsü.
4.2.2. Mekanik Alaşımlama
Mekanik öğütme işlemi ile amorf/nanokristal bir içyapı üretilememesinden dolayı mekanik
alaşımlama yöntemine geçilmiştir. Mekanik alaşımlamada deneysel yöntem bölümünde
belirtildiği gibi elementler alaşım kompozisyonları daha önceden belirlendiği şekilde numune
kabına saf elementleri doğrudan beslenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Mekanik alaşımlama
süreçleri SPEX 8000 bilyeli değirmen ile metalik cam üretilmeye çalışılmıştır. Bütün
üretimlerde bilye/toz ağırlığı oranı olarak 20:1 kullanılmıştır.
Şekil 4.17’de Al88Sm7Ni5 kompozisyonuna uyacak şekilde yüksek enerjili değirmene
beslenmiş saf elementlerin, 55 saat sonundaki XRD verisi gösterilmektedir. Bu alaşım
sistemi ile ilk kez yüksek oranda amorf fazı XRD sonucu ile gözlemlenmiştir. Fakat amorf faz
ile beraber ciddi miktarlarda intermetalik (IM) ve fcc-Al yapılılarına da rastlanılmıştır.
Ulaşılmak istenilen yapı amorf ve fcc-Al nanokristallerinden oluşacağı için, fcc-Al fazı nano
ölçeklerde olduğu sürece kabul edilebilir durumdadır. Fakat intermetalik yapılar sahip
olabilecekleri fasetli biçemlerinden dolayı malzemede istenilmemektedir. Bu soruna iki farklı
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strateji düşünülmüştür. Birincil olarak öğütme süresi uzatılarak istenmeyen IM fazların
mekanik olarak giderimi gerçekleştirilebilir, fakat öğütme süreleri pratik sınırların dışında
kalmaktadır. İkincil olarak ise Al88Sm7Ni5 alaşımına dördüncü bir geçiş elementi takviyesi ile
amorf fazın oluşum süresini kısaltmak ve/veya cam oluşturabilme yeteneğini arttırmaktır.
Alaşım geliştirme ve alaşımlama süresini kısaltma sebeplerinden dolayı çalışmaya ikinci
çözüm uygulanarak devam edilmiştir.

Şekil 4.17 Saf elementlerle başlanarak öğütülmüş Al88Sm7Ni5 alaşımının 55 saat sonrası faz
dağılımını gösteren XRD kırınımı.
Şekil 4.18’de Al85Sm7Fe5Ni3 kompozisyonu için elemental halde saf tozlardan başlanarak
gerçekleştirilmiş alaşımlama sonucunu gösteren XRD kırınımı verilmiştir. Alaşımlamada
bilye/toz ağırlığı oranı 20:1 olarak alınmış ve 60 saat sürmüştür. Kırınım deseninden de
görüleceği üzere, süreç sonucunda alaşımda amorf ve fcc-Al fazları görülmektedir. Buna ek
olarak, literatür kısmında belirtilen ön-pik ve yan-pik oluşumları da dikkat çekmektedir. Bu
piklerin oluşması, nadir toprak elementi atomların Al (ve diğer geçiş metalleri) etrafında
toplandığı ve matrisin nanokristallenmeye uygun hale geldiğini işaret etmektedir. 38°
yakınında bulunan fcc-Al’nin (111) Bragg yansımasına ait olan piki genişliği matris içerisinde
nano boyutlarda bulunduğunu göstermektedir. Amorf matris içerisinde fcc-Al olmasına karşın
öğütme zamanı daha uzun sürelere taşınmamıştır. Bunun sebebi nanokristal fcc-Al’un zaten
matris içerisinde varlığının istenmesi ve sürenin uzamasıyla matrisin tekrar kristallenmeye
başlama tehlikesidir. XRD deneyleri kullanılarak gerçekleştirilen hesaplamalarda yaklaşık
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olarak %26 (hacimsel) oranında fcc-Al nanokristalin amorf matris içerisinde var olduğu
bulunmuştur.

Şekil 4.18 Saf elementlerle başlanarak öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının 60 saat sonrası
faz dağılımını gösteren XRD görüntüsü.

Şekil 4.19 (a) Saf elementlerle başlanarak 60 saat öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının BF
ve (b) SADP görüntüleri.
Şekil 4.19(a) ve (b)’de aynı alaşımdan elde edilmiş BF ve SADP görüntüleri gösterilmektedir.
Özelliksiz bölgelere sahip BF görüntüsü amorf matrisin varlığını işaret etmektedir. Amorf
matris üzerinde büyüklükleri yaklaşık 10 nm olan fcc-Al nanokristaller göze çarpmaktadır.
Numune TEM için idealden biraz kalın olduğu için nanokristaller istenilen ölçüde keskin
görünmemektedir. Fakat SADP deseni amorf ve fcc-Al oluşumunu net olarak ortaya
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koymaktadır. fcc-Al’ye ait Bragg yansımaları ince bir çember oluşturmaktadır. Bu
yansımaların haricinde fcc-Al’ye ait olmayan bazı kırınım notları gelmiştir. X-ışını kırınımı
deseninde gözükmeyen bu fazın intermetalik bir faz olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat TEM
mikrograflarında

matris

gözükmemesinden

içerisinde

dolayı istenilen

küresel

biçim

haricinde

amorf/nanokristal içyapısına

bir

kristal

türünün

ulaşıldığı sonucuna

varılmıştır.

Şekil 4.20 Saf elementlerle başlanarak 60 saat öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının sabit
sıcaklık artışı altında ısıl davranışı.
Üretilen amorf/nanokristal alaşımın ısıl davranışı DSC ile eş-zamanlı ısıtma yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.20, Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının DSC ile sabit sıcaklıkta ısıtılması
sonucu değişen ısı akışını göstermektedir. DSC eğrisinde anlaşıldığı üzere alaşım yaklaşık
628 K dereceye kadar amorf ve nanokristal fcc-Al ve IM fazlarını korumaktadır. 628 K
sonrası üç adet ekzotermik reaksiyon göze çarpmaktadır. 628 K öncesi amorf halde bulunan
alüminyum kümeciklerinin de kristallenmesi beklenmektedir. Fakat bu durum, kristallenme
pikinin genişlemesi ve oluşan nanokristallerin boyutlarının küçük olmasından dolayı DSC
üzerinde gözlemlenememiştir. Bunlara ek olarak DSC öncesinde belli miktar fcc-Al
nanokristallerinin içyapıda hali hazırda bulunması da bu reaksiyonun görünmesini
“perdelemiş” olabilir.
Üretilen amorf/nanokristal Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının ısıl direncini nicel olarak belirlemek
adına, fcc-Al nanokristallenmesi ve DSC’de 625 K’de gözlenen ikinci faz dönüşümünün eşik
enerjileri Kissinger (Kissinger, 1957) ve Ozawa (Ozawa, 1965) yöntemleri olarak adlandırılan
iki farklı yaklaşımla hesaplanmışlardır. Kissinger analizi, faz dönüşümlerinin eşik enerjilerini
hesaplamak için sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Isıtma hızı değişiminin tepkime hızı
üzerinde doğrudan etkisi olan ısı ile etkinleşen tepkimeler, işlemin devamı için bir eşik
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enerjisini aşmak zorundadırlar. Kissinger analizi, ısı ile etkinleşen tepkimelerin eşik
enerjilerini

dönüşüm

sıcaklıklarının

hızı

ısıtma

ile

değişiminden

yararlanarak

hesaplamaktadır. Kristallenme dönüşümlerinin ısıveren (ekzotermik) tepkimeler oldukları
bilgisini ve DSC sinyallerinde reaksiyonun en yüksek hızına ulaştığı yer olarak pik
pozisyonundaki sıcaklık olduğu kabullenmesi yapılarak şu denkleme ulaşılır:
ln

Denklem

4.1

Denklemdeki φ ısıtma hızını, Tp pik sıcaklığını ve Ec eşik enerjisini vermektedir. Yukarıdaki
denklem ile ifade edilen Kissinger analizi, doğrusal çıkan ln(φ/ Tp2) ‘ye karşı 1/Tp grafiğinin
eğimi ile eşik enerjileri bulunmaktadır.

Şekil 4.21 Farklı hızlarda ısıtılmış Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımından toplanmış DSC sonuçları.
Kissinger analizine çok benzeyen, Ozawa analizi de eşik enerjilerini hesaplamak için
kullanılan yaygın yöntemlerden biridir. Kissinger yönteminden farklı olarak, Ozawa analizi
tepkime mertebesinin sabit bir değer olduğunu ve ısıtma hızı ile değişmediğini
kabullenmektedir. Bunun sonucunda şu denklem elde edilmiştir:
.

ln
4.2
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Denklem

Ozawa analizi, Kissinger analizine benzer olarak ln(φ)’nin 1/ Tp’ye karşı çizimi sonucu
oluşturulan grafiğin eğiminden eşik enerjileri bulunmaktadır.
Kissinger ve Ozawa yöntemlerini kullanarak eşik enerjisi hesaplamak üzere Şekil 4.21’de
gösterilen DSC çalışması gerçekleştirilmiştir. Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımı 10, 20, 30 ve 40
K/dakika hızlarında eş-zamanlı olarak ısıtılarak fcc-Al ve ikincil dönüşüm (Şekil 4.22) için
gereken enerjiler hesaplanarak Tablo 4.1’de sunulmuştur. Tabloda görüleceği üzere
Kissenger ve Ozawa yöntemleri birbirlerine yakın sonuçlar vermiştir. Nanokristal fcc-Al için
eşik enerjisi 80 kJ/mol mertebesinde, ikincil dönüşüm sonucu oluşan intermetalik faz için 400
kJ/mol mertebesinde değerler elde edilmiştir. Tablo 4.2, literatürde bulunan, Al-NTE bazlı
amorf alaşımlarda fcc-Al oluşumu için gereken eşik enerjilerine örnek sunmaktadır. Tablo
4.2’deki değerler ile karşılaştırıldığında bu çalışmada üretilen alaşım için oldukça düşük bir
eşik enerjisinin nanokristal fcc-Al oluşumuna yeterli olduğu gözlemlenmektedir. Mekanik
alaşımlama sonucu üretilen amorf/nanokristal alaşımda fcc-Al nanokristallerinin zaten var
oldukları bilgisi göze alındığında ölçülen eşik enerjisin düşük olmasının oldukça gerçekçi
olduğu düşünülmektedir. 630 K sıcaklıkta oluşan ikincil dönüşüm için ise eşik enerjisi ise
göreceli olarak yüksektir. Bu sonuç ise üretilen amorf/nanokristal alaşımın ısıl direncinin
oldukça yüksek olduğunu göstererek ilerleyen bölümlerde bahsedilecek basma ve sinterleme
deneyleri açısından da elverişli bir alaşım üretildiğini göstermektedir.

Şekil 4.22 (a) Kissenger ve (b) Ozawa yaklaşımları ile hesalanmış φ ve 1/Tp ilişkileri.
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Tablo 4.1 Kissinger ve Ozawa yaklaşımları ile hesaplanmış eşik enerjileri.
Al85Sm7Fe5Ni3
fcc-Al
İkinci
Dönüşüm

Eşik Enerjisi
Kissinger (kJ/mol) Ozawa (kJ/mol)
80
85
419

408

Tablo 4.2 Farklı Al-NTE kompozisyonlar için Kissenger ve Ozawa yaklaşımları ile
hesaplanmış eşik enerjileri.
Alaşım
Al90Sm10
Al86Ni6Y4.5Co2La1.5
Al85Ni5Y6Co2Fe2

Kissinger (kJ/mol)
171 ± 3
324 ± 30
294 ± 31

Ozawa (kJ/mol)
171 ± 2
333 ± 30
303 ± 31

Kaynak
(Kalay et al., 2008)
(Li et al., 2011)
(Li et al., 2011)

DSC tekniği malzemelerin ısıl davranışları hakkında yararlı bilgiler sağlamasına rağmen ısıl
dönüşümler sonucunda oluşan fazlar hakkında kimyasal bir bilgi vermemektedir. Bu sebeple
üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının ısıl davranışı Alba Sinkrotron Işık Kaynağında bulunan
BL04-MSPD sektöründe yüksek enerjili x-ışını kırınımı (HEXRD) ile in-situ olarak
incelenmiştir. Şekil 4.23’te faz dönüşümlerini gösteren iki boyutlu çizimi verilmiştir; çizim,
numune eş-zamanlı olarak ısıtılırken toplanan kırınım desenlerinin sıcaklığa karşı üst üste
çizdirilmesi ile oluşturulmuştur. Şekil 4.23 dikkatlice incelendiğinde, oda sıcaklığında TEM
analizinde görülen fakat Cu-Kα dalgaboylu XRD ile elde edilen kırınım deseninde
görülemeyen bilinmeyen intermetalik faz ayırt edilebilmektedir. Sıcaklığın artışı ile DSC’de
belirgin bir şekilde gözlenemeyen fcc-Al nanokristallenmesi 552 K’de, yine DSC’de 628 K’de
görülen ikinci faz dönüşümü ise 619 K’de gözlemlenmiştir. Belirlenemeyen ikinci IM fazın
geçirdiği üçüncü faz dönüşümü ise 687 K’de gözlemlenmiştir.
İkinci faz dönüşümüne ait dönüşüm sıcaklığının iki teknikle farklı ölçülmesinin temel sebebi
faz dönüşüm sıcaklıklarının ısıtma hızına bağlı olarak değişmesidir: DSC deneyi 40 K/dakika,
in-situ HEXRD ise 20 K/dakika ısıtma hızlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra in-situ
HEXRD deneyi, üretilen tozların x-ışınlarını az soğuran kapiler tüp içine konularak ve söz
konusu tüpün açık havada ısıtılması ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla in-situ HEXRD
deneyleri sırasında ısıl denge tam olarak sağlanamadığından ötürü nicel olarak ölçülen
dönüşüm sıcaklığı değeri ile arasında yaklaşık olarak ~9 K’lik bir kayma gözlenmiştir.
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Şekil 4.23 60 saat süre ile öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının 20 K/dakika hızla oda
sıcaklığından 873 K sıcaklığa ısıtılırken toplanmış in-situ HEXRD sonuçları.
Üretilen tozların boyutlarının tayin edilmesi amacıyla mekanik alaşımlanan Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal alaşımına parçacık boyutu analizi yapılmıştır. Parçacık boyutu analizi ilk
olarak Malvern Mastersizer 2000 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Parçacık boyut
analizine yönelik sonuçlar Şekil 4.24 (a)’da sunulmuştur. Bu analiz için yaklaşık olarak 2
gram toz kullanılmıştır ve bu miktar SPEX 8000M bilyeli değirmen ile 60 saat sonunda
üretilen toplam toz miktarına karşılık gelmektedir. Tozların parçacık boyutu analizi sonunda
geri dönüşümleri mümkün olmadığın dolayı ve az miktarlarda toz üretilebildiği için deney
tekrarlanmamıştır. Analiz sonucunda Şekil 4.24(a)’da görüldüğü üzere Gauss dağılımı
gözlenmiştir ve ortalama parçacık boyutu ~100 mikron boyutlarındadır. Fakat üretilen tozlar
SEM ile incelendiğinde (Şekil 4.24 (b)), 100 mikron boyutlu parçacıkların aslında boyutları 10
ila 30 mikron arasında değişen küçük boyutlu tanelerden oluşan bir topak olduğu
gözlenmektedir. Dolayısıyla parçacık analizi cihazı, optik bir yöntem olan kırınım ile
topakların boyutunu ölçmesi sebebiyle topağı oluşturan küçük taneleri ayırt edememiştir.
Parçacık boyutunun topaklanma sebebiyle 100 mikron mertebelerine çıkması ise çalışmada
kullanılan üretim yöntemi olan bilyeli değirmenden kaynaklanmaktadır. Giriş bölümünde
anlatıldığı üzere toz öğütme işlemi, yüksek enerji ile çarpışan iki bilyenin arasında kalan
tozların önce birbirleri üzerine soğuk-kaynaklanması ve daha sonra bu parçaların
parçalanması ile gerçekleşmektedir. Bu sebepledir ki öğütme/alaşımlama işlemi bitiminde
elde edilen tozların büyük bir kısmı topların birbirine çarpması süreci sonucunda soğukkaynaklanan tozlardır ve mikroskop altında topaklanmış taneler olarak gözlemlenmektedir.
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Şekil 4.24 (a) 60 saat süre ile öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının parçacık boyutu analizi.
(b) Üretilen tozların SEM ile yakından görüntüsü.

Şekil 4.25 Saf elementlerle başlanarak 60 saat öğütülmüş Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının (a) kesit
ve (b) tek parçacık yüzeyini gösteren SEM görüntüleri.
Şekil 4.25’de mekanik öğütme sonucu elde edilmiş amorf/nanokristal tozların SEM altındaki
görüntüleri görülmektedir. Tozların topaklandıkları ve oldukça düzensiz şekilde bulundukları
görülmektedir. Şekil 4.25(a)’da kesit alanını gösteren tozlar bakalite gömülü numunelerden
elde edilmiştir. Aynı numunelerden, bakalitin uygun bir sertlik ölçme ortamı olmadığının
bilinmesine karşın, mekanik özellikler hakkında fikir vermesi açısından mikrosertlik ölçümleri
toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar oldukça farklıdır. 80 Hv gibi olması mümkün olmayan
değerler elde edildiği gibi 240 HV gibi yüksek değerlerde elde edilmiştir. Demirtaş ve Kalay’ın
daha önce hızlı katılaşma ile üretilmiş Al-NTE numunelerde amorf alaşım için 180 Hv,
nanokristallenmenin başlangıcında 240 HV ve bitiminde (hacimce yaklaşık %35-40
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nanokristal) 280 Hv’ye ulaştığı sonucuna varılmıştır (Demirtaş, 2013). Bu çalışmada bakalit
içinde gömülü numuneler için düşük çıkan sonuçlar için tozların bakalit içinde hareket ettiği
ve yüksek çıkan sonuçların daha doğru olacağı varsayılır ise, önceki çalışmalara paralel
sonuçlar elde edildiği sonucuna varılabilir.
Sinterleme öncesi parçacık boyut tayinine yönelik parçacık boyut analizleri Malvern
Mastersizer 2000 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Parçacık boyut analizine yönelik
sonuçlar Şekil 4. 24(a)’da sunulmuştur. Parçacık analizi sonucunda d(0.1) 43 mikron, d(0.5)
93 mikron ve d(0.9) 204 mikron bulunmuştur. Bu analizler için yaklaşık olarak 2 gram toz
kulanılmıştır. Tozların analiz sonunda geri dönüşümleri mümkün olmadığın dolayı ve az
miktarlarda toz üretilebildiği için deney tekrarlanmamıştır. Analiz sonucunda elektron
mikroskobundan ölçülmüş olan parçacık boyutu değerlerinden daha büyük bir parçacık
boyutu saptanmıştır. Şekil 4.26’da elektron mikroskobu ile gösterilen toz parçacıkları ile
karşılaştırıldığında, parçacık boyut analiz cihazının topaklanmış parçacık boyutlarına yakın
değerler verdiği gözlemlenmiştir. Ortalama 100 mikron boyutlarında olan topaklanmış
parçalar yaklaşık olarak 10-20 mikron büyüklüğünde parçacıklardan oluşmaktadır.

Şekil 4.26 (a) Topaklanmış tozların ve (b) parçacıkların SEM görüntüleri.
4.3 Soğuk Presleme ve Sinterleme Deneyleri
Hacimli yapıların oluşturulması için gerçekleştirilen soğuk presleme ve sinterleme deneyleri
üretim parametreleri en-iyileştirilen ve yapısal olarak karakterize edilen Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal alaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Üretilen tozlardan hacimli yapı eldesi,
deneysel yöntem bölümünde belirtildiği gibi, tek eksenli hidrolik pres yardımıyla silindir
biçiminde basılarak, ham kompaktlar oluşturulmuştur. Literatürde amorf Al85Sm7Fe5Ni3
alaşımının yoğunluğu deneysel olarak tespit edilmediği için, üretilen numunelerin
yoğunlukları söz konusu alaşımın kristal hali için hesaplanmış teorik yoğunluk değeri olan 3.8
g/cm3 kullanılarak karşılaştırılmıştır.
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İlk olarak Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı 15 mm çaplı kalıp ile 1 mm yüksekliğe
sahip olacak şekilde 22 tonluk yük altında tek eksenli hidrolik pres ile basılmıştır. Üretilen
ham kompaktın yoğunluk değeri 2,74 g/cm3 olarak ölçülmüştür. Eğer bu alaşım tamamen
amorf olarak üretilebilirse yoğunluğu yaklaşık olarak %1-2 oranında daha az olması
beklenirdi. 22 ton altında gerçekleştirilen deneyler sonucu ulaşılmış yoğunluk, kristal hal için
hesaplanan teorik yoğunluk temel alındığında %72 mertebelerindedir. Elde edilen yoğunluk
değeri, sinterlemeden önce elde edilmesi beklenen yüzdece yoğunluk değerlerinden oldukça
düşüktür. Yüzdece yoğunluk değerini yükseltmek adına, deneysel yöntem bölümünde
belirtilen, 300 ton kapasiteli tek eksenli hidrolik pres ile 50 tonluk yük uygulayarak soğuk
presleme deneyleri yinelenmiştir. Uygulanan 50 tonluk yük, 15 mm çaplı kalıba doldurulan
tozlar üzerinde yaklaşık olarak ~283 MPa kuvvet uygulanmasına denk gelmektedir.
Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozları ile yüksek yük uygulanması ile yeniden
üretilen ham kompaktların yoğunluğu 3.22 g/cm3 olarak ölçülmüştür ve bu yoğunluk yaklaşık
olarak ~%85 ham yoğunluğa denk gelmektedir. Şekil 4.27’de 22 ve 50 ton yükler altında
basılmış ham kompaktlara ait SEM görüntüleri verilmiştir. Aynı büyütmede çekilen iki
görüntüden de görülebileceği üzere pres sırasında tozlar üzerine uygulanan yükün artırımı
gözeneklerin sayıca ve dağılımsal olarak azalmasını sağlamış, tozların birbirlerine daha çok
yaklaşması sebebiyle elde edilen ham yoğunluk değerinin artmasına sebep olmuştur.

Şekil 4.27 (a) 22 ton ve (b) 50 ton yükler altında basılmış ham kompakt yapılar. Oklar
gözenekleri göstermektedir.
Literatüre bakıldığında uygulanan basma kuvvetlerinde çok daha yoğun ham kompaktlar elde
edilebilindiği görülmektedir. Örnek olarak 601AB alüminyum alaşımı (ağırlıkça %0,25 Cu, %1
Mg ve %0,6 Si) için 200 MPa kuvvet altında %88 yoğunluk elde edilebilmektedir (Davis,
1993). Bu çalışmada göreceli olarak daha düşük elde edilen ham kompakt yoğunlukları,
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kullanılan amorf/nanokristal alaşımın içerdiği nadir-toprak elementi ve diğer alaşım
elementlerin yüksek oranlarda olması ile ilişkilendirilmektedir.
Üretilen amorf/nanokristal yapıdaki Al85Sm7Fe5Ni3 tozların, sıkıştırılma öncesi ısıl dirençlerini
saklayıp saklamadıklarını öğrenmek üzere, üretilen ham kompaktlardan 20 mg’lık bir parça
koparılarak eş-zamanlı DSC taramaları gerçekleştirilmiştir. Şekli 4.28’de görülebileceği üzere
ham kompakt yapı, aynı kompozisyondaki amorf/nanokristal toz ile aynı ısıl davranışı
göstermektedir.

Bu

DSC

taraması

ile

tozların

preslenmesi

sırasında

üretilen

amorf/nanokristal tozlarda, amorf yapının kristallenmesi gibi yapısal olarak bir değişim
gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.
Üretilen ham kompaktlar ilk olarak sağladığı atmosfer kontrolü ve ısıölçer özelliklerinden
dolayı DSC ile sinterlenmiştir. DSC, ham kompaktların sabit sıcaklık altında, düşük sıcaklık
sapması ile hem sinterlemeyi sağlamış, hem de sinterlenme sırasında gerçekleşebilecek
yapısal dönüşümlerin gözlemlenebilmesini sağlamıştır. Şekil 4.21 ve 4.28’de verilen eşzamanlı DSC taramalarından görüleceği üzere üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal
alaşımının toz ve ham kompakt durumlarında fcc-Al harici ilk kristallenme sıcaklığı 628 K
olarak ölçülmüştür ve eş-ısıl sinterleme sıcaklıkları da bu sıcaklığın altında olacak şekilde
573, 583 ve 593 K olarak belirlenmiştir. Bütün sinterleme deneyleri için, numuneler belirlenen
sinterleme sıcaklığına 373 K/dakika hızla ısıtılmış ve belirlenen sabit sıcaklıkta zamana göre
ısı akışı verisi toplanmıştır.
İlk olarak tek eksenli presleme yükünün etkisi, 22 ve 50 tonla basılmış ham kompaktlar
kullanılarak test edilmiştir. Şekil 4.29’da gösterildiği üzere, presleme yükünün sabit sıcaklıkta
kristallenme süresine herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Hem 22 ton hem de 50 ton yük
altında basılmış numuneler 593 K sıcaklığa ulaştıktan yaklaşık ~15 dakika sonra kristallenme
tepkimesi başlamaktadır. Bu bağlamda presleme yükünün kristallenme davranışı üzerinde bir
etkisi bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
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Şekil 4.28 Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımın ham kompakt (50 ton) ve amorf/nanokristal toz halinde
sabit sıcaklık artışı altında ısıl davranışlarını gösterek eş-zamanlı DSC taramaları.
Presleme sırasında uygulanan 50 tonluk yükün, toz parçacıklarının metalurjik bağlanmasını
kolaylaştıracak şekilde birbirlerine daha fazla yaklaştıklarını bilgisi ışığında sinterleme için
parametrik çalışmalar 50 ton altında preslenmiş numuneler için devam ettirilmiştir. Şekil
4.29’da sunulduğu üzere, 50 ton yük altında ham kompaktlar hazırlanmış numuneler 573,
583 ve 593 K sıcaklıkta, ilk kristallenme tepkimeleri gözlemlenene kadar sabit sıcaklıkta
tutulmuşlardır. Bu çalışma sonucunda 593 K sıcaklıkta 10 dakika, 583 K sıcaklıkta 30 dakika
ve 573 K sıcaklıkta 90 dakika içerisinde kristallenme tepkimelerinin başladığı görülmüştür.
Eş-ısıl DSC taramaları ile yapılan sinterleme denemelerinden elde edilen sonuçlar ışığında
sinterleme çalışmaları, kristallenmenin 90 dakika içerisinde dahi gerçekleşmediği 573 K
sıcaklığında başlatılmıştır. Hazırlanan ham kompaktların 573 K sıcaklığında, 60 ve 90 dakika
sinterlenmesi sonucunda ölçülen en düşük özgül ağırlık değerleri sırasıyla 3,50 g/cm3 ve
3,65 g/cm3 olarak ölçülmüştür. Ölçülen yoğunluk değerleri, 60 dakika sonrasında %92’lik, 90
dakika sonrasında ise %96’lık bir sıkılaştırmaya tekabül etmektedir. Belirtilen sıcaklıkta ve
sürelerde sinterlenmiş numuneler SEM altında incelenmişlerdir. Şekil 4.30 (a) ve (b)
görüntüleri, Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal ham kompaktının 60 dakikalık sinterleme
sonucu elde edilen görüntülerdir. Numune üzerinde, Şekil 4.30(a)’da görüldüğü gibi
metalurjik bağların kurulmuş, gözeneklerin küçülüp küreselleştiği bölgeler bulunduğu gibi
Şekil 4.30 (b)’de gösterildiği üzere gözeneklerin göreceli olarak büyük olduğu ve
sinterlemenin Şekil 4.30 (a)’da gösterilen bölgeler kadar iyi olmadığı bölgelere de
rastlanmıştır. Benzer bir duruma 573 K’de 90 dakika boyunca sinterlenmiş numunelerde de
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rastlanılmıştır. Şekil 4.30(c)’de gösterilen bölgede tozlar nerdeyse tamamen sinterlenmişken,
numunenin başka bir bölgesini gösteren Şekil 4.30(d)’deki mikrografta daha az sinterlenmiş
bölgeler ve gözenekler gözlenmiştir.

Şekil 4.29 Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımından üretilen ham kompaktların (22 ve 50 ton) sabit sıcaklık
altındaki ısıl davranışları.
Sinterleme işlemi sonrası SEM incelemelerinde numune yüzeyinde gözlenen metalurjik bağ
kurulumu ve gözenek dağılımının bütün numunede homojen bir biçimde gerçekleşmemiş
olması durumu tek eksenli hidrolik pres tarafından uygulanan yükün kalıp içinde eşit bir
şekilde dağılmamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, aşağıda verilen
soğuk presleme ve sinterleme deneyleri için:
i.

Presleme işlemi için kalıpların içine koyulan tozların daha homojen bir biçimde
dağılması sağlanmış,

ii.

Zımba bölgeleri daha hassas bir biçimde üretilen yeni kalıplar kullanılmış,

iii.

Presleme işlemi için kalıpların altına yerleştirilen metal bloğun konumu su terazisi
yardımı ile düzeltilmiştir.

Verilen değişiklikler sonrasında yapılan deneylerde, sinterleme sonrasında yukarıda belirtilen
sorunlar ile bir daha karşılaşılmamıştır.
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Şekil 4.30 50 ton yük altında basılmış ve 573 K sıcaklıkta (a)-(b) 60 dakika ve (c)-(d) 90
dakika

sinterlenmiş Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımının yüzey görüntüleri. Oklar

gözenekleri göstermektedir.
Belirtilen değişiklikler ışığında Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı ile soğuk basma ve
573 K’de 60 dakika sinterleme deneyleri yinelenmiştir. Ham kompaktlar 50 ton yük altında,
15 mm çapa sahip kalıplar ile basılmıştır. Tozlara uygulanan basınç yaklaşık olarak ~283
MPa olarak hesaplanmıştır. Üretilen ham kompaktın yoğunluğu 3,5 g/cm3 olarak ölçülmüştür
ve bu değer %91’lik sıkıştırmaya denk gelmektedir. Üretilen ham kompaktlar, belirtildiği
üzere, Ar atmosferi altında 573 K sabit sıcaklığında 60 dakika boyunca sinterlenmiştir. Sinter
sonrasında üretilen hacimli yapının yoğunluğu 3,7 g/cm3 olarak ölçülmüştür ve bu değer %97
mertebesinde sıkıştırmaya tekabül etmektedir. Şekil 4.31’de üretilen ham kompaktın ve
sinterlenmiş hacimli yapının SEM görüntüleri verilmiştir. Yukarıda verilen sonuçların aksine,
SEM incelemelerinde, üretilen sinterli hacimli yapının yüzeyinde metalurjik bağ kurulumu
açısından bir artış gözlenmiştir. Buna ek olarak yüzey üzerinde görülen gözeneklerin
boyutları ve dağılımlarında da numune yüzeyi boyunca homojenlik gözlenmiştir.
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Şekil 4.31 Al85Sm7Fe5Ni3 tozlarının 50 ton yük altında basılmasıyla üretilen (a) ham
kompaktın ve (b) 573 K’de 60 dakika sinterlenen hacimli yapının SEM görüntüleri.

Sinterleme sonrasında mekanik özellikleri tayin etmek adına sinterlenen hacimli yapılar ile
basma testi gerçekleştirilmiştir. Oda sıcaklığında gerçekleştirilen testler ASTM E-9
standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir (ASTM International, 2009). Standarda uygun
numuneler hazırlamak adına 15 mm çaplı ve 1,5 mm kalınlığa sahip disk biçimindeki hacimli
yapılardan, 3 mm çapına sahip silindirler kesilmiştir. Belirtilen kesme işlemi TEM incelemesi
için kırılgan numunelerden hassas bir biçimde parça kesmek için kullanılan ultrasonik disk
kesme cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Kesme işleminden sonra kesilen silindirlerin yüzeyleri
zımpara ile düzeltilmiş ve basma testi gerçekleştirilmiştir. İlk basma denemelerinde 0,01
mm/mm.dakika gerinim hızı uygulanmıştır. Silindir biçimine getirilen hacimli yapıya ait basma
testi

sonucu

Şekil

4.32’te

verilmiştir.

Pres

sonrası

sinterlenmiş

amorf/nanokristal

Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımı 280-320 MPa arası basma dayanımı göstermiştir ve esneklik katsayısı
69,5 GPa olarak ölçülmüştür. Numuneler, amorf malzemelerin genel mekanik davranışına
benzer bir şekilde (Cheng & Ma, 2011; Schuh et al., 2007; Suryanarayana & Inoue, 2011)
herhangi bir plastik deformasyon gözlemlenmeden elastik yükler altında, akma dayanımlarını
aştıktan hemen sonra kırıldıkları gözlemlenmiştir. Şekil 4.33’te basma testi sonrası numene
yüzeylerinden alınmış SEM görüntüsü verilmiştir. Şekil 4.33(a)’da görülebileceği gibi
kırılmaya yol açan çatlak, numunenin kenar kısmından başlayarak kırılmaya kadar geçen
sürede numunenin merkez kısmına doğru hareket etmiştir. Şekil 4.33(b) de ise kırılma
yüzeyinin SEM görüntüsü verilmiştir. Şekilde görülen basamak benzeri kırılma yüzeyi,
malzemeye uygulanan yükün, içyapı içerisinde homojen olarak dağılmamasını, aksine yükün
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şekil üzerinde kırmızı oklar ile gösterilen kesme bantlarında birikmesinden kaynaklı gevrek
kırılmayı ifade etmektedir.

Şekil 4.32 Soğuk pres ve sinterleme yolu ile üretilmiş Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal
hacimli yapıya ait basma testi sonucu.

Belirtildiği üzere mekanik basma testini standart dâhilinde sürdürebilmek adına numuneler,
üretilen hacimli yapılardan silindirler kesilerek gerçekleştirilmiştir. Fakat gerçekleştirilen
küçültme işlemi sonucunda üretilen silindirlerin yanal yüzeyleri oldukça girintili çıkıntılı olmuş
ve bu yüzey hataları zımparalama işlemi ile giderilmeye çalışılmıştır. Yine de Şekil
4.33(a)’daki SEM görüntüsünden anlaşıldığı gibi kırılmaya yol açan çatlak numunenin yanal
yüzeyine yakın kenardan başlamıştır. Bu sebepledir ki elde edilen basma dayanımı sonucu
numune hazırlamadan kaynaklı olarak beklenilen düzeyden düşük çıkmıştır. Ayrıca
uygulanan ASTM standardı, deney numunesi olan malzemelerin boyut sınırlandırmasını
akma noktası ve maksimum basma dayanımını ölçmek üzere biçimlendirmiştir ve eğer
araştırılmak istenen mekanik özelliğinin sadece akma dayancı olması durumunda
malzemeye herhangi bir boyut sınırlandırması koymamaktadır (ASTM International, 2009).
Bu bilgi doğrultusunda basma deneyi, soğuk pres ve sinterleme ile hacimli hale getirilen
Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımının doğrudan büyük boyutlu hali ile yinelenmiştir.
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Şekil 4.33 (a) ve (b) Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısının pres sonrası
sinterleme ile üretilmiş küçük numunesinden basma testi sonrası çekilmiş SEM görüntüleri.

Şekil 4.34’te 15 mm çaplı ve 1 mm kalınlığa sahip, soğuk pres ve sinterleme ile hacimli hale
getirilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımına ait basma testi sonucu verilmiştir. Şekilde
görüleceği üzere küçük numune hazırlamadan kaynaklanan mukavemet kaybı giderilmiştir.
Buna ek olarak büyük boyutta basılan numune, küçük olana kıyasla daha çok basma
gerinimi göstermiştir; fakat bu sonucun doğruluğu standardın da belirttiği üzere malzemenin
doğal özelliğini göstermiyor olabilir. Dolayısıyla boyutları farklı bu iki numune arasında
sadece basma dayancı değerlerini karşılaştırmak daha doğrudur.
Pres sonrası sinterlenmiş büyük boyutlu amorf/nanokristal Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımı ~400 MPa
basma dayanımı göstermiştir ve esneklik katsayısı 24,9 GPa olarak ölçülmüştür. Görüldüğü
üzere presleme sürecinde gerçekleştirilen iyileştirmeler sonucunda üretilen hacimli yapının
basma dayanımı oldukça yüksek seviyelerdedir, fakat numune boyutunun büyümesi ile
birlikte esneklik katsayısında yarı yarıya bir düşüş gözlemlenmiştir. Yine belirtilmelidir ki,
basma testi için kullanılan numune standart dışı olduğu için, basma gerinimi değerlerinde
gerçekleşen sapmada olduğu gibi, numunenin gerçek özelliğini belirtmiyor olabilir. Bu
durumda, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de standart dışı olarak gerçekleştirilen basma
deneylerini kendi içlerinde değerlendirmek daha doğru olacaktır.
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Şekil 4.34 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısının pres sonrası sinterleme ile
üretilmiş küçük ve büyük boyutlu numunelerinin basma testi sonucu.

4.4 Ilık Presleme ile Al-Esaslı Hacimli Kompozit Üretimi
Metalik camların mukavemet ve gerinim değerlerini istenilen düzeylere getirmek için alaşım
geliştirmenin yanı sıra in-situ (Hajlaoui et al., 2007; G. He, Eckert, & Löser, 2003; Lee et al.,
2004) veya ex-situ(Lee, Kim, Ahn, & Kim, 2005; Xu, Ma, Xu, & Ma, 2005) kompozit üretimi
de sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Belirtildiği gibi kompozit üretimi in-situ olarak numunenin
yük

altında

kristallenmesi

ve

yüklenme

sırasında

kompozit

oluşumu

şeklinde

yapılabilmektedir. Bir diğer kompozit üretme yöntemi ise “ex-situ” olarak, üretim sırasında
numunenin içine çözünmeyen seramik, refrakter metal parçacıklarının katkılanması veya
amorf anafazın kontrollü şekilde kristallendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. İki
yöntemin temel farkı, in-situ yöntemde yük altında kompozit oluşumu sağlanırken, ex-situ
yöntemde yüklenmeden önce kompozit oluşturularak malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinin
sağlanmasıdır.
Kompozit yapı oluşturmanın mekanik özellikleri iyileştirmesi bilgisinden yola çıkarak, üretilen
amorf/nanokristal tozlara yüksek safiyette, mikron boyutlu Al tozları eklenerek, kompozit yapı
oluşumunun malzeme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sırasında geliştirilen
Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımında, yukarıda verilen sonuçlarda görüleceği üzere,
yük altında kristallenme dönüşümü gözlenmemiştir. Bu sebeple yukarıda verilen kompozit
üretme yöntemlerinden ex-situ olarak saf Al tozu, üretilen amorf/nanokristal tozlara eklenerek
kompozit tozlar elde edilmiştir. Kompozit toz karışımından hacimli yapıların üretimi ise proje
kapsamında geliştirilen ılık presleme sistemi ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.35 Ilık pres ile üretilmiş 2 mm kalınlığa sahip numune örneği.
Ilık presleme deneylerine, önceki sonuçlarla karşılaştırma yapabilmek adına yukarıda
sonuçları verilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı ile başlanmıştır. Üretilen
amorf/nanokristal tozlar 10 mm çapında ve 2 mm kalınlığa sahip olacak şekilde 22 ton yük
altında 493 K sıcaklıkta 10 dakika boyunca preslenerek üretilmiştir. Yapılan ölçümler
sonucunda kalıp sıcaklığının pres süresince sabit kalmadığı 483-503 K aralığında salınım
yaptığı gözlemlenmiştir. Ilık presleme ile üretilen hacimli yapı Şekil 4.35’de verilmiştir.

Üretilen numunenin yoğunluğu 3,5 g/cm3 olarak ölçülmüş olup bu da yaklaşık olarak %92
sıkılaşmaya denk gelmektedir. Bu sonuç, daha önce Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal tozu ile
gerçekleştirilen soğuk basma ve sinterleme deneyleriyle karşılaştırılınca el edilmiş en düşük
yoğunluk olduğu göze çarpmaktadır. Bu duruma sebep olarak kullanılan presin düşük
kapasiteli oluşu ve diğer örneklere göre kalınlığın artmış olması düşünülmektedir.
Hatırlanacağı üzere soğuk basma ve sinterleme ile üretilen hacimli numunelerde presleme
işlemi 100 tonluk pres ile gerçekleştirilmiş ve numune kalınlıkları 1 mm olacak şekilde
ayarlanmıştı; dolayısı ile daha yüksek yük altında daha iyi sıkılaşma değerleri elde edilmiştir.
Bu sebepten ötürü ılık presleme sistemi 100 ton kapasiteli pres ile birleştirilmek istenmiş;
fakat geliştirilen sistemin boyutları yüksek yük kapasiteli pres ile uyuşmadığından ötürü bu
deneyler gerçekleştirilememiştir.
Ilık pres ile üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısına ait XRD sonucu Şekil
4.36’da sunulmuştur. Malzemenin içyapısında amorf fazın yanı sıra fcc-Al nanokristalleri ve
kristal yapısı bilinmeyen bir Al-Sm fazı bulunmuştur. Belirlenemeyen Al-Sm fazının Şekil
4.17’de gösterilen, Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal tozlarının içinde bulunan IM fazı ile aynı
olup ısıtma sonucunda sınırlı olarak büyüdüğü görülmüştür. Ilık presleme sonrasında XRD
sonuçlarında gözüken malzemenin içinde bulunan amorf fazın varlığını ispatlamak adına
Şekil 4.37’de verilen eş-zamanlı DSC taraması yapılmıştır. Şekilde görüleceği üzere DSC
taramasıyla elde edilen sonucu, Şekil 4.18’de verilen amorf/nanokristal tozlara ve soğuk
preslenerek sinterlenmiş hacimli yapıya ait DSC taraması sonucu ile aynı faz dönüşümlerini
göstermiştir. DSC taramasında görülen faz dönüşümlerinin amorf ana fazdan nanokristal fcc71

Al ve intermetalik fazların çökelmesi olduğu bilgisi ışığında, XRD deseninde kendini gösteren
amorf ana fazın ılık presleme sonucunda da varlığını koruduğu gözlenmiştir.

Şekil 4.36 Ilık pres ile üretilmiş 2 mm kalınlığa sahip numuneden toplanmış XRD deseni.
Şekil 4.38 ılık presleme ile üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısının basma
testi sonucunu göstermektedir. Şekilden görüleceği üzere hacimli yapı 550 MPa seviyesinde
basma gerilimi ve 23,7 GPa elastik katsayısı göstermiştir. Ilık basılan hacimli yapının
gösterdiği sonuç, soğuk basma ve sinterleme ile üretilen hacimli yapıdan yaklaşık olarak 100
MPa daha yüksektir. Soğuk basma ve sinterleme ile üretilen hacimli yapılarda da
gözlemlendiği üzere bu numunede de kırılmaya kadar herhangi bir plastik deformasyon
gözlenmemiştir. Şekilde verilen gerilim-gerinim grafiği üzerinde oklarla gösterilen, elastik
bölgede bulunan zikzak şeklindeki sinyal değişiklikleri literatürde deformasyon sırasında
kesme bantlarının oluştuğuna işaret etmektedir (Cheng & Ma, 2011; Perepezko, Imhoff,
Chen, Gonzalez, & Inoue, 2012; Schuh et al., 2007; Suryanarayana & Inoue, 2011); bu
sonuç elastik bölgede deformasyonun gerçekleştiği kesme bantlarının sık bir biçimde
oluştuğu, fakat deformasyonu plastik olarak devam ettirecek biçimde yeterince fazla sayıda
çekirdeklenmediğini göstermektedir. Şekil 4.39’da basma testi sonrasında kırılmış numune
üzerinde SEM ile gerçekleştirilmiş hata analizi gösterilmektedir. Mikroskop ile gerçekleştirilen
incelemede kırılmanın numunenin kenarından başlayan bir çatlağın göreceli olarak iyi
sinterlenmemiş taneler arasında ilerlemesi ile gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca gerilimgerinim grafiğinde zikzaklar olarak gözüken kesme bantları oluşumu da deforme olmuş
tanelerde belirlenen kesme bantları ile kendini göstermiştir (Şekil 4.39 (b)).
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Şekil 4.37 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımından ılık presleme ile üretilmiş hacimli
yapıya ait DSC taraması.
Ilık presleme ile üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısının gösterdiği başarılı
mekanik özelliklerden sonra saf Al katkılamasının içyapıya ve mekanik özelliklere olan etkisi,
yine ılık presleme ile üretilen hacimli yapılar ile incelenmiştir.
Kompozit hacimli yapı üretimi için mekanik alaşımlama ile üretilmiş Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal tozları, saf Al tozları ile bilyeli değirmen kabı içerisinde SPEX 8000M bilyeli
değirmen ile karıştırılarak homojen kompozit toz karışımları elde edilmiştir. Elde edilen tozlar
yukarıda değinilen proje için geliştirilen ılık presleme sistemi ile 22 ton yük altında 493 K
sıcaklıkta 10 dakika boyunca preslenerek üretilmiştir. Homojen kompozit tozlar belirtilen
sistem kullanılarak 10 mm çapında ve 2 mm kalınlığa sahip olacak şekilde hacimli yapılara
dönüştürülmüştür.
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Şekil 4.38 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal tozlarından ılık presleme ile üretilmiş hacimli
yapıdan elde edilmiş basma testi sonucu.

Şekil 4.39 (a) ve (b) Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımdan ılık presleme ile üretilmiş
hacimli numunenin basma testi sonrası çekilmiş SEM görüntüleri. (Sağda, b) Oklar amorf
ana faz içerisinde gözlemlenen kesme bantlarını göstermektedir.
Belirtildiği gibi çalışmanın amacı saf Al katkılamasının içyapısal ve mekanik özelliklere olan
etkisini incelemektir. Bu duruma kullanılan saf Al tozlarının bağlayıcı işlevi görerek ılık
sinterleme sırasında daha yüksek yoğunlukta numuneler elde edilmesine yol açacağı
düşüncesinden yola çıkılarak ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen ilk denemelerde Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal tozu miktarının ağırlıkça %30’u kadar saf Al toz eklenmiştir. Şekil 4.40’da
mekanik karıştırma sonrası işlemi sonrasında toplanan XRD desenini göstermektedir. Amorf
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yapıya ve kristal Al tozlarına (bağlayıcı) ait kırınımlar net olarak görülmektedir; fakat kristal
yapıda eklenen saf Al tozlarının saçılma kuvveti amorf tozlara oranla çok yüksek
olduğundan(Cullity & Stock, 2001; De Graef, McHenry, & Keppens, 2008) kırınım deseni saf
kristal Al tozlarına ait kırınımlar tarafından baskılanmıştır. Yine de amorf faza ait ön pik ve
amorf piki, yüksek boyutlu saf Al kırınımlarının yanında görülebilmektedir. Amorf/nanokristal
toza %30 Al eklenmesi ile üretilen hacimli yapıdan ölçülen yoğunluklar 3,4 g/cm3
mertebesinde olup yaklaşık olarak %97 sıkılaşmaya denk gelmektedir. Bu değer yine ılık
pres ile üretilen aynı kalınlıktaki katkısız hacimli yapıda gözlenen sıkılaşma ile
karşılaştırıldığında(~%92) oldukça yüksek bir değerdir. Benzer bir şekilde, yukarıda
bahsedildiği gibi, 100 ton yük altında soğuk preslenen ve 573 K sabit sıcaklığında 60 dakika
boyunca sinterlenmiş Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapısında da %97’lik bir
sıkıştırmaya ulaşılmıştır. Dolayısıyla elde edilen sıkılaşma miktarı, süre ve sıcaklık açısından
ele alındığında oldukça yüksek bir iyileşmeye yol açmıştır. Bu sebeple amorf/nanokristal
tozlarına saf Al katkılanmasının, amorf tozların sinterlenmesine olumlu anlamda etki ettiğini
göstermektedir.

Şekil 4.40 Ilık presleme ile üretilmiş homojen kompozit hacimli yapıların XRD deseni.
Proje için geliştirilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal tozları ile kütlece %30 saf Al tozlarının
homojen olarak karıştırıldığı numunelerden ılık presleme ile üretilmiş hacimli yapı ile
gerçekleştirilen basma testinin sonucu Şekil 4.41’de sunulmuştur. Test sonucu olarak 450
MPa maksimum basma gerilimi ve 16,8 GPa elastik katsayısı elde edilmiştir. Homojen
kompozit olarak üretilen numunelerde ilk defa plastik deformasyon gözlemlenmiştir.
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Şekil 4.41 Al85Sm7Fe5Ni3+%30 Al homojen kompozit tozlarından ılık presleme ile üretilmiş
hacimli yapıdan elde edilmiş basma testi sonucu.
Şekil 4.41’de verilen basma testi sonrası gerçekleştirilen hasar analizlerine örnek Şekil
4.42’de göstermektedir. Kırılma daha önceki numunelerde olduğu üzere numunenin
kenarından içeriye doğru, sinterlenen amorf/nanokristal tozların tane sınırları doğrultusunda
gerçekleşmiştir. SEM görüntüsünde görülen koyu renkli bölgeler saf Al bölgeleri, açık renkli
kısımlar ise Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal bölgeleri göstermektedir. Saf Al bölgelerinin
beklendiği gibi neredeyse tamamen gözeneksiz olarak sinterlendiği görülmektedir.
Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal bölgeler ise önceki numunelere kıyasla çok daha iyi
sinterlenmişlerdir. Bu durumun sebebi Şekil 4.42(b)’de görüleceği üzere saf Al tozlarının
beklenildiği üzere amorf/nanokristal tozları arasında bağlayıcı görevi görerek sinterleme
sırasında taneler arasında kalan gözenekleri kapatarak sıkılaşma yüzdesini arttırmıştır.
Bahsedilen yöntem sanayide sıklıkla kullanılan düşük alaşımlı Al-alaşımlarından üretilen toz
metalurjisi parçalarının kolay sinterlenmesi için yapılan saf bakır tozu katkılaması ile
benzeşmektedir (Davis, 1993). Eklenen bakır tozu sinterleme sırasında alüminyum alaşımı
tozu tanelerinin yüzlerini tamamen ıslatarak, tanelerin birbirlerine metalurjik olarak yapışması
işlemini hızlandırmaktadır. Benzer bir şekilde üretilen amof/nanokristal alaşımı yüksek
miktarda alüminyum ihtiva etmektedir, bu sebeple de saf alüminyum ile arasındaki yüzey
enerjisinin düşük olması beklenmektedir (Cahn et al., 1996; Verhoeven, 1975). Dolayısıyla,
saf Al tozları amorf/nanokristal tozlarının yüzeylerini yüksek miktarda ıslatarak sinterlenme
sırasında amorf/nanokristal tozlarının birbirlerine yaklaşmaları sırasında kalan gözenekleri
doldurmuştur.
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Şekil 4.42 (a) ve (b) Al85Sm7Fe5Ni3+%30 Al homojen kompozit tozlarından ılık presleme ile
üretilmiş hacimli yapıdan basma sonrası çekilmiş SEM görüntüleri.

Şekil 4.43 (a) Üretilen katmanlı kompozit yapının şematik çizimi ve (b) üretim sonrası
amorf/nanokristal-saf Al ara yüzünün SEM görüntüsü ve EDS haritası.
Yeni bir yapısal kompozit malzeme tasarımı sırasında istenen özelliklerden biri de yüzeyi
sertleştirilmiş, içi yük taşıyacak şekilde yumuşak bırakılmasıdır. Bu duruma benzetim yapmak
adına katmanlı olacak şekilde birer gramlık Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal toz katmanları
arasına üç gramlık saf Al tozu eklenerek ılık presleme işlemine tabi tutulmuşlardır. Bu
deneyler sonucunda üretilen hacimli yapıda 2,9 g/cm3 mertebesinde yoğunluk ölçülmüş olup
SEM görüntülerinde saptanmış en az gözenekli yapı elde edilmiştir. Şekil 4.43(a) üretilen
hacimli yapının arakesitinin bir şematik çizimini, 4.43(b) ise amorf/nanokristal-saf Al ara
yüzünün SEM görüntüsü ve EDS element haritalarını göstermektedir. Saf Al ve amorf
katman arasında, yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda, oldukça iyi bir bağ
sağlanmıştır.
Elde edilen yapının çoğu saf alüminyumdan oluştuğu için bu set numunelere basma testi
uygulanmamıştır. Üretilen katmanlı yapıya ait mekanik özellikler açısından fikir vermesi için
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yüzeylerinden sertlik değerleri alınmış ve ılık presleme ile hacimli hale getirilen diğer
numunelerle karşılaştırılmıştır (Tablo 4.3).
Tablo 4.3 Ilık presleme ile üretilen hacimli yapılara ait Vickers sertlik sonuçları.
Ilık Preslenmiş

Ilık Preslenmiş

Ilık Preslenmiş

Al85Sm7Fe5Ni3

Al85Sm7Fe5Ni3+%30Al

Katmanlı Kompozit

Hacimli yapı

Hacimli yapı

Hacimli yapı

Sertlik (HV)

231

137

329

Standart Sapma

13

18

10

Sertlik değerleri karşılaştırıldığında en yüksek değerin katmanlı kompozit hacimli yapıda
ulaşıldığı görülmektedir. Numunenin yüzeyinin sert amorf/nanokristal tozdan oluşması ve en
az gözeneğin bu numunede gözlemlendiği düşünüldüğünde sonucun oldukça gerçekçi
olduğu görülmektedir. Ilık presle üretilen Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal hacimli yapılarının
sertlik değerleri yaklaşık olarak eriyik savurma ile üretilmiş Al-NTE şeritlerle daha önceki
çalışmalarımızda bulduğumuz sonuçlara yakındır (Demirtaş & Kalay, 2013; Kalay et al.,
2008). En düşük sonuç homojen kompozit numunelerde rastlanmıştır. Bu durum Şekil
4.33’de sunulmuş SEM görüntüsü ile açıklanmaktadır. Sertlik değerleri bölgesel olarak
toplandığından dolayı saf Al bölgelerine denk gelen ölçümler genel sonucu düşük çıkarmıştır.
Saf Al katkılamasının sertlik değerini düşürmesine karşın sinterleme ve ılık presleme
sırasında bağlayıcı olarak etkili olduğu ve mekanik özellikleri iyileştirdiği görülmüştür.
Katkısız amorf/nanokristral tozlar ile gerçekleştirilen soğuk presleme-sinterleme ve ılık
sinterleme çalışmalarıyla kıyaslandığında en iyi sonuçların homojen kompozit hacimli
yapılarından elde edildiği sonucuna varılmıştır. Bu sebeple projenin bir sonraki aşaması
olarak saf Al katkısı miktarının ılık presleme ile hacimli hale getirilen Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal alaşımları üzerine etkisi araştırılmıştır. Yukarıda verilen sonuçlarda
amorf/nanokristal tozlarına yapılan saf Al katkısı miktarı kütlece %30 saf Al idi ve belirtildiği
gibi iyi sonuçlar vermiştir.
Saf Al katkılama miktarının amorf/nanokristal alaşımın sinterlenmesi ve mekanik özelliklerini
araştırmak adına ilk olarak Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozlarına kütlece %1,
%10, %20, %30 ve %40 miktarlarında saf Al tozu katkılanmıştır. Karıştırılan tozlar, yukarıda
belirtildiği gibi, ılık presleme yöntemi ile hacimli hale getirilmiştir. Üretilen hacimli yapıların
yoğunluk değerleri Şekil 4.44’te şekilde verilmiştir. Görüldüğü gibi yoğunluk kütlece %20-30
saf Al eklenmesiyle en yüksek değerini elde etmiştir ve %30’dan sonra yine azalmaya doğru
bir yönelim göstermiştir.
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Şekil 4.44 Al85Sm7Fe5Ni3+%saf Al homojen kompozit hacimli yapılarına ait yoğunluk
değerleri.

Üretilen bütün Al85Sm7Fe5Ni3+%saf Al homojen kompozit hacimli yapılarından alınan XRD
desenleri Şekil 4.45’de verilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, yapıya katkılanan kristal haldeki
saf Al’nin X-ışınlarını saçabilme yetisi, ana fazı olan amorf/nanokristal yapıdan oldukça
yüksek olduğundan kırınım desenlerinde fcc-Al fazına ait pikler görülmektedir. Şekil 4.40’da
görülmüş olduğu gibi amorf/nanokristal faza ait ön pik ve amorf piki var olmasına karşın
kırınım deseni katkılanan kristal faza ait pikler daha baskın olduğu için amorf/nanokristal faza
ait kırınım bilgisi doğrudan görülememektedir. Ayrıca yine Şekil 4.45’da görüleceği üzere
katkılama miktarındaki artış ile fcc-Al fazına piklerin kırınım şiddetlerinde beklenen bir artış
gözlenmiştir.
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Şekil 4.45 Al85Sm7Fe5Ni3+%saf Al homojen kompozit hacimli yapılarına ait XRD desenleri.

Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozlarına kütlece %1, %10, %20, %30 ve %40
miktarlarında saf Al tozu katkılanmış ve ılık olarak sinterlenmiş SEM görüntüleri Şekil 4.46’da
sunulmuştur. SEM görüntülerinden de net olarak görüldüğü üzere, saf Al miktarının
artırılması ile, iyi sinterlenmemiş amorf ve nanokristal yapıdaki Al alaşım tozlarının
aralarındaki boşluklar azalmaktadır. Bu boşlıklara Al tozları doldurarak ılık sinterleme
sıcaklıklarında oluşturulan malzemenin yoğunluğunu artırmaktadır. Buna bağlı olarak değşen
sertlik değerleri Şekil 4.47’de sunulmuştur. Saf Al miktarının artması ile beklenildiği şekilde
sertlik değerleri düşmektedir. Saf Al miktarının artması ile, sertlik cihazı probunun yumuşak
Al bölgelere denk gelip ölçüm yapma olasılığı artmaktadır. Bu sebeple sadece sertlik
sonuçlarına göre yorum yapmak yanıltıcı olmaktadır. Aynı numunelerden elde edilen basma
sonuçları ilginç üç noktaya işaret etmektedir. Birincisi, sertlik ölçümleerinin tersine Al
eklenmemein mukavemette dikkate değer bir düşüş oluşturmadığı ve bu sebeple basma
testlerinin daha homojen ve numunenin tümünü temsil eden sonuçlar verdiğidir. İkinci sonuç
ise beklendiği üzere Al artması ile ilkkez bir plastik deformayonun gözlemlenmesidir. %20’i
bulan miktarlara kadar Al eklenen numunelerde gevrek kırılma gözlemlenirken, %30 ve %40
Al eklenmiş numunelerde plastik deformasyon gözlemlenmiştir. Bu ise bu kompozisyondaki
alaşımların işlenebilirliklerinin yüksek olabileceğine işaret etmektedir. Üçüncü önemli nokta
ise, çalışılan kompozisyon aralığında Al eklemenin basma gerninimine çok büyük bir etki
etmediğidir.

Dikkat

edilirse,

%10

Al

dışındaki

numuneler

benzer

basma

direnci

göstermişlerdir. Bu ise, basma testi sırasında oluşturulan yükün bir bakıma numunenin
iskeletini oluşturan Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal yapı tarafından taşındığı ve boşlukları
80

dolduran saf Al hernagi bir yük taşımadığıdır. Bu bağlamda eklenen saf Al, Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal yapıda boşukları doldurup yoğunluğu artırmasına karşın, yükü taşıyan
Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristallerin daha iyi sinterlenmesine yardımcı olmamış gibi
görünmektedir. Projenin tamamlanması ile gerçekleştirilecek yeni çalışmalarda bu nokta göz
önünde bulundurularak, yoğunluğun artırılmasının yanı sıra Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal
tozların daha iyi sinterlenmesini sağlayacak yüzey işlemleri, uygulanan yük miktarı, bağlayıcı
kullanılması, sıcaklık ve kompozisyon modifikasyonları gibi konulara önem verilmelidir.

Şekil 4.46 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozlarına kütlece (a) %0, (b) %1, (c) %10,
(d) %20, (e) %30 ve (f) %40 miktarlarında saf Al tozu katkılanmış ve ılık olarak sinterlenmiş
numunelerin SEM görüntüleri.

81

Şekil 4.47 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozlarına kütlece %0, %1, %10, %20,
%30 ve %40 miktarlarında saf Al tozu katkılanmış ve ılık olarak sinterlenmiş
numunelerin sertlik ölçümleri.

Şekil 4.48 Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal alaşımı tozlarına kütlece %0, %1, %10, %20,
%30 ve %40 miktarlarında saf Al tozu katkılanmış ve ılık olarak sinterlenmiş numunelerin
basma testi sonuçları.
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5. Sonuç
Gerçekleştirilen

çalışma

ile

Al

bazlı

marjinal

metalik

cam

alaşımlarının

yapısal

karakterizasyonu gerçekleştirilerek amorf yapının atomik modellenmesi kuramsal bazda
çalışılmıştır. Bu noktada edinilen teorik bilgi ile amorf/nanokristal tozlar üretilmiş, soğuk ve
ılık preseleme yöntemleri ile hacimli yapılar oluşturularak mekanik özellikleri tespit edilmiştir.
Bu bağlamda elde edilen sonuçlar ve gelecek için öneriler şu şekilde sıralanabilir:
i.

Bilindiği kadarı ile literatürde ilk defa Al-NTE arası bağ enerjisi-atom uzaklık ilişkisi
ters Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Bu ilişkinin ortaya
çıkarılması ile Al-NTE alaşımları değişik sıcaklıklar için modellenebilmektedir. Bu
çalışmada özellikle Al-Tb üzerine yoğunlaşmış teorik çalışmalara örnekler verilmiş
olup. Al-Sm bazlı amorf alaşımlar içinde bağ enerjisi-atom uzaklık ilişkisi
modellenmiştir. Gelecekte benzer teknik kullanılarak diğer Al-NTE’ler içinde bu ilişki
ortaya çıkarılabilir.

ii.

Gerçekleştirilen modelleme çalışmaları sonucu, fcc-Al nanokristallerin çekirdeği
oldukları düşünülen saf Al bölgeleri tespit edilmiştir. Bu bölgeler NTE-Al kuvvetli bağ
enerjisi dolayısıyla, NTE etrafında toplanmış Al’lardan arta kalanlar tarafından
oluşturulduğu ve katılaşma dışındaki üretim tekniklerinde de oluşması beklendiği
savı oluşturulmuştur. Bu durum proje teklifinde yapılması teklif edilmiş “mekanik
öğütme” tekniği içinde geçerlidir.

iii.

Nanokristal oluşumu hızlı katılaşma dışında magnetron saçılma (gazdan katıya
geçiş) tekniği ile üretilen amorf Al-NTE alaşımlarda da gözlemlenmiştir. Hızlı
katılaşma ile aynı kompozisyonlarda üretilen magnetron saçılma numunelerinin farklı
bir kristallenme yolu seçtikleri sinkrotron XRD ve DSC deneyleri ile tespit edilmiş
fakat bu proje raporunda detaylı olarak sunulmamıştır. Magnetron saçılma ile üretilen
numunelerde fcc-Al nanokristal sayısal yoğunluğu hızlı katılaşma ile üretilmişlere
göre çok daha fazla, nanokristal boyutu ise çok daha küçüktür. Bu sonuçlar,
gerçekleştirilen simülasyon sonuçları ile birebir uyumludur.

iv.

Simülasyon çalışmalarını takiben, ikili (Al-Sm), üçlü (Al-Sm-Ni) ve dörtlü (Al-Sm-FeCu, Al-Sm-Fe-Ni) sistemler yüksek enerjili değirmen öğütücü (SPEX) ile metalik
amorf/nanokristal tozlar halinde üretmiştir. Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımının 60 saatte en
ideal oranda amorf/nanokristal oluşturduğu tespit edilmiş ve bu sebeple çalışmalar
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bu alaşım özelinde sürdürülmüştür. Edinilen tecrübe ile saf elementlerden öğütmeye
başlamanın amorf oluşturmaya pozitif etkisi olduğu bulunmuştur.

Ayrıca yapılan

çalışmalarda, her 100 dakika sonunda numune tutucunun 180 derece döndürülmesi
ile, amorf toz üretimini hızlandırdığı ve daha homojen bir yapı elde edildiği
gözlemlenmiştir.

180

derece

döndürülmeyen

numunelerde,

saf

Al

tozların

topaklanarak olarak kalıba yapıştıklarına tanık olunmuştur.

v.

Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımı homojen ve saf Al ile karıştırılarak heterojen olarak soğuk
presleme sonrası sinter ve ılık presleme teknikleri ile hacimli hale getirilmeye
çalışılmıştır.

Soğuk

presleme

yüksek

basma

kapasitesine

sahip

pres

ile

gerçekleştirildiğinden elde edilen ham kompaktların yoğunluğu oldukça yükek
bulunmuştur. Bu noktada kalıpların kalitesi ile problem yaşanmış yüksek basınçlara
dayanıklı kalıp elde edilememiştir. Gerçekleştirilen ılık presleme tekniği ile,
kristallenme sıcaklığının altında hem sinterleme hem de pres aynı anda
gerçekleştirilmiştir.
vi.

Elde edilen homojen Al85Sm7Fe5Ni3 alaşımları 500 Mpa’a kadar basma direnci
göstermelerine karşın tamamının kırılgan bir yapıda olduğu mekanik test ve elektron
mikroskobu sonuçlarından tespit edimiştir. Sünekliliği artırmak üzere farklı oranlarda
saf Al homojen olarak eklenerek sinterleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
mekanik testler sonucu, sünekliliğin Al katkısı ile arttığı fakat mukavemette gözle
görülür bir farklılığın olmadığı farkedilmiştir. Elektron mikroskobu çalışmaları, eklenen
saf Al, Al85Sm7Fe5Ni3 amorf/nanokristal yapıda boşukları doldurup yoğunluğu
artırmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Buna karşın eklenen Al’un, bir iskelet
oluşturarak

yükü

sinterlenmesine

taşıyan

yardımcı

Al85Sm7Fe5Ni3

olmadığı

amorf/nanokristallerin

görünmektedir.

Gelecekteki

daha

iyi

çalışmalarda

amorf/nanokristal tozların daha iyi sinterlenmesini sağlayacak yüzey işlemleri,
uygulanan

yük

miktarı,

bağlayıcı

kullanılması,

sıcaklık

ve

kompozisyon

modifikasyonları gibi konulara önem verilmelidir.

vii.

Gerçekleştirilen testler ve ölçümler sonucu gözeneksiz en yoğun yapı katmanlı
kompozitler için elde edilmiştir. Bu yapı için en içte saf Al dış katmanlarda ise
amorf/nanokristal

Al85Sm7Fe5Ni3

alaşımı

kullanılmıştır.

Sertlik

değerleri

karşılaştırıldığında en yüksek değerin de katmanlı kompozit numunelerde ulaşıldığı
görülmektedir. En az gözeneğin bu numunelerde gözlemlendiği düşünüldüğünde
84

sonucun oldukça gerçekçi olduğu görülmektedir. Ilık presle üretilen Al85Sm7Fe5Ni3
amorf/nanokristal numunlerdeki sertlik değerleri yaklaşık olarak Al-NTE şeritlerle
daha önceki çalışmalarımızda bulduğumuz sonuçlara yakındır. Bu sonuçlar üretilen
Al85Sm7Fe5Ni3

amorf/nanokompozit

olabileceğini de göstermektedir.
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alaşımın

iyi

bir

kaplama

malzemesi
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