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ÖNSÖZ

 Titanyum ve alaşımları havacılık ve otomotiv gibi mühendislik uygulamaları ile tıp

alanında implant malzemesi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak saf

titanyumun sahip olduğu nispeten düşük mukavemet değerleri nedeniyle, uygulamalarda

daha çok Ti-6Al-4V gibi titanyum-esaslı alaşımlar ön plana çıkmaktadır. Alaşım formuna

göre çok daha ucuza üretilebilen yüksek dayanıklı saf titanyumun bu uygulamalarda

kullanım alanının genişletilebilmesi için sahip oldukları yetersiz mukavemet ve süneklik

özelliklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Al-12Si alaşımının da dökülmüş durumda

sahip olduğu yetersiz mukavemet ve süneklik değerleri söz konusu alaşımın kullanımını

büyük oranda sınırlandırmaktadır. Bu alaşımı da içeren Al-Si alaşım grubunun bu

olumsuzluklarını gidermek için pek çok geleneksel yöntem uygulanmış ve bu uygulamalar

sonunda sınırlı ölçülerde iyileşmeler elde edilebilmiştir.

 Eş-kanallı açısal ekstrüzyon/basma (EKAE/B) yöntemi malzemelerin hem

mukavemet hem de süneklik değerlerini artırabilme özelliği ile bilinen bir yöntemdir ve bu

özelliği ile birçok yöntemden ayrılmaktadır. Yapılan çalışmada iki farklı tür malzemeye

EKAE uygulandı ve malzemelerin yapısal, mekanik ve aşınma özellikleri incelendi. EKAE

işlemi uygulanmış saf titanyumun mukavemet değerleri önemli derecede artış gösterirken

pek çok mühendislik ve mühendislik dışı uygulamalar için hala yeterli olabilecek bir

süneklik değeri sergilemiştir. Al-12Si alaşımının ise hem mukavemet hem de süneklik

değerleri radikal bir artış göstermiştir.

 Çalışma konumu seçmeme vesile olarak önemli bir bilgi birikimine sahip olmamı

sağladığı, çalışmalarım sırasında bilgisini ve tecrübesini paylaştığı için Sayın Hocam Doç.

Dr. Gençağa Pürçek’ e teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında yardımını

esirgemediği ve karşılaştığım birçok probleme çözüm getirerek bu çalışmayı

tamamlamamda büyük emeğe sahip olan Araş. Gör. Onur Saray’ a teşekkür ederim. Ayrıca

Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme ve Takım Tezgahları laboratuarında çalışan tüm

teknisyenlere teşekkür ederim. Çalışmalarım boyunca desteklerini esirgemedikleri için

sevgili ailem ve Aygün Taş’ a çok teşekkür ederim.

        Oktay KUL
Trabzon 2009
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ÖZET

 Bu çalışmada iki farklı tür malzeme “eş-kanallı açısal ekstrüzyon/basma (EKAE/B)”

yöntemi ile aşırı oranda deforme edildi. Deney malzemeleri olarak ticari saflıktaki (kalite-

2) titanyum ve dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımı kullanıldı. Saf titanyumun EKAE

işlemi, 300°C sıcaklıkta ve rota-E’de uygulanan 8 ve 12 paso sayılarında gerçekleştirildi.

Al-12Si alaşımının EKAE işlemi ise 200°C sıcaklıkta ve rota-A’da uygulanan 1, 2, 3, 4 ve

6 paso sayılarında gerçekleştirildi. EKAE işlemi sonrası hem titanyumun hem de Al-12Si

alaşımının yapısal, mekanik ve aşınma özelliklerinde meydana gelen değişimler sistematik

bir yaklaşımla incelendi.

 Çok pasolu EKAE işlemi sonrası titanyumun tane boyutunun büyük oranda

küçüldüğü tespit edildi. EKAE işlemi öncesi nispeten eş eksenli ve iri tanelerden (ortalama

tane boyutu 110µm) oluşan titanyumun içyapısı, 8 ve 12 pasoluk EKAE işlemi sonrası

sırasıyla 300 nm ve 250 nm mertebelerinde ortalama tane boyutlarına sahip ultra-ince

yapılı hale dönüştü. Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi sonrası titanyumun akma

dayanımı %100’ün, çekme dayanımı ise %40’ın üzerinde arttı. Ancak, titanyumun

süneklik değeri ise uygulanan EKAE işlemi sonrası bir miktar azaldı. Nitekim, titanyumun

kopma uzaması değeri %33’den, 8 paso sonrası %20’ye düştü. Büyük orandaki

mukavemet artışına rağmen EKAE işlemi titanyumun aşınma davranışı üzerinde pek etkili

olmadı. Bu durum, titanyumun yüzeyinde tribokimyasal reaksiyon sonucu oluşan oksit

tabakasına ve gelişen oksidatif aşınma mekanizmasına dayandırılarak açıklandı.

 Rota-A’da uygulanan çok pasolu EKAE işlemi sırasında, dökülmüş durumdaki Al-

12Si alaşımının içyapısında iğnemsi formda bulunan ötektik silisyum parçacıkları kırılarak

inceldi. Nitekim, dökülmüş durumda 35,5±31,8 µm ortalama boya ve 13,7±8,9 µm

ortalama ene sahip silisyum parçacıkları, 12 pasoluk EKAE işlemi sonrası küçülerek

2,7±1,1 µm ortalama boya ve 1,3±0,4 µm ortalama ene sahip hale geldi. Uygulanan 6

pasoluk EKAE işlemi sonrası alaşımın akma ve çekme dayanımı değerleri sırasıyla %98 ve

%68 oranlarında, kopma uzaması değeri ise %650 oranında arttı. EKAE sonrası Al-12Si

alaşımın aşınma direncinin artmadığı, hatta bir miktar azaldığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Aşırı Plastik Deformasyon, Eş-Kanallı Açısal Ekstrüzyon, Titanyum,
Al-Si Alaşımları, Mekanik Özellikler, Aşınma
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SUMMARY

Investigation of Microstructural Evolution, Tensile Properties and Wear Behavior of
Pure Titanium and Al-Si12 Casting Alloy Processed by Severe Plastic Deformation

 In this study, two different materials were severely deformed by equal-channel

angular extrusion/pressing (ECAE/P). Commercially pure titanium (grade-2) and Al-Si12

casting alloy were selected as test materials in the present study. ECAE was applied to

titanium following route-E for 8 and 12 passes at 300 °C. Al-12Si casting alloy was

processed via ECAE for 1, 2, 3, 4 and 6 passes in route-A at 200 °C. After ECAE process,

microstructural evolution, tensile properties and wear behavior of these materials were

examined in a systematical approach.

 Multi-pass ECAE process led to a significant refinement in the microstructure of pure

titanium. After 8 and 12 ECAE passes, the grain size of as-received titanium with equiaxed

and coarse grained structure (average grain size of 110µm) decreased to 300 nm and 250

nm, respectively. Multi-passed ECAE process, the yield and tensile strength values of

titanium increased above %100 and %40, respectively. However, ECAE-processed

titanium exhibited a slight decrease in ductility. After 8 ECAE passes, elongation to failure

value decreased from 33% to 20%. ECAE process did not lead to the improvement of wear

resistance of titanium. This situation was mainly attributed to the oxide layer occurred on

the wear surface of titanium as a result of oxidative wear mechanism occurred by

tribochemical reactions.

 Multi-pass ECAE applied using by route-A led to the fragmentation of the needle-

shaped eutectic Si particles into smaller particles. The length and width of the Si particles

decreased from 35,5±31,8µm and 13,7±8,9µm without ECAE to 2,7±1,1µm and

1,3±0,4µm after six ECAE passes, respectively. As a result of microstructural alterations

during ECAE, the yield and tensile strength values of as-cast Al-Si12 alloy increased 98%

and %68, respectively. Also, the elongation to failure value of the as-cast alloy increased

for about 650%. ECAE process decreased slightly the wear resistance of Al-Si alloy.

Key Words: Severe Plastic Deformation, Equal-Channel Angular Extrusion, Titanium,
Al-Si Casting Alloys, Mechanical Properties, Wear
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1. GENEL BİLGİLER

1.1. Giriş

 Mühendislik uygulama alanlarının sürekli gelişmesi ve bu anlamda yeni uygulama

alanlarının ortaya çıkması, buralarda kullanılacak malzemelerden istenen performans

parametrelerini de değiştirmektedir. Bu kapsamda, bir yandan yeni malzeme türü ve

grupları geliştirilirken bir yandan da mevcut mühendislik malzemelerinin değişik

işlemlerden geçirilerek özelliklerinin iyileştirilmesine çalışılmaktadır. Mevcut

malzemelerin performanslarının iyileştirilmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle

bu alanda yürütülen çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Bu anlamda, bir taraftan

geleneksel yöntemlerin uygulamaları devam ederken, diğer taraftan yeni tür yöntemlerin

de geliştirilip uygulanmasına çalışılmaktadır. Malzemelerin özelliklerini değiştirmek için

uygulanan geleneksel yöntemler içerisinde; döküm yöntemi ve döküm parametrelerinin

değiştirilmesi, üretim sonrası ısıl işlem uygulamaları ile dövme ve haddeleme gibi plastik

deformasyon uygulamaları sayılabilir. Bu tür geleneksel yöntemlerle ilgili oldukça geniş

bir bilgi birikimi mevcut olup bu yöntemlerin malzemelere uygulanması sonucunda elde

edilebilecek özellik değişimleri hakkında yaklaşımlarda bulunmak mümkün olmaktadır.

Ayrıca, bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlar ve her bir yöntemin kendine has sınırları

mevcuttur. Öte yandan, son yıllarda mühendislik malzemelerinin yetersiz olan özelliklerini

geliştirmeye yönelik geleneksel yöntemlerden farklı yeni yöntemler üzerine de yoğun

çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan en önemlisi, kristal

yapılı malzemelerin tane boyutunu mikron altı mertebelere kadar indirerek söz konusu

malzemelerin temel mekanik özelliklerinin iyileştirilmesidir. Mikron altı tane boyutuna

sahip (tane boyutu 1-1000 nm) malzemelerin üstün mekanik özellikler sergilediğinin

anlaşılması ile söz konusu yöntemler üzerindeki çalışmalar önemli araştırma konuları

arasında yerini almıştır [1]. Bu amaçla geliştirilen yöntemlerin en önemlileri; aşırı plastik

deformasyon (APD), mekanik alaşımlama, buhar fazından çöktürme ve elektro-kaplamadır

[2]. Bunlar arasında yer alan APD yöntemleri son yıllarda önemi artan ve üzerinde yoğun

çalışmaların yürütüldüğü bir alan haline gelmiştir [3-4]. Günümüzde uygulanan APD

yöntemlerinin başında; eş-kanallı açısal ekstrüzyon (EKAE), tekrarlı ekstrüzyon ve basma,
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yüksek basınç altında burma, kapalı kalıpta tekrarlı dövme, birikimli bağ haddesi ve

tekrarlı bükme-doğrultma sayılabilir [5]. Bu yöntemlerden EKAE işlemi kütlesel formda

ultra-ince taneli (tane boyutu 100-1000nm arasında) malzeme üretimine uygun olması ve

üretilecek malzemelerin de mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek boyutlarda

olması nedeniyle nispeten daha fazla ilgi görmektedir [6]. Bu APD işlemi Segal ve

arkadaşları [7] tarafından 1980’li yıllarda önerilmiş bir aşırı plastik deformasyon

yöntemidir. Ancak bu işlem, özellikle son on yıl içerisinde batılı ülkelerin de bu konu

üzerine ilgi göstermesiyle önemli araştırma konuları arasında yerini almıştır.

 EKAE yönteminin sahip olduğu başlıca üstünlükler arasında basit ve ekonomik oluşu,

mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek boyutta ürün elde edilebilmesi, işlem

sırasında malzemede herhangi bir boyutsal değişimin oluşmaması ve kütlesel formda çok

ince taneli içyapıların elde edilmesi sayılabilir. Ayrıca, gereken hidrostatik basıncın

nispeten düşük olması ve buna bağlı olarak işlemin basit geometrilere sahip araçlar ile

sürdürülebilmesi de bu yöntemin diğer önemli avantajlarını teşkil etmektedir [8]. Bu

nedenle söz konusu yöntem özellikle son on yıldır pek çok malzeme grubuna uygulanmış

ve bu çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

 Bu tez çalışmasında, EKAE işlemi değişik deney işlem parametrelerinde iki farklı tür

malzemeye uygulanmış ve bu yöntemin söz konusu malzemelerde meydana getirdiği

özellik değişimleri incelenmiştir. Seçilen malzemelerden biri saf titanyumdur. Bilindiği

gibi, titanyum ve titanyum alaşımları özellikle korozyona dayanım ve hafifliğin önemli

olduğu havacılık ve otomotiv gibi mühendislik uygulamaları ile tıp alanında implant

malzemesi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir [9-11]. Ancak saf titanyumun sahip

olduğu nispeten düşük mukavemet değerleri nedeniyle, uygulamalarda daha çok Ti-6Al-

4V gibi titanyum-esaslı alaşımlar ön plana çıkmaktadır. Fakat medikal alanındaki

uygulamalarda kullanılması amacıyla yüksek mukavemetli titanyum alaşımları üretmek

için saf titanyuma ilave edilen alaşım elementlerinin biyolojik açıdan vücut ile biyo-

uyumluluğunun iyi olmadığı ve toksik etkilere neden olduğu bilinmektedir [11]. Ayrıca,

titanyumun alaşımlandırılması çok özel şartları gerektirmekte ve bu da alaşımların

maliyetini çok büyük ölçüde artırmaktadır. Son yıllarda gerek saf titanyuma ve gerekse

titanyum alaşımlarına aşırı oranda deformasyon uygulayıp tane boyutunu nanometre

mertebelerine kadar çekerek temel mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik

çalışmalar da başlatılmıştır. Henüz başlangıç aşamasında olan bu çalışmalardan olumlu

sonuçlar elde edilmiş olup, bu konudaki çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu
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kapsamdaki çalışmalar daha çok biyo-uyumluluğu mükemmel olan saf titanyumun proses

edilerek temel mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ve alaşımlamaya gerek duyulmadan

kullanım alanının artırılması konularında yoğunlaştırılmıştır.

 Bu çalışma kapsamında EKAE yöntemiyle proses edilecek diğer bir deney malzemesi

olarak özellikle otomotiv sektöründe motor elemanlarının yapımında kullanılan ötektoid

bileşimdeki Al-12Si alaşımı seçilmiştir. Bu alaşımın dökülmüş durumda sahip olduğu

yetersiz mukavemet ve süneklik değerleri ile çok düşük tokluk değerleri söz konusu

alaşımın kullanımını büyük oranda sınırlandırmaktadır. Bu alaşımı da içeren Al-Si alaşım

grubunun bu olumsuzluklarını gidermek için pek çok geleneksel yöntem uygulanmış ve bu

uygulamalar sonunda sınırlı ölçülerde iyileşmeler elde edilebilmiştir [12-14]. Öte yandan

bu alaşımların mukavemet, süneklik ve tokluk değerlerini birlikte iyileştiren geleneksel bir

yöntem de bulunamamıştır. Bu nedenle söz konusu alaşım grubu daha çok bası gerilmesi

altında çalışan sistemlerin imalatında yaygın olarak kullanılmıştır. Son yıllarda bu

alaşımların EKAE işlemi ile proses edilerek yetersiz olan özelliklerinin iyileştirilebileceği

fikri ortaya atılmış ancak bu konuda sistematik bir çalışma yapılmamıştır.

Gerçekleştirilecek bu çalışma ile ötektik yapıdaki Al-12Si alaşımının içyapısını EKAE

işlemi ile aşırı oranda plastik deformasyona uğratarak temel mekanik özellikleri ile aşınma

özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmiş olup, bu hedeflere ulaşılması durumunda söz

konusu alaşım grubunun muhtemel mühendislik uygulama alanlarının da artacağı

düşünülmektedir.

1.2. Deney Malzemeleri

1.2.1. Ticari Saf Titanyum (Kalite-2)

 Titanyum diğer malzemelerle karşılaştırıldığında nispeten yeni bir mühendislik

malzemesi olarak kabul edilebilir. Nitekim, titanyumun ticari olarak kullanımı ancak

1940’lı yıllarda mümkün olmuştur. Başlangıçta titanyumdan daha çok yapısal mühendislik

parçalarının imalatında yararlanılmıştır. Bu yıllarda geliştirilen titanyum alaşımlarının

yüksek özgül mukavemete sahip olması bu alaşımları özellikle havacılık sanayinde önemli

bir konuma getirmiştir. Ayrıca, titanyum ve alaşımlarının sahip olduğu mükemmel

korozyon direnci söz konusu malzemelerin özellikle kimya ve gıda endüstrilerinde de çok

kullanılmasına neden olmuştur. Titanyumun medikal alanda biyo-malzeme olarak
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kullanımı ise ancak 1960’lı yıllarda mümkün olmuştur [15]. Paslanmaz çelik ve Cr-Co-

esaslı biyo-malzemelerle karşılaştırıldığında saf titanyum çok iyi korozyon direnci ve üstün

biyo-uyumluluk sergilemektedir. Ancak sahip olduğu düşük mukavemet ve yetersiz aşınma

davranışı nedeniyle saf titanyumun biyo-malzeme olarak kullanımı sınırlı kalmıştır.

Özellikle mukavemetin ve aşınma direncinin önemli olduğu pek çok ortopedik ve dental

uygulamalarda bu durum ön plana çıkmaktadır [16]. İlerleyen yıllarda ticari saflıktaki

titanyumun sahip olduğu bu olumsuzlukları gidermek ve hem mühendislik

uygulamalarında hem de biyomedikal uygulamalarda biyo-malzeme olarak kullanımını

artırmak için yoğun çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda saf titanyuma katılan Al ve V

elementleri ile üretilen ilk titanyum alaşımı (Ti-6Al-4V) geliştirilmiştir. Esasen bu alaşım

ilk başta havacılık ve uzay uygulamaları için geliştirilmiş olup, daha sonraki yıllarda

medikal alanda yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir [17-18]. Ancak, son yıllarda yapılan

araştırmalar söz konusu alaşımın ihtiva ettiği vanadyumun zamanla biyolojik sistemlerle

etkileşime girerek toksik etkilere neden olduğunu göstermiştir. Bileşimde bulunan

alüminyumun ise vücutta alerjik etkilere neden olduğu ve özellikle nörolojik sistemi

etkileyerek Alzheimer hastalığının oluşumunu hızlandırdığı saptanmıştır [19]. Bunun

üzerine vanadyumun etkilerini ortadan kaldırmak için, vanadyumun yerine Nb ve Fe

kullanılarak iki farklı a+b tipinde alaşım geliştirilmiştir [20]. Geliştirilen bu alaşımların

geleneksel Ti-6Al-4V alaşımı ile yaklaşık benzer metalürjik ve mekanik davranışlar

sergilemelerine karşın, söz konusu alaşımların hala alüminyum elementi içermeleri önemli

bir problem olarak varlığını sürdürmüştür.

 Öte yandan son yıllarda a+b tipi alaşımların elastik davranışlarının özellikle

ortopedik uygulamalar için tam olarak uygun olmadığı da belirlenmiştir [21]. Bu alanda

yapılan pek çok çalışma, bu alaşımlardan yapılan implantlar ile kemik arasındaki yük

transferinin uyumlu olmadığını ve bu durumun zamanla kemikte çatlama ve kırılma gibi

önemli problemler ortaya çıkardığını ortaya koymuştur. Bunun en önemli nedeni söz

konusu alaşımlar ile kemiğin sahip olduğu elastisite modülleri arasındaki farkın büyük

olmasıdır. Nitekim kemiğin elastisite modülü yaklaşık 18 GPa civarında iken Ti-6Al-4V

alaşımının elastisite modülü ise 110 GPa civarındadır [22]. Bu nedenle yüksek elastisite

modülüne sahip implant malzemesi maruz kalınan kuvveti aynı oranda kemiğe

dağıtamamaktadır [23].

 Gerek ticari saflıktaki titanyumun ve gerekse ilk geliştirilen titanyum alaşımlarının

medikal uygulamaların gerektirdiği özellikleri tam olarak sağlayamamaları yeni tip
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titanyum alaşımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız vermiştir. Özellikle son on

beş yılda bu konuda önemli ilerlemeler sağlanmış ve b-tipi titanyum alaşımları

geliştirilmiştir. Yapısında Nb, Ta ve Zr gibi alaşım elementleri içeren bu alaşımlar uygun

ısıl işlemler sonrası, nispeten düşük elastisite modülü, üstün korozyon direnci, yeterli

mekanik özellikler ve çok iyi biyo-uyumluluk sergilemişlerdir [24].

 Son yıllarda gerek saf titanyuma ve gerekse titanyum alaşımlarına aşırı oranda

deformasyon uygulayıp tane boyutunu nanometre mertebelerine kadar çekerek temel

mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Henüz

başlangıç aşamasında olan bu çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilmiş olup, bu

konudaki çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar daha çok biyo-

uyumluluğu çok iyi olan saf titanyumun proses edilerek temel mekanik özelliklerinin

iyileştirilmesi ve alaşımlamaya gerek duymadan kullanım alanının artırılması konularında

yoğunlaştırılmıştır.

 Yukarıda verilen kısa açıklamalardan da görüleceği gibi, titanyum ve titanyum

alaşımları hem mühendislik uygulamalarında hem de biyomedikal uygulamalarda önemi

giderek artan bir malzeme grubunu oluşturmaktadır. Biyomedikal uygulamalar olarak

özellikle ortopedik ve dental uygulamalar başı çekmektedir. Ancak, kısa bir geçmişe sahip

olan bu malzemenin gerek biyo-uyumluluk ve gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik

özellikler açısından daha da geliştirilmesi gerekmektedir.

1.2.1.1. Titanyum ve Alaşımlarının Özellikleri

1.2.1.1.1. Yapısal ve Fiziksel Özellikler

 Titanyum 4,54 g/cm3 yoğunluğa sahip nispeten hafif bir metaldir. Tablo 1’de saf

titanyumun bazı fiziksel özellikleri alüminyum ve demirle karşılaştırmalı olarak

verilmiştir. Bu tablodan görüldüğü gibi, titanyumun yoğunluğu alüminyum ile demir

arasında yer almaktadır. Elastisite modülü ise alüminyumdan yüksek ancak demirden

düşüktür. Titanyumun ergime sıcaklığı ise demirden bile yüksek olup, bu durum özellikle

yüksek sıcaklık uygulamalarında bu malzemeyi avantajlı hale getirmektedir.
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  Tablo 1. Titanyum, alüminyum ve demirin temel fiziksel özellikleri [25].

Özellik Titanyum Alüminyum Demir

Yoğunluk (g/cm3) 4,54 2,7 7,87

Elastisite modülü (GPa) 115 72 115

Ergime noktası (°C) 1668 660 1536

Oda sıcaklığındaki kristal yapı SPH YMK HMK

 Titanyum allotropik özelliğe sahip bir element olup, sıcaklığa bağlı olarak iki farklı

kristal yapıda bulunabilmektedir. Saf titanyum 883°C sıcaklığa kadar sıkı paketli

hegzagonal (SPH) yapıya sahip α fazından oluşmaktadır. Bu yapı söz konusu sıcaklığın

üzerinde hacim merkezli kübik (HMK) yapıya sahip β fazına dönüşmektedir. Alüminyum

ve oksijen gibi elementler α fazını kararlı hale getirerek bu fazın β fazına dönüşüm

sıcaklığını yükseltmektedir. Vanadyum ve molibden gibi diğer bazı elementler ise β fazını

kararlı hale getirerek, bu fazın kararlı olduğu sıcaklığı düşürmektedir. Krom ve demir gibi

elementler de β fazının kararlı olduğu sıcaklığı düşürerek oda sıcaklığında iki fazlı (α+β)

bir yapı oluşturan ötektoid tepkimeye neden olmaktadır.

 Şekil 1’de saf titanyumun sırasıyla SPH ve HMK birim yapıları gösterilmiştir [26].

Bu şekilde SPH yapıya sahip saf titanyumun oda sıcaklığındaki kafes yapısına ait

parametreler (a: 0,295 nm ve c: 0,486 nm) görülmektedir. Bu değerlerden saf titanyumun

c/a oranının 1,587 olduğu görülmektedir. Bu değer, hegzagonal sıkı paket yapıya sahip

kristaller için ideal oran olan 1,633 değerinden daha düşüktür. Bu nedenle titanyum diğer

SPH yapılı malzemelere göre plastik deformasyona daha elverişlidir. HMK yapıya sahip β-

fazlı titanyumun 900°C’deki kafes parametresi (a) ise 0,332 nm mertebesindedir [26].
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                    Şekil 1. Saf titanyumun sıcaklığa bağlı olarak sahip olduğu kristal yapıları: (a)
883°C’nin altında SPH yapı (α-fazύ) ve (b) 883°C’nin όzerinde HMK
yapύ (β-fazı) [26].

1.2.1.1.2. Mekanik Özellikler

 Tablo 2’de ticari saflıktaki titanyumun ve yaygın olarak kullanılan diğer titanyum

alaşımlarının temel mekanik özellikleri verilmiştir [27]. Bu tablodan görüldüğü gibi, saf

titanyuma katılan alaşım elementleri katı çözelti sertleşmesi ve/veya ikinci faz sertleşmesi

esasına göre titanyumun mukavemetinin artmasına neden olmaktadır. Elastisite modülü

atomlar arası kuvvete ve atomlar arası mesafeye bağlı olarak değişen bir sabittir. Genelde β

tipi titanyum alaşımları α ve α+β tipi alaşımlara göre düşük elastisite modülü değerlerine

sahiptir. β tipi titanyum alaşımlarının su verilmiş durumdaki elastisite modülü 70-90 GPa

değerleri arasında yer alırken bu değer tavlanmış titanyumda 100-105 GPa değerlerine

çıkmaktadır [28]. Biyomedikal alanda yaygın olarak kullanılan 316 L paslanmaz çelik ve

Co-Cr alaşımları ile karşılaştırıldığında titanyum alaşımları daha düşük elastisite modülüne

sahiptir ve bu nedenle kemik yapısıyla daha uyumlu bir elastik davranış sergilemektedir

[29]. Öte yandan β-tip titanyum alaşımlarının süneklik özellikleri diğer tip titanyum

alaşımlarından daha iyidir. Bu durum HMK kafes yapıya sahip β-tip titanyum alaşımlarının

daha fazla kayma sistemi sayısına sahip olmasından kaynaklanmaktadır [30].
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 Tablo 2. Ticari saflıktaki titanyum ve bazı titanyum alaşımlarının temel mekanik
özellikleri [27].

Malzeme

Çekme

Dayanımı

(MPa)

Akma

Dayanımı

(MPa)

Kopma

Uzaması

(%)

Elastisite

Modülü

(GPa)

α tipi saf titanyum

Ticari saf titanyum (1. Sınıf) 240 170 24 102,7

Ticari saf titanyum (2. Sınıf) 345 275 20 102,7

Ticari saf titanyum (3. Sınıf) 450 380 18 103,4

Ticari saf titanyum (4. Sınıf) 550 485 15 104,1

α + β tipi Ti alaşımları

Ti-6Al-4V 895-930 825-869 6-10 110-114

Ti-6Al-4V ELI 860-965 795-875 10-15 101-110

Ti-6Al-7Nb 900-1050 880-950 8-15 114

Ti-5Al-2,5Fe 1020 895 15 112

β tipi Ti alaşımları

Ti-13Nb-13Zr 973-1037 836-908 10-16 79-84

Ti-12Mo-6Zr-2Fe 1060-1100 1000-1060 18-22 74-85

Ti-15Mo 874 544 21 78

Ti-15Mo-5Zr-3Al 852-1100 838-1060 18-25 80

Ti-15Mo-2,8Nb-0,2Si 979-999 945-987 16-18 83

Ti-35,3Nb-5,1Ta-7,1Zr 596 547 19 55

Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr 911 864 13 80
Not: ELI (Extra-Low Interstitial)

1.2.1.1.3. Korozyon Davranışı

Titanyum, yüzeyinde oluşan kararlı ve koruyucu bir oksit tabakası (TiO2) sayesinde

mükemmel bir korozyon direnci göstermektedir. Sözü edilen oksit tabakası titanyumu

pasivize ederek, yüzeyde kaldığı sürece korozyona karşı koruma sağlamaktadır. Aslında bu

tabakanın oluşması korozyonu tam anlamıyla engellememekte, ancak korozyon hızını

önemli derecede düşürmektedir. Bu yüzden titanyum, oksitleyici ortamlarda yüksek

korozyon direncine sahip bir malzeme olarak değerlendirilmektedir [31]. Diğer yandan
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sülfirik asit, hidroklorik asit ve fosfoklorik asit gibi asidik indirgeyici ortamlarda

titanyumun korozyon direnci düşüktür [26]. Çünkü bu ortamlarda titanyumun yüzeyinde

oluşan koruyucu oksit tabakası etkinliğini kaybetmekte ve oksidasyon derinlemesine

ilerlemektedir. Saf titanyumun genel olarak sahip olduğu yüksek korozyon direnci, α+β ve

β tipi titanyum alaşımları için de söz konusudur. Saf titanyumun korozyon direnci

indirgeyici ortamlarda düşük miktarda metal ilavesiyle önemli derecede iyileşmeler

sağlanabilmektedir [26].

 Öte yandan, korozif ortamın etkisiyle saf titanyumun bazı mekanik özelliklerinde

bozulmalar da gerçekleşebilmektedir. Eğer çatlak çekirdeği numune yüzeyine ilerlerse

yüzeye temas eden çatlaklar sürekli yükleme koşullarında artabilir (gerilme korozyon

çatlaması) ve inert ortama göre düşük genlik değerlerindeki gerilmelerde bile

çekirdeklenme gerçekleşir ve artarak devam eder (korozyonlu yorulma).

1.2.1.1.4. Tribolojik Özellikler

Yapılan çalışmalar titanyum ve titanyum alaşımlarında etkin aşınma mekanizmasının

oksidatif aşınma olduğunu göstermiştir [32, 33]. Söz konusu aşınma mekanizması, reaktif

bir malzeme olan titanyumun yüzeyinde oksit tabakası oluşumu ve sonrasında yüzey

etkileşimleri ile bu tabakanın bozularak yüzeyden kopması şeklinde gerçekleşmektedir.

Oksit tabakasından arınan malzeme yüzeyi ise tekrar hızlı bir şekilde oksitlenmektedir.

Bununla birlikte yüzeyden kopan sert titanyum oksit parçacıkları temas eden yüzeyler

arasına girerek abrasif aşınmaya neden olmaktadır. Bu etki, sonradan oluşan oksit filminin

parçalanmasını kolaylaştırarak aşınma hızının daha da artmasına neden olmaktadır. Bu

nedenle biyo-malzeme olarak kullanılan titanyum ve alaşımlarının aşınma davranışı pek

çok uygulama için yetersiz kalmaktadır. Biyo-medikal alanda kullanılan titanyum ve

titanyum esaslı alaşımlarda aşınma olayının evrelerini gösteren şematik resim Şekil 2’de

gösterilmiştir.
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                  Şekil 2. Titanyum ve alaşımlarında etkili olan aşınma mekanizmasının
çalışmasını gösteren diyagram [32].

1.2.2. Alüminyum-Silisyum Döküm Alaşımları

 Ana alaşım elementi olarak silisyum içeren alüminyum döküm alaşımları, üstün

döküm özelliklerinden dolayı mühendislik uygulamalarında kullanılan en önemli ticari

döküm alaşımlarından biridir. Söz konusu alaşımlar, otomotiv sanayi başta olmak üzere,

askeri ve havacılık endüstrisi ile genel mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde

kullanılmaktadırlar. Bu alaşımların yaygın olarak kullanılmasının başlıca nedeni; iyi bir

aşınma direncine, düşük ısıl genleşme katsayısına, yüksek mukavemet/ağırlık oranına ve

mükemmel bir döküm kabiliyetine sahip olmalarıdır. Öte yandan ikili Al-Si alaşımları ısıl

işleme uygun değildir. Çünkü küçük bir miktar silisyum alüminyum içerisinde çözünebilir

ve çözünen silisyum katı eriyikten çökelmez ve çok az sertleşmeye neden olur. Ticari

olarak kullanılan Al-Si alaşımları genellikle % 5-12 arasında Si içerirler.

1.2.2.1. Yapısal ve Fiziksel Özellikler

 İkili alüminyum-silisyum alaşımına ait faz diyagramı Şekil 3’de gösterilmiştir [34].

Şekil 4’de ise alüminyum-silisyum ikili döküm alaşımlarının ötektik altı, ötektik ve ötektik

üstü bileşimlerde sahip oldukları içyapılar gösterilmiştir. Bu içyapı resimlerinden de
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görüldüğü gibi alüminyumca zengin α-fazı söz konusu alaşımların ana matris yapısını

oluşturmaktadır. Bu yapı içerisinde silisyumun çözünürlüğü sıcaklıkla beraber düşmekte ve

oda sıcaklığında çok az oranda çözünme gerçekleşmektedir. Bu yapı alüminyumun

kristalografik kafes yapısı temel olacak şekilde katılaşmaktadır. Söz konusu yapı yüzey

merkezli kübik (YMK) formda olup bu yapının koordinasyon sayısı 12’dir [34]. Bu

yapının atomsal dolgu faktörü ise 0,74 olup en sıkı paketlenmiş yapılardan birisini

oluşturmaktadır.

 Alaşım elementi olarak katılan silisyum, Al-Si alaşımının metalürjik yapısını ve

özelliklerini büyük ölçüde etkilemektedir. Al-Si alaşımları içerdikleri Si oranına göre;

ötektik altı, ötektik ve ötektik üstü olmak üzere üç temel grup altında incelenir. Ötektikaltı

Al-Si alaşımının içyapısı α-alüminyum dentritleri ile bu dentritlerin etrafını saran ötektik

Al-Si karışımından oluşmaktadır (Şekil 4(a)). Ötektik alaşımın (yaklaşık %12Si

içermektedir) içyapısı ise ötektik katılaşma sonucu oluşan α-Al ve iğnemsi formdaki Si

fazlarından oluşmaktadır (Şekil 4(b)). Ötektik üstü alaşımın yapısında ise birincil

kristalleşme sonucu oluşan iri Si taneleri ile ötektik dönüşüm ürünü olan Al-Si fazları

mevcuttur (Şekil 4(c)). Al-Si döküm alaşımları, içyapıda bulunan ve matris yapıyla iyi bir

bağ kuramayan (bağdaşık olmayan) Si parçacıklarından dolayı nispeten gevrek

karakterdedir. Gevrek yapılı olan silisyum çok fazla plastik deformasyona uğramadan

kırılmaktadır. Bu durum ise toplamda Al-Si alaşımlarının gevrek davranmasına neden

olmaktadır.
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                      Şekil 3. İkili alüminyum-silisyum faz diyagramı [34].

 Şekil 4. Farklı gruptaki alüminyum-silisyum döküm alaşımlarının içyapılarını gösteren
optik  resimler:  (a)  Ötektik  altı alaşım  (%  1,65-12,6  Si),  (b)  Ötektik  alaşım  (%
12,6 Si) ve (c) Ötektik üstü alaşım (> % 12,6 Si) [34].
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1.2.2.2. Mekanik Özellikler

 Al-Si döküm alaşımları genel olarak yetersiz süneklik ve düşük kırılma tokluğu

değerlerine sahiptir. Bu yüzden söz konusu alaşımların kullanım alanı daha çok statik

yüklemeler altında çalışan parçaların üretimiyle sınırlanmıştır. Özellikle bası gerilmesi

altında çalışan uygulamalar bu alaşımlar için ideal kabul edilmektedir. Uygulama açısından

ötektik altı ve ötektik üstü Al-Si alaşımlarının kullanımı, ötektik alaşımla

karşılaştırıldığında bazı sorunlar da ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ötektik üstü

alaşımlarda mevcut olan ötektik dışı birincil silisyum parçacıkları, bu alaşımların talaşlı

imalatında takım ömrünü de azaltıcı bir etki göstermektedir. Al-Si alaşımlarının yukarıda

belirttiğimiz problemlerini minimize etmek ve potansiyel uygulama alanlarını artırabilmek

için söz konusu alaşımlara farklı işlemler uygulanmaktadır. Bunlara örnek olarak; ısıl işlem

uygulama, katılaşma sırasında karıştırma, sıvı metale silisyumu modifiye edici elementler

katma gibi işlemler sayılabilir [12, 35-37]. Uygulanan bu tür geleneksel işlemlere rağmen

yetersiz süneklik değerleri ve özellikle düşük çentik darbe dayanımları, bu alaşımları pek

çok mühendislik uygulaması için yetersiz kılmaktadır. Öte yandan bu alaşımlara

haddeleme, ekstrüzyon ve dövme gibi geleneksel plastik deformasyon işlemlerinin

uygulanması da düşük süneklik özelliğinden dolayı zor görülmektedir. Nitekim bu

kapsamda yapılan çalışmalarda çok önemli gelişmeler elde edilememiştir [12-14].

 Son zamanlarda Al-Si alaşımlarının sahip olduğu bu olumsuzlukları gidermek ve

mühendislik alanında uygulama potansiyelini daha da artırmak için yukarıda anlatılan

EKAE işleminin de uygulanabileceği fikri ortaya atılmış ve bu konuda başlangıç

aşamasında çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda ötektik altı [13, 35, 38-40], ötektik [36,

41, 42] ve ötektik üstü [37] bileşimlere sahip bazı ikili Al-Si alaşımlarına EKAE işlemi

uygulanmış ve işlem sonrası yapısal özellik değişimleri ile yetersiz olan çentik darbe

tokluğundaki iyileşmeler araştırılmıştır [37-41]. Ancak, bu alaşımların çekme özellikleri

üzerinde EKAE işleminin etkisi sistematik bir yaklaşımla incelenmemiştir [36, 42]. Ayrıca,

bu alaşımlarda EKAE sonrası oluşan içyapısal değişimler ve bunların neden olduğu

mukavemet, süneklik ve darbe tokluğu değerlerindeki gelişmeler birlikte ve sistematik bir

yaklaşımla incelenmemiştir.
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1.2.2.3. Tribolojik Özellikler

 Alüminyum-silisyum alaşımlarının aşınma davranışı pek çok mühendislik

malzemesiyle karşılaştırıldığında daha iyidir. Bu nedenle söz konusu alaşımlar özellikle

otomotiv sanayinde motor bloğu, silindir kafası ve piston gibi aşınma direncinin önemli

olduğu uygulamalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu kapsamda, döküm

yöntemiyle üretilen Al-Si alaşımlarının aşınma davranışı üzerine yapılmış çok sayıda

araştırma mevcuttur [43-48]. Bu araştırmalarda daha çok, ikili Al-Si alaşımlarına katılan

elementlerin bu alaşımların aşınma davranışına etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca,

içyapıdaki silisyumun değişik elementlerle ve ısıl işlemlerle modifiye edilmesi ve bunun

aşınma davranışı üzerindeki etkilerinin araştırılması da bu çalışmalar kapsamında

yürütülmektedir. Nitekim, ötektik altı ve ötektik yapıdaki Al-Si alaşımlarına Al-1Ti-3B ve

Al-10Sr gibi tane inceltici ve düzenleyici alaşımların katılmasının alaşımların aşınma

direncini nasıl etkilediği incelenmiş ve bu katkıların alaşımın aşınma direnci artırdığı tespit

edilmiştir [45, 48]. Ayrıca, aşınma yüzeyinden elde edilen bulgular tane inceltici

içermeyen alaşımlarda etkin aşınma mekanizmasının adezif aşınma olduğu, tane inceltici

sonrası bu mekanizmanın değişerek daha çok abrasif ve oksidatif özellik kazandığı

belirlenmiştir. Al-12Si ve Al-12Si-3Cu alaşımları üzerine yapılan başka bir çalışmada ise

modifiye edilmemiş alaşımların aşınma direncinin artan yükle birlikte azaldığı, modifiye

edilmiş alaşımlarda ise bunun tam tersi bir durumun ortaya çıktığı gözlenmiştir [47].

1.3. Uygulanan Aşırı Plastik Deformasyon (APD) Yöntemi: Eş-Kanallı Açısal
Ekstrüzyon/Basma (EKAE/B)

1.3.1. Tarihsel Gelişim ve Uygulama Prensibi

Eş-kanallı açısal ekstrüzyon/basma işlemi (EKAE/B) ilk kez, 1980’li yıllarda Segal ve

arkadaşları [49] tarafından geliştirilerek uygulanmıştır. İlk başta amaç, üretilen EKAE

kalıbı sayesinde malzemelere basit kayma işlemi ile aşırı oranda plastik deformasyon

uygulanması ve bu deformasyonun sayısal olarak incelenmesi olmuştur. Fakat 1990’lı

yıllardan sonra bu yöntem ultra-ince taneli (mikron altı tane boyutu) malzemeler elde

etmek için uygulanmaya başlanmış ve bu uygulamalardan başarılı sonuçlar alınmıştır [50-

52]. EKAE işlemi ile elde edilen söz konusu başarılı sonuçlar gelişmiş ülkelerin bu konuya
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ilgisini daha da artırmıştır. Son yıllarda EKAE yöntemi üzerine yoğun araştırma-geliştirme

çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda EKAE yöntemi daha çok endüstriyel

uygulamalarda kullanılan saf metal ve bazı alaşımlara uygulanmış ve bu uygulamalardan

olumlu sonuçlar alınmıştır [53]. EKAE işleminin uygulandığı malzemeler arasında saf

alüminyum ve alüminyum alaşımları [31, 54-56], titanyum ve titanyum alaşımları [11, 57-

59], magnezyum ve magnezyum alaşımları [60, 61], alaşımsız çelikler [62-65], saf bakır ve

bakır alaşımları [66-68], nikel ve nikel alaşımları [69, 70], çinko-esaslı alaşımlar [71-73],

kompozit malzemeler [74], toz metalürjisi ile üretilmiş malzemeler [75], metaller arası

bileşikler [76] ve polimerler [77] sayılabilir.

 EKAE işlemi malzemeye basit kayma mekanizmasıyla aşırı oranda plastik

deformasyon uygulanması prensibine dayanan geleneksel olmayan bir plastik deformasyon

yöntemidir. İşlem sırasında numunenin kesitinde önemli bir değişimin meydana gelmemesi

bu yöntemi diğer geleneksel deformasyon yöntemlerinden ayıran en önemli özelliktir. Bu

sayede, numunede deformasyon miktarını sınırlayan kesit daralması oluşmadığı için, söz

konusu numune tekrarlı bir şekilde defalarca EKAE işlemine tabi tutulabilmektedir [78].

Şekil 5’de EKAE işleminin prensibi ve bu işlemde kullanılan kalıbın kesiti şematik olarak

gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi EKAE işlemi eş kesit geometrisine sahip

doğrusal iki kanalın aralarında Ф açısı oluşacak biçimde kesiştirilmesinden meydana gelen

bir kalıp sisteminde gerçekleştirilmektedir.

Şekil 5. EKAE işlemini ve bu işlemin gerçekleştiği kalıbı
gösteren şematik resim
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 EKAE işlemi, basitçe kanal kesitine göre önceden hazırlanmış numunenin

yağlandıktan sonra giriş kanalı içerisinde bir itici yardımıyla çıkış kanalına doğru itilmesi

ile gerçekleştirilir. Bu koşullarda numune kanal içerisinde katı bir madde olarak ilerler ve

kesişme düzleminde ince bir tabaka halinde basit kayma mekanizmasıyla plastik

deformasyona maruz kalır [79].

 Şekil 6’da farklı köşe açılarına sahip kalıplarda deforme edilen kübik bir elemanın

deformasyon sonrası aldığı şekiller gösterilmiştir. EKAE yönteminde kanal yüzeylerinde

sürtünme etkilerinin ihmal edilmesi durumunda numuneye uygulanan deformasyon kesit

boyunca homojen olarak dağılır. Fakat uygulamada sürtünme etkilerinin göz ardı

edilemeyecek kadar büyük değerlerde olması numune kesitinde homojen deformasyonun

gerçekleşmesini engellemektedir. Özellikle numune yüzeylerinde oluşan aşırı sürtünme

etkisi, yüzey ve yüzeye yakın bölgelerde yapısal değişimlere ve buna bağlı olarak mekanik

özellik anizotropisine neden olmaktadır. Bu nedenle, EKAE işleminde kullanılan kalıba ait

kanal yüzeyleri ile numune yüzeyleri her pasodan önce uygun yağlayıcılarla yağlanarak

oluşabilecek sürtünme etkisi en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla daha çok Mo

ve grafit esaslı katı yağlayıcılar ile grafit esaslı yağlayıcılar kullanılmaktadır. Öte yandan,

son yıllarda yapılan çalışmalarda gerek numune yüzeyindeki sürtünme etkilerini azaltmak

gerekse EKAE basıncını düşürmek amacıyla hareketli yüzeylere sahip kalıp geometrileri

de tasarlanıp imal edilmeye çalışılmaktadır [80-84]. Ayrıca, özellikle deformasyon

sertleşmesi davranışı gösteren malzemelere EKAE işlemi uygulanması sırasında keskin

köşe geçişine sahip kalıplarda “ölü metal bölgesinin” oluştuğu görülmüştür (Şekil 6(a))

[85]. Bu durum, numunenin kanal yüzeyi ile temasının kesilmesine ve uygulanan şekil

değişiminin numune kesiti boyunca homojen olmamasına neden olduğu için

istenmemektedir [86]. Bu problemin görüldüğü malzemelerde, kalıbın dış köşesi uygun bir

açıda yuvarlatılarak numunenin kanal yüzeyine daha iyi temas etmesi ve ölü metal

bölgesinin oluşmaması sağlanmaktadır.
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   Şekil 6. Farklı dış köşe açılarına (Ψ) sahip EKAE kalύplarύnda kόbik bir elemanύn
deformasyonu ile kφώede oluώan φlό metal bφlgesini gφsteren ώematik resim:
(a) Ψ = 0,  (b) Ψ = π – Φ,  (c) Ψ = 0 ile Ψ = π – Φ arasındaki ortalama bir  Ψ
değeri [85].

1.3.2. EKAE Yönteminin Geometrik ve İşlem Parametreleri

EKAE yönteminde kullanılan geometrik ve işlem parametreleri proses sonrası elde

edilen yapısal ve mekanik özellikleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu parametreler; kalıp

açıları (Ф, Ψ), EKAE rotaları, ekstrüzyon sıcaklığı, ekstrüzyon hızı ve uygulanan ters

basınç olarak sıralanabilir.

1.3.2.1. Kalıp Açıları

 EKAE kalıbına ait iç köşe (Ф) ve kalıp dış köşe (Ψ) açıları (Şekil 6), EKAE işleminin

en önemli geometrik parametreleridir. Etkili bir deformasyonun elde edilebilmesi (bir

pasoda yüksek oranda deformasyon miktarı) için iç köşe açısının (Ф) mümkün olduğu

kadar küçük tutulması tercih edilmektedir [81]. Buna karşın, söz konusu açının 90°’den

küçük olması (Ф<90°) durumunda, iki kanalın kesiştiği bölgenin dış köşesinde “ölü metal

bölgesi” olarak adlandırılan ve deformasyon sırasında metal tarafından doldurulamayan bir

bölge oluşur. Bu nedenle, homojen ve etkin bir deformasyonun sağlanabilmesi için kalıp iç

köşe açısının yaklaşık 90° seçilmesinin en ideal durum olduğu belirlenmiştir. Kalıp dış

köşe açısı (Ψ) ise homojen plastik deformasyonun sağlanabilmesi ve “ölü metal

bölgesinin” oluşumunun kontrol edilebilmesi açısından son derece önemlidir. Şekil 7’de

kalıp açılarının deformasyon sırasında elde edilen eşdeğer şekil değişimine etkisi

görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi EKAE işleminde yüksek değerlerde eşdeğer şekil
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değişimi elde edebilmek için Φ ve Ψ açısal değerlerinin olabildiğince küçük tutulması

gerekmektedir. Ayrıca kalıp iç köşe açısının 90°’den daha büyük değerlerinde dış köşe

açısının eşdeğer şekil değişimine çok az etkisi olduğu da görülmektedir.

                       Şekil 7. Kalıp iç köşe (Φ) ve dış köşe (Ψ) açılarının malzemeye
uygulanan eşdeğer şekil değişimine etkisi [87].

 Yapılan EKAE deneyleri daha çok Ф=90° Ψ=0° açılara sahip tek ve/veya iki parçalı

kalıplar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, söz konusu açı değerleri çıkış

kanalından herhangi bir ters basınç uygulanmadığı durumlarda sünekliği az olan

malzemelerin ekstrüzyonunu zorlaştırmaktadır [87]. Pratikte, iç köşe açısı 90° olan bir

kalıp kullanılması alüminyum ve bakır esaslı alaşımlar gibi sünek malzemelerin

ekstrüzyonu için uygun gözükürken, titanyum ve magnezyum alaşımları gibi sünekliği

nispeten düşük olan malzemeler için hasarsız deformasyonu zorlaştırmaktadır. Bu

şartlarda, çözüm olarak ya kalıbın iç köşe açısı büyütülür ya da işlem sıcaklığı yükseltilir.

Örneğin, tungstenden üretilen numunelere 90°’lik kalıplarda EKAE işleminin uygulanması

için söz konusu kalıbın en az 1400°C’ye kadar ısıtılması gerektiği belirlenmiştir. Fakat söz

konusu malzeme, iç köşe açısı 110° olan EKAE kalıbında işleme tabi tutulduğunda

deformasyon için 1000°C’lik işlem sıcaklığı yeterli olmuştur [88].

 EKAE işleminde numuneye uygulanan şekil değişiminin büyüklüğü giriş ve çıkış

kanalının kesiştiği bölgenin geometrik parametrelerine bağlı olarak değişmektedir. Başka

bir değişle numuneye uygulanan şekil değişimi miktarı; kalıp iç köşe açısı (Ф) ve kalıp dış
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köşe açısı (ψ) değerlerinin büyüklüğüne bağlıdır. Şekil 6(b)’de görülen kalıp geometrisi

için numuneye bir pasoda uygulanan deformasyon miktarı analitik olarak belirlenmiş ve

aşağıda verilen (1) numaralı denklemde görüldüğü gibi ifade edilmiştir [85]. EKAE işlemi

sırasında numune paso sayısına bağlı olarak uygulanan eşdeğer şekil değişimi miktarı ise

(2) numaralı denklemde verilmiştir [53]. Bu denklemde N, numuneye uygulanan paso

sayısını göstermektedir.
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1.3.2.2. EKAE Rotaları ve Paso Sayısı

 EKAE işlemi sonucunda istenilen içyapı ve mekanik özelliklerin sağlanabilmesi için

işlem rotasının seçimi ve paso sayısının belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Birden fazla

pasoda gerçekleştirilen EKAE işlemlerinde, pasolar arasında numunenin kalıba giriş

pozisyonu değiştirilerek deformasyonun farklı kayma düzlemlerine ötelenmesi mümkün

olmaktadır [88, 89]. Proses edilen numunelerde pasolar arasında yapılan bu pozisyon

değişikliğine EKAE rotası denir. EKAE işleminde A, BA, BC ve C olmak üzere dört temel

rota bulunmaktadır [90]. Ancak, bu rotaların birleştirilerek uygulandığı farklı bileşik

rotalar da mevcuttur. Bu dört temel rotanın uygulanışını gösteren şematik resim Şekil 8’de

verilmiştir. Buna göre; rota-A’da numune pasolar arasında döndürülmeden bir önceki

pozisyonunda tekrar kanala yerleştirilmektedir. Rota-BA’da numune her paso arasında

önceki döndürme konumuna ters yönde 90º döndürülerek kalıba yerleştirilmektedir. Rota-

BC’de numune her paso arasında hep aynı yönde 90º döndürülerek kalıba sokulmaktadır.

Rota-C’de ise numune her paso arasında hep aynı yönde 180º döndürülmektedir.
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                        Şekil 8. EKAE işleminde uygulanan temel işlem rotaları

 EKAE işlemi sonrası elde edilen tane büyüklüğü ve tanelerin morfolojik özellikleri,

uygulanan rotaya bağlı olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Çeşitli uygulama

rotalarında gerçekleştirilmiş EKAE işlemi sonrasında elde edilen içyapısal değişimler

deneysel ve teorik olarak incelenmiştir [91]. Şekil 9’da, EKAE işlemine tabi tutulan bir

numunenin ve uygulanan rota ve paso sayısına bağlı olarak numunenin içyapısındaki

deformasyon düzlemlerinin değişimi görülmektedir [78, 92]. Şekilde görüldüğü gibi rota-

C’de kayma aynı düzlemde gerçekleşmekte fakat kayma yönü her pasoda bir öncekinin

tersine dönmektedir. Rota-BC’de birinci ile üçüncü ve ikinci ile dördüncü pasolarda söz

konusu durum geçerli olmaktadır. Rota-A ve rota-BA’da ise kayma düzlemleri farklıdır.

Rota-A’da 90°’lik açıyla, rota-BA’da ise 120°’lik açıyla birbirini kesen iki farklı kayma

düzlemi bulunmaktadır. Şekil 10’da değişik rota ve paso sayılarında kübik bir elemanın

deformasyon evreleri gösterilmiştir [91]. Rota-A ve rota-BA’da yapılan EKAE işleminde

kübik elamanın çarpılması paso sayısı arttıkça artmakta ve kayma düzlemi yönünde

yönlenme oluşmaktadır. Rota-BC ve rota-C’de ise sırasıyla, ikinci ve dördüncü pasoda

deformasyon yönü tersine dönmektedir. Bu nedenle kübik eleman belirtilen paso

sayılarında deformasyon öncesi sahip olduğu geometriye dönmektedir [91].
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            Şekil 9. (a) EKAE işlemine tabi tutulan bir numunenin görünümü (b) Çeşitli rota ve
paso sayılarında uygulanan EKAE işlemi sonrası numunenin içyapısındaki
deformasyon düzlemlerinin geçirdiği evreler [78, 92].

                      Şekil 10. EKAE işleminde kübik bir elemanın çeşitli rota ve paso
sayılarında geçirdiği deformasyon evreleri [91].
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1.3.2.3. Ekstrüzyon Sıcaklığı

 EKAE işlemi hem oda sıcaklığında hem de bu sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda

değişik metal ve alaşımlara uygulanmaktadır. Burada ayırt edici özellik proses edilecek

malzemenin işlem sıcaklığında sahip olduğu süneklik özelliğidir. Oda sıcaklığında

yeterince sünek olan malzemeler bu sıcaklıkta EKAE işlemine tabi tutulabilmekte ve işlem

sırasında numunede herhangi bir çatlama ve/veya kırılma gözlenmemektedir. Ancak

mühendislik malzemelerinin önemli bir bölümü oda sıcaklığında EKAE yöntemiyle aşırı

oranda deformasyona müsaade edebilecek kadar sünekliğe sahip değildir. Bu durumda

EKAE işlemi, sünekliğin yeterince iyileştiği sıcaklık bölgelerinde uygulanmaktadır. Çünkü

sıcaklık arttığında malzemelerin süneklik özellikleri de iyileşmekte ve oda sıcaklığında

mümkün olmayan deformasyon bu sıcaklıklarda mümkün hale gelmektedir [93]. Öte

yandan, EKAE işlemi ile malzemede yeniden kristalleşme oluşmadan beklenen özellik

değişimlerinin sağlanabilmesi için, prensip olarak bu işlemin mümkün olan en düşük

sıcaklıkta gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hedeflenen özellik

değişimlerinin elde edilmemesi mümkün olmamaktadır [94]. Ayrıca, EKAE işleminin

gereğinden daha düşük sıcaklıklarda yapılması da işlem sırasında makroskopik ve/veya

mikroskopik boyutta çatlakların oluşumuna neden olabilmektedir. Bu yüzden ekstrüzyon

sıcaklığı belirlenirken deformasyon sırasında çatlak oluşturmayacak en düşük sıcaklık

değeri gerekli ön testler yapılarak seçilmelidir.

 Uygulama sıcaklığının düşük karbonlu çeliğin içyapı özelliklerine ve mekanik

değerlerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada, yüksek sıcaklıklarda yapılan EKAE

işleminin yeniden kristalleşmeye ve dolayısıyla iri taneli bir yapının oluşmasına neden

olduğu gözlenmiştir [95]. Ti-6Al-4V alaşımının içyapı özelliklerine işlem sıcaklığının

etkisinin araştırıldığı diğer bir çalışmada ise EKAE işleminin ancak 600°C’nin üzerindeki

sıcaklıklarda başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir [96]. Saf bakırın deformasyonunda

ise 150°C’nin üzerinde yapılan işlemlerde yeniden kristalleşme nedeniyle yeni tanelerin

oluştuğu ve irileştiği gözlenmiştir [97].
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1.3.2.4. Ekstrüzyon Hızı

 Ekstrüzyon hızının EKAE işlemi sonrası elde edilen özellikler üzerindeki etkisinin

araştırıldığı çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Ancak mevcut çalışmalar EKAE

işleminde ekstrüzyon hızının malzemenin yapısal ve mekanik özellikleri üzerinde çok

önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. Saf Al ve Al-Mg alaşımları üzerine

yapılan deneyler sonucunda, ekstrüzyon hızının tane boyutuna önemli bir etkisinin

olmadığı fakat düşük ekstrüzyon hızlarında işlem süresinin artmasıyla toparlanma etkisinin

daha çok hissedildiği gözlenmiştir [92]. Al-Mg alaşımı ile yapılan diğer bir çalışmada,

ekstrüzyon hızının malzemenin akma dayanımı üzerindeki etkisi incelenmiş ve ekstrüzyon

hızının akma dayanımı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir [98]. Yapılan

sınırlı sayıdaki çalışmalardan, EKAE işleminde uygulanan deformasyon hızının

malzemenin yapısal ve mekanik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı

sonucu çıkarılabilir.

1.4. Literatür Özeti ve Çalışmanın Amacı

 Titanyum ve titanyum esaslı alaşımlar geleneksel malzemelere göre sahip olduğu

üstünlükler sayesinde son elli yılda pek çok mühendislik alanında kullanılmaya

başlanmıştır. Titanyum alaşımları sahip oldukları yüksek özgül mukavemetleri ve üstün

korozyon dirençleri sayesinde otomotiv ve havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan

bir mühendislik malzemesi olmuştur. Bunun yanında yüksek korozyon direnci sayesinde

kimya ve gıda endüstrilerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan,

saf titanyum sahip olduğu üstün korozyon direnci ve biyolojik sistemlerle olan uyumlu

davranışı nedeniyle medikal uygulamalarda da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ancak saf titanyumun çok yüksek biyo-uyumluluğa sahip olmasına rağmen, nispeten

düşük mukavemet ve yorulma dayanımı değerleri ile yetersiz olan aşınma direnci bu

malzemenin biyo-malzeme uygulamalarında kullanımını sınırlamıştır. Bu zayıflıklarını

gidermek için saf titanyuma Al ve V elementleri katılarak üretilen ve medikal alanda

kullanılan ilk titanyum alaşımı olan Ti-6Al-4V geliştirilmiştir. Esasen bu alaşım ilk başta

havacılık ve uzay uygulamaları için geliştirilmiş olup, daha sonraki yıllarda medikal alanda

yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar söz konusu

alaşımın ihtiva ettiği vanadyumun zamanla biyolojik sistemlerle etkileşime girerek toksik
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etkilere neden olduğunu göstermiştir. Öte yandan, bileşimde bulunan alüminyumun ise

vücutta alerjik etkilere neden olduğu ve özellikle nörolojik sistemi etkileyerek Alzheimer

hastalığının oluşumunu hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun üzerine vanadyumun olumsuz

etkilerini ortadan kaldırmak için, Nb ve Fe kullanılarak iki farklı α+β tipinde Ti alaşımları

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu alaşımların geleneksel Ti-6Al-4V alaşımı ile yaklaşık benzer

metalürjik ve mekanik davranışlar sergilemelerine karşın, söz konusu alaşımların hala Al

elementi içermeleri önemli bir problem olarak varlığını sürdürmüştür. Bu etkiler de dikkate

alınarak son 15 yıl içerisinde medikal uygulamalar için β tipi titanyum alaşımları

geliştirilmiştir. Yapısında Nb, Ta ve Zr gibi alaşım elementlerini içeren söz konusu Ti

alaşımları uygun ısıl işlemler sonrası, nispeten düşük elastisite modülü, üstün korozyon

direnci, yeterli mekanik özellikler ve üstün biyo-uyumluluk sergilemişlerdir. Ancak bu

alaşımların gerek alaşımlandırma maliyetleri ve gerekse içerdikleri alaşım elementlerinin

biyolojik sistemlere olan olumsuz etkileri, araştırmacıları bir taraftan yeni tür biyo-

malzemeler geliştirmeye zorlarken, diğer taraftan da mevcut malzemelerin bu

olumsuzluklarını gidermeye yönelik çalışmalara yönlendirmiştir.

 Ana alaşım elementi olarak silisyum içeren Al-Si döküm alaşımları, sahip oldukları

üstün aşınma davranışı, düşük ısıl genleşme katsayısı, yüksek özgül mukavemetleri ve

mükemmel döküm kabiliyetleri nedeniyle pek çok mühendislik uygulamalarında

kullanılmaktadır. Bu alaşımlar otomotiv sanayi başta olmak üzere, askeri ve uzay

endüstrisi ile genel mühendislik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu

alaşımlardan ötektik yapıdaki Al-12Si alaşımı özellikle otomotiv sektöründe motor

elemanlarının yapımında tercih edilmektedir. Ancak, sahip olduğu nispeten düşük

mukavemet değerleri ile pek çok mühendislik uygulaması için yetersiz olan süneklik ve

tokluk değerleri söz konusu alaşımın kullanımını büyük oranda sınırlandırmaktadır. Bu

durum diğer Al-Si alaşımları için de geçerlidir. Bu nedenle, Al-Si alaşımlarının söz konusu

olumsuzluklarını gidermek için pek çok geleneksel yöntem uygulanmış ve bu uygulamalar

sonunda sınırlı ölçüde iyileşmeler elde edilebilmiştir. Bu kapsamda, mukavemet

değerlerinde sınırlı da olsa iyileşmeler sağlanmasına rağmen, bu alaşımların özellikle

süneklik ve darbe tokluğu değerleri hala yaygın uygulanabilirlik açısından bir problem

olarak varlığını sürdürmektedir.

 Son yıllarda özellikle kristal yapılı malzemelerin tane boyutunu mikron altı seviyelere

çekerek özelliklerde geleneksel yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan iyileşmelerin

sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda mikron altı tane boyutuna sahip (ultra-ince
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taneli) malzeme üretmek için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Böylece, ultra-ince taneli

veya nano-yapılı malzemelerin üretilebilme imkanlarının ortaya çıkması ve bu yeni nesil

malzemelerin geleneksel malzemelerde mevcut olmayan birçok üstünlükleri üzerinde

toplaması gözleri bu alana çevirmiştir. Aşırı plastik deformasyon (APD) yöntemleri de bu

amaçla geliştirilmiş olup, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda oldukça başarılı

sonuçlar alınmıştır. APD yöntemlerinin başında, eş-kanallı açısal ekstrüzyon/basma

(EKAE/B) ve yüksek basınç altında burma (YBB) gelmektedir. Özellikle EKAE yöntemi

ile kütlesel formda büyük kütleli ultra-ince taneli malzemelerin üretilebilmesi ve bunların

üstün özellikler gerektiren mühendislik uygulamalarında kullanılabilir boyutlarda olması,

bu yöntemle ilgili çalışmalara ayrı bir önem kazandırmıştır. Bu yöntem deformasyonu zor

olan gevrek yapılı malzemelere bile başarıyla uygulanabilmekte ve bu sayede yüksek

mukavemet ve süneklik özellikleri kazandırılabilmektedir. Ayrıca, proses sonrası

malzemelerin yorulma ve darbe dayanımları, darbe ve ses sönümleme kapasiteleri ve

şekillendirilebilirlik özellikleri de iyileşmektedir. Söz konusu yöntem basitçe; L

formundaki eş kesitli iki kanaldan katı durumdaki malzemenin geçirilmesi ve arakesitten

geçiş sırasında malzemenin içyapısında aşırı oranda plastik deformasyon oluşturup tane

boyutunun küçültülerek mikron altı mertebelere kadar indirilmesi esasına dayanmaktadır.

Bu yöntemde kullanılan kalıp kanal kesitleri arasında çapsal bir fark olmadığından, aynı

numune (ya da parça) birçok defa aynı işleme tabi tutularak oluşan deformasyon miktarı ve

dolayısıyla da yapısal incelme miktarı istenen seviyelere kadar çekilebilmektedir. Ayrıca,

aynı numune ile birbiri peşine yapılan işlemlerde numunenin kanala giriş rotası da

değiştirilerek yapısal dönüşümlerde ve dolayısıyla elde edilmesi hedeflenen özelliklerde

değişkenlik sağlanabilmektedir. Literatür çalışmalarından, bu yöntemin değişik amaçlar

için pek çok mühendislik malzemelerine uygulandığı ve birçok malzeme grubundan da

oldukça başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. Bu yöntemde dikkati çeken en önemli

özelliklerden biri, işleme tabi tutulan malzemelerin hem mukavemet hem de süneklik

değerlerinin bir arada artırılabilmesidir [6,7]. Bu sayede, özellikle deformasyonu zor olan

gevrek yapılı malzemelerin şekillendirilebilirlik özellikleri de iyileştirilebilmektedir.

Yukarıda verilen literatür özeti dikkate alındığında bu çalışmanın amaçları aşağıdaki gibi

özetlenebilir:

·Biyomedikal uygulamalar için mekanik özellikleri (özellikle mukavemet değerleri)

yetersiz olan saf titanyumun aşırı plastik deformasyon yöntemlerinden biri olan

EKAE işlemi ile proses edilerek ultra-ince taneli hale getirilmesi ve bu sayede yetersiz
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olan mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, geleneksel

metalik biyo-malzeme olarak ortopedik ve dental uygulamalarda kullanılan ve içerdiği

Al ve V elementlerinden dolayı alerjik ve toksik etkilere sahip olan Ti-6Al-4V alaşımı

yerine saf titanyumun kullanılması önerilecektir. Bu sayede, biyo-uyumluluğu çok

daha yüksek ve herhangi bir alerjik ve/veya toksik etki içermeyen ve aynı zamanda

alaşım formuna göre çok daha ucuza üretilebilen yüksek dayanıklı saf titanyumun

metalik biyo-malzeme olarak kullanım alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.

·Nispeten düşük mukavemet ile yetersiz süneklik ve çok düşük darbe tokluğu değerleri

nedeniyle mühendislik uygulamalarında sınırlı ölçülerde kullanılan Al-Si

alaşımlarının bu olumsuzluklarının, döküm sonrası uygulanacak EKAE işlemi ile

giderilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, değişik paso sayılarında uygulanan EKAE

işleminin bu alaşımın yapısal, mekanik ve aşınma özelliklerine olan etkileri sistematik

bir yaklaşımla incelenecek ve elde edilecek iyileşmelerin muhtemel nedenleri ortaya

koyulup uygulayıcılar açısından bilimsel ve teknolojik veriler oluşturacaktır.



2. DENEYSEL ÇALIŞMA

2.1. Deney Malzemeleri

 Bu çalışmada iki farklı malzeme EKAE işlemine tabi tutuldu. Bunlar; sıkı paketli

hegzagonal (SPH) yapıya sahip ticari saflıktaki (kalite-2) titanyum ve yüzey merkezli

kübik (YMK) yapıya sahip dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımıdır. Ticari saflıktaki

titanyum piyasadan sıcak haddelenmiş durumda tedarik edildi. Ötektik bileşimdeki Al-12Si

alaşımı (Etial 140) ise yine ticari olarak piyasadan tedarik edildi ve daha sonra homojen bir

döküm yapısı oluşturmak için külçeler tekrar ergitilerek döküldü. Bu alaşımın ergitme

işlemi elektrikli bir grafit pota fırını içerisinde gerçekleştirildi. Ergitme işlemi sonrası

alaşım 650°C sıcaklıktan oda sıcaklığında tutulan bir kokil kalıba dökülerek katılaştırıldı.

Bu çalışma için deney malzemeleri olarak seçilen ticari saflıktaki titanyum ve dökülmüş

Al-12Si ötektik alaşımının kimyasal bileşimi Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Ticari saflıktaki (kalite-2) titanyumun ve dökülmüş durumdaki ötektik Al-12Si
alaşımının kimyasal bileşimi

Deney

malzemesi

Kimyasal bileşim (% ağırlık)

O H N Fe C Ti

Saf Ti

(Kalite-2)
0,15 0,002 0,006 0,041 0,008

Geri

kalan

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb Sn Al

Al-12Si 12,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05
Geri

kalan

2.2. Eş-Kanallı Açısal Ekstrüzyon (EKAE) Deneyleri

 Malzemelerin eş-kanallı açısal ekstrüzyon (EKAE) deneyleri, fotoğrafı Şekil 11’de

verilen bir EKAE kalıp sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. Söz konusu sistemi oluşturan

kalıp, çekirdek ve bu çekirdeği oluşturan gövde olmak üzere iki ana kısımdan

oluşmaktadır. Kalıp çekirdeği iki parçalı olarak imal edilmiş olup, parçalardan birinin
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üzerine kanal geometrisi açılmıştır. Diğer parça ise kanal yüzeyini kapatan bir kapak

vazifesi görmektedir. Çekirdeği oluşturan bu parçalar takım çeliğinden imal edilmiş olup,

ardından su verildikten sonra menevişlenerek 55 RSD-C değerine kadar sertleştirilmiştir.

Daha sonra ekstrüzyon işleminin gerçekleştirileceği kanal yüzeyleri fiziksel buhar fazında

çöktürme (PVD) yöntemiyle ince ve sert CrN kaplanmıştır. Bu sayede bir taraftan kanal

yüzeylerinin sertliği daha da arttırılırken, diğer taraftan yüzey pürüzlülüğü azaltılarak

sürtünme ve aşınma etkileri de minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Kalıbın çekirdek

kısmını oluşturan parçalar bir kalıp gövdesi içersine yerleştirilmiştir. Kalıp gövdesi yine iki

parçalı olarak imal edilmiş ve çekirdeği oluşturan parçaların içersine düzgün oturması için

faturalı yapılmıştır.

 Deney malzemelerinin oda sıcaklığındaki süneklik değerleri veya plastik

şekillendirilebilirlik özellikleri düşüktür. Bu durum söz konusu malzemelerin EKAE

işlemlerini ancak yüksek sıcaklıklarda mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, kalıp içerisinde

gerekli ısıyı sağlamak için kalıba bir ısıtma sistemi ilave edilmiştir. Bu işlem kalıp

gövdesine açılan paralel deliklere silindirik formdaki rezistans çubuklar yerleştirilerek

gerçekleştirilmiştir. Kalıbın sıcaklığı ısıtma sistemine ilave edilen bir sıcaklık kontrol

ünitesi vasıtasıyla kontrol edilmiştir. Sıcaklık kontrolü, kalıbın deformasyon bölgesine (iki

kanalın kesiştiği bölge) yakın noktalara (iki kanalın kesiştiği bölge) yerleştirilen

termoeleman çiftleri yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kalıp set sıcaklığı sürekli

kontrol edilerek ±5°C hassasiyetinde sabit tutulmuştur. Öte yandan kalıp gövdesinden dış

ortama gerçekleşecek sıcaklık kaybının azaltılması için kalıp dış yüzeyine ısı yalıtımı

yapılmıştır. EKAE işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli itici kuvvet, hızı ve stroku

ayarlanabilen 100 ton kapasiteli bir hidrolik pres yardımıyla sağlanmıştır. Bu kuvvet, kalıp

giriş kanalına yerleştirilen numuneye presin piston ucuna takılan bir itici (plangır)

vasıtasıyla uygulanmıştır.
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              Şekil 11. EKAE kalıp sisteminin fotoğrafı

 EKAE deneylerinin gerçekleştirildiği kalıbın geometrik parametreleri Şekil 12’de

verilen şematik resimde görülmektedir. Bu şekilden görüldüğü gibi, kalıp φ=90° iç köşe ve

Ψ=20° dış köşe açısına (yuvarlatma açısı) sahiptir. Kanal kesiti ise 10 mm x10 mm olarak

işlenmiştir.  Bu  geometrik  parametrelere  göre  hesaplanan  eşdeğer  şekil  değiştirme,  söz

konusu açı değerlerinin (2) numaralı denklemde yerine konulmasıyla bir pasoluk işlem

için;

úû
ù

êë
é +++= )

2
20

2
90(cos20)

2
20

2
90cot(.2

3
1

1 ece

055,11 =e

olarak hesaplanmıştır. Şekil 7’de verilen eğriler incelendiğinde, söz konusu değerin

şekildeki eğrilere uyumlu olduğu ve bir pasoluk EKAE işlemi ile yüksek bir deformasyon

miktarının elde edildiği görülmektedir. Nitekim, homojen ve etkin bir deformasyonun

sağlanabilmesi için kalıp iç köşe açısının yaklaşık 90° seçilmesinin en ideal durum olduğu

daha önceki çalışmalarda da belirlenmiştir [87].
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                                 Şekil 12. EKAE kalıp kanalına ait geometrik parametreler

 Saf titanyumun EKAE işlemi kare kesitli numuneler kullanılarak gerçekleştirildi. Bu

işlem için numuneler kalıbın giriş kanalına yerleştirildikten sonra, kalıp 300°C’ye kadar

ısıtıldı. 300°C’lik işlem sıcaklığı titanyumun EKAE kalıbında kırılma ve/veya çatlama

oluşturmadan proses edilebileceği minimum sıcaklık olarak seçildi. Bu sıcaklık, proses

sırasında yeniden kristalleşme oluşturmadığı için deformasyona dayalı özellik

değişimlerinin işlem sonrası da korunması sağlandı [82]. Deneyler 1,27 mm.s-1’lik

ekstrüzyon hızında gerçekleştirildi. Her bir paso öncesi ve sonrası numuneler kanal

içerisinde kalıp ile numune arasında denge sıcaklığının sağlanabilmesi için 15 dakika

bekletildi. Kanal ve numune yüzeyleri arasındaki sürtünme etkisini en aza indirerek

yüzeylerin birbirine yapışmasını önlemek ve uygulanan itici kuvveti azaltmak için numune

ve kanal yüzeyleri grafit esaslı bir katı yağlayıcıyla yağlandı. Saf titanyumun EKAE işlemi

literatürde rota-E olarak bilinen ve diğer geleneksel rotalara alternatif olarak geliştirilen

rotada gerçekleştirildi [99]. Uygulanışı şematik olarak Şekil 13’te verilen söz konusu rota,

numunelerin önce pasolar arasında iki kere 180° döndürülmesi (2C), ardından takip eden

pasoda 90° döndürülmesi (BC) ve son olarak tekrar iki kere 180° döndürülmesiyle (2C)

gerçekleştirildi. Bu işlem sonunda bir pasoluk çevrim tamamlanmış oldu. Saf titanyum

numuneler rota-E’de toplam 8 ve 12 çevrimi tamamlayan paso sayısı kadar işleme tabi

tutuldu.

 Dökülmüş durumdaki Al-Si esaslı alaşımlar döküm yapılarından dolayı gevrek

karakterli malzemelerdir. Bu nedenle söz konusu alaşımlara da, yetersiz süneklik



31

özelliklerinden dolayı oda sıcaklığında EKAE işlemi uygulamak mümkün olmadı. Bu

nedenle Al-12Si alaşımının prosesi için oda sıcaklığının üzerinde uygun bir sıcaklığın

belirlenmesi gerekti. Öte yandan belirlenecek bu sıcaklık, deformasyon sırasında yeniden

kristalleşme sıcaklığının altında mümkün olan minimum bir sıcaklık olarak seçilmeliydi.

Bu nedenle yapılan bir seri ön deney sonrası, Al-12Si alaşımı için en uygun işlem sıcaklığı

olarak 200±2°C belirlendi.

 EKAE işlemi için dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımından talaşlı imalat yöntemi ile

10x10x100 mm3 boyutlarında numuneler hazırlandı. Deney öncesi ve her paso sonrası

numune ve kalıp yüzeyleri grafit esaslı bir katı yağlayıcı ile yağlandı. Bu sayede, numune

ve kalıp yüzeyleri arasında oluşan sürtünme kuvveti azaltılmaya çalışıldı. İlk ekstrüzyon

işlemine başlamadan önce kalıp ve ilgili parçaların denge sıcaklığına gelmesi için yaklaşık

30 dakikalık bir süre beklendi. Bu şekilde denge sıcaklığı sağlandıktan sonra numune giriş

kanalına yerleştirilip işlem sıcaklığına ulaşması için 10 dakika daha beklendi. Böylece,

numunenin de ayarlanan işlem sıcaklığına gelmesi sağlandı. Bu işlemin ardından, giriş

kanalına yerleştirilen numunenin EKAE işlemi 0,5 mm.s-1’lik sabit basma hızında

gerçekleştirildi. Bu hız değeri literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak belirlendi [98].

 Al-12Si alaşımından üretilen numunelerin EKAE işlemi literatürde rota-A olarak

tanımlanan işlem rotasında gerçekleştirildi [81]. Bu rotada numuneler peş peşe uygulanan

pasolar arasında konumlarını değiştirmeden hep aynı pozisyonda kalıp giriş kanalına

yerleştirildi. Bu rotanın seçilmesinin temel nedeni, yapı içerisindeki iğnemsi formdaki

ötektik silisyum parçacıklarının boylamasına daha kolay kırılacağı fikridir.

 Saf titanyumun ve Al-12Si alaşımının EKAE işlemlerinde kullanılan rotaların

uygulanışı Şekil 13’te gösterilmiştir. Tablo 4’de ise EKAE işlemlerinde kullanılan temel

işlem parametreleri verilmiştir.
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                 Şekil 13. Deneylerde kullanılan EKAE rotaları ve bu pasolarda gerçekleştirilen
bir pasoluk çevrimler: (a) Rota-A ve (b) Rota-E

 Tablo 4. EKAE deneylerinde kullanılan işlem parametreleri

Malzeme Sıcaklık (°C) Hız (mm.s-1) Uygulama rotası Paso sayısı

Saf titanyum

(Kalite-2)
300 1,27 Rota-E 0, 8, 12

Al-12Si 200 0,5 Rota-A 0, 1, 2, 3, 4, 6

2.3.  İçyapı İncelemeleri

 Titanyum numunelerinin içyapısını incelemek için optik ve elektron

mikroskoplarından yararlanıldı. Optik inceleme yalnızca proses öncesi titanyumun

içyapısının incelenmesi için kullanıldı. Optik incelemeler için numuneler standart

metalografik yöntemlerle hazırlandıktan sonra Kroll’s ayracı kullanılarak dağlandı. EKAE

prosesi sonrası meydana gelen yeni içyapı geçirimli elektron mikroskobu (TEM)

yardımıyla incelendi. TEM incelemeleri numunelerin ekstrüzyon doğrultusuna dik (X-

kesiti) ve paralel kesitlerinde (Y-kesiti) gerçekleştirildi (Şekil 14). TEM incelemeleri için

ince folyolar, zımparalama, parlatma ve ardından uygulanan elektro parlatma işlemleriyle

10 mm kalınlığına kadar inceltildi. Söz konusu incelemeler için nominal voltajı 200 kN

olan bir Philips CM200 tipi TEM mikroskobu kullanıldı.
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 Al-12Si alaşımının içyapı incelemeleri için dökülmüş ve EKAE işlemine tabi

tutulmuş alaşımdan alınan örnekler standart metalografik yöntemlerle hazırlandı. Bu

kapsamda örnekler, belli boyutlarda hassas numune kesme cihazlarında kesildi, ısıl

etkilerin oluşmaması için soğuk olarak kalıplandı ve ardından zımparalama ve parlatma

işlemine tabi tutuldu. Bu işlemlerden sonra örneklerin yüzeyleri asitik bir ayıraç

kullanılarak (100 ml damıtılmış su, 6 ml HNO, 3 ml HF) dağlandı. EKAE işlemi ile

değişik rota ve paso sayılarında işlem görmüş numunelerden metalografik örneklerin

çıkarıldığı yerler Şekil 14’de gösterilmiştir. Örnekler çıkarılırken, EKAE işlemi sırasında

aşırı sürtünme nedeniyle etkilenmiş yüzey bölgelerinden uzak durulmaya çalışıldı. Şekil

14’de görüldüğü gibi, EKAE numunelerinin ekstrüzyon doğrultusuna dik kesitinden (X-

kesiti) ve ekstrüzyon doğrultusuna paralel yan kesitinden (Y-kesiti) olmak üzere iki farklı

kesitten metalografi örnekleri çıkarıldı.

                        Şekil 14. Metalografik ve sertlik incelemeleri için hazırlanan örneklerin
EKAE işlemine tabi tutulan numunedeki konumları

2.4.  Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

 Saf titanyumun mukavemet ve süneklik değerlerinde EKAE işlemi sonrası meydana

gelen değişimler standart çekme deneyi ile belirlendi. Saf titanyum örneklerinin çekme

deneyleri oda sıcaklığında MTS 810 servo-hidrolik üniversal çekme-basma makinesi ile

gerçekleştirildi. Bu deneylerde 1,5 mm x 3 mm x 8 mm boyutlarında yassı çekme örnekleri

kullanıldı. Örnekler, çekme doğrultusu ekstrüzyon doğrultusuna paralel olacak şekilde

hazırlandı (Şekil 15). Çekme sırasında meydana gelen uzamayı ölçmek için çekme

örneklerinin üzerine 3 mm ölçü uzunluğuna sahip bir minyatür türde ekstansometre

yerleştirildi. Her bir çekme deneyi üç örnek üzerinde gerçekleştirildi ve elde edilen

değerlerin ortalaması alınarak ölçüm değerleri belirlendi.
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 Al-12Si alaşımının mukavemet ve süneklik özelliklerinin belirlenebilmesi için

dökülmüş ve EKAE işlemine tabi tutulmuş numunelerden 5 mm ölçü çapında ve 25 mm

boyunda çekme örnekleri çıkarıldı. Çekme deneyleri 0,25 mm.s-1’lik sabit bir hızda

gerçekleştirildi. Söz konusu deneylerde kullanılan örnekler, çekme doğrultusu ekstrüzyon

doğrultusuna paralel olacak şekilde hazırlandı (Şekil 15). Her bir çekme deneyi üç örnek

üzerinde gerçekleştirildi ve elde edilen değerlerin ortalaması alınarak ölçüm belirlendi.

Çekme sırasında meydana gelen uzama değeri video tipi bir ekstansometre ile belirlenerek

bilgisayara aktarıldı. Böylece her bir şarttaki alaşımlardan üretilen örneklere ait gerilme-

uzama eğrileri belirlendi. Ayrıca çekme deneyi sonucu kırılan örneklerin kırılma yüzeyleri

ile yüzey altı yapıları bir JEOL-6400 tipi tarayıcı elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla

incelendi. Bu sayede dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının deformasyon davranışına

EKAE işleminin etkileri belirlenmeye çalışıldı.

 Al-12Si alaşımının dökülmüş ve EKAE işlemi uygulanmış durumlardaki tokluk

değerleri çentik darbe deneyi ile belirlendi. Söz konusu deney için 8 mm x 8 mm x 55 mm

boyutlarında V-çentikli örnekler hazırlandı. Bu örneklerin EKAE numunelerindeki

konumları Şekil 15’de gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi çentikler ekstrüzyon

doğrultusuna dik olacak şekilde açıldı. Her bir durum için en az üç deney yapılarak

ortalama çentik darbe tokluğu değerleri belirlendi.

        Şekil 15. Çekme ve çentik darbe örneklerinin EKAE numunelerindeki konumları
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2.5.  Aşınma Deneyleri

 Gerek saf titanyumun gerekse Al-12Si alaşımının EKAE işlemi öncesi ve sonrası

sergiledikleri aşınma davranışları incelenerek malzemelerin aşınma davranışında EKAE

işlemi sonrası meydana gelen değişim belirlenmeye çalışıldı. Bu deneylerde pin-on-disk

esaslı (ASTM G-99) bir aşınma deney düzeneği kullanıldı. Bu düzeneğin aşınma

deneylerinin gerçekleştirildiği kısmının yakından görünümü Şekil 16’da gösterilmiştir. Söz

konusu düzenek; aşındırıcı disk, numune tutucusu, numune tutucu yatağı, elektrik motoru,

hız kontrol ünitesi ve yük hücresinden oluşmaktadır. Deney düzeneği elektrik motoru ile

üretilen gücün kayış kasnak mekanizması ile dikey yataklanmış mile ve bu mile bağlı olan

aşınma diskine aktarılması ve aşınma numunesinin takılan ağırlıklar ile diske bastırılması

esasına göre çalışmaktadır. Deney sırasında elektrik motorunun sağladığı açısal hız,

elektriksel devrede bulunan hız kontrol ünitesi ile ±1 dev/dk hassasiyetinde

sabitlenebilmektedir. Yükleme, numune tutucusunun üzerine yerleştirilen ölü ağırlıklar

yardımı ile sağlanmaktadır.

                Şekil 16. Aşınma deney düzeneğinin deneylerin gerçekleştirildiği bölgesinin
yakından görünümü
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 Düzenekte kullanılan aşındırıcı disk, AISI 1045 çeliğinden 100 mm çapında imal

edildi, uygulanan ısıl işlem ile sertliği 56 RSD-C değerine getirildi. Üretim sonrası ve her

bir aşınma deneyi öncesi taşlanarak parlatılan disk yüzeyinin ortalama yüzey pürüzlülüğü

0,2-0,3 µm aralığında tutuldu. Pürüzlülük değeri, ölçüm boyu 5,6 mm olan bir yüzey

pürüzlülüğü ölçüm cihazında 5 ölçümün ortalaması olarak alındı. Aşınma deneyleri yağsız

(kuru) olarak normal atmosfer ortamında gerçekleştirildi. Deney boyunca ortam sıcaklığı

yaklaşık 20±3°C ve bağıl nem oranı ise yaklaşık %50 seviyelerinde tutuldu.

 Aşınma deneyleri için 4 mm çapında ve 20 mm boyunda silindirik örnekler

hazırlandı. Söz konusu örneklerin boyutu ve EKAE numunesindeki konumu Şekil 17’de

gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi saf titanyum ve Al-12Si alaşımından üretilen

örnekler EKAE numunesinden ekstrüzyon doğrultusuna paralel olacak şekilde talaşlı

imalat yöntemiyle üretildi.

                Şekil 17. Aşınma deneylerinde kullanılan örneklerin (a) boyutları ve (b) EKAE
numunesindeki konumu

 Deneyler kayma yolunun ve yüzey basıncının etkilerini görebilmek için iki farklı

grupta yapıldı. Aşınma direncinin uygulanan basınca göre değişimini görebilmek için

yapılan deneyler; 1,52 km sabit kayma mesafesinde, 23 dakikalık çalışma sürelerinde ve

1,1 m.s-1’lik sabit kayma hızında gerçekleştirildi. Deneyler 0,5 ile 2,5 MPa arasında 5 farklı

basınç değerlerinde gerçekleştirildi. Yola bağlı deneyler ise 2,63 saatlik bir zaman dilimi

içerisinde toplam 10,42 km kayma mesafesinde gerçekleştirildi. Bu deneylerde 1,5

MPa’lık sabit yüzey basıncı ve 1,1 m.s-1’lik sabit kayma hızı kullanıldı.

 Her deney öncesinde örneklerin aşınma yüzeyleri 1500 lük SiC zımpara kağıdı

kullanılarak zımparalandı ve ardından ultrasonik olarak aseton ve CCl4 karışımı içerisinde

10 dakika süreyle temizlendikten sonra sıcak havada kurutuldu. Bu işlemden sonra

örneklerin aşınma yüzeylerinin pürüzlülük değeri belirlendi. Bu değer her bir örnek için

0,2-0,3 µm aralığında tutulmaya çalışıldı. Malzemelerin aşınma davranışları ağırlık kaybı
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yöntemiyle belirlendi. Bunun için ±0,01 mg hassasiyetine sahip bir teraziden yararlanıldı.

Her bir deney sonrası sistemden alınan aşınma deney örnekleri önce ultrasonik olarak

aseton içerisinde temizlendikten sonra aseton ve CCl4 karışımı içinde 10 dakika daha

tutularak ölçüme hazır hale getirildi.



3. BULGULAR

3.1. İçyapı Özellikleri

3.1.1. Saf Titanyum

 Ticari saflıktaki titanyumun (kalite-2) işlem öncesi ve rota-E’de 8 ve 12 pasolarda

gerçekleştirilen EKAE işlemi sonrası elde edilen içyapı resimleri sırasıyla Şekil 18, Şekil

19 ve Şekil 20’de gösterilmiştir. Şekil 18’de verilen optik resim incelendiğinde,

titanyumun işlem öncesi nispeten iri taneli ve eş-eksenli bir mikro yapıya sahip olduğu

görülmektedir. Bu resim üzerinde intersept metoduyla ortalama tane boyutunun 110 mm

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, tanelerin boyut olarak içyapıda homojen şekilde dağılmadığı

ve çok iri tanelerle nispeten küçük boyutlu tanelerin bir arada bulunduğu dikkati

çekmektedir. Söz konusu malzeme rota-E’de 8 ve 12 pasoluk EKAE işlemine tabi

tutulduğunda içyapının büyük oranda değiştiği görülmektedir (Şekil 19 ve Şekil 20). Şekil

19(a)-(b)’de verilen içyapı resimleri incelendiğinde, EKAE işlemi sonucu titanyumun tane

yapısının büyük oranda inceldiği gözlenmektedir. Nitekim, gerçekleştirilen 8 pasoluk

EKAE işlemi sonrası ortalama tane boyutunun yaklaşık 0,300 µm (300 nm) mertebelerinde

olduğu belirlenmiştir. Uygulanan paso sayısı artırıldığında (rota-E’de 12 paso) içyapının az

da olsa incelmeye devam ettiği ve ortalama tane boyutunun ise 0,250 µm (250 nm)

mertebelerine kadar indiği görülmektedir (Şekil 19(c)-(d)). Ayrıca, EKAE işlemi sonrası

içyapının tanelerin boyutsal dağılımı açısından nispeten daha homojen olduğu da

söylenebilir. Bu durum paso sayısı arttıkça daha da etkinleşmekte ve 12 pasoluk EKAE

işlemi sonrası içyapı çok daha homojen dağılımlı tanelerden oluşmaktadır. Elde edilen

değerler proses öncesi durum ile karşılaştırıldığında, 12 pasoluk EKAE işlemi sonrası

ortalama tane boyutunun 400 katın üzerinde küçülerek ultra-ince tanelerden oluşan bir

içyapının oluştuğu görülmektedir. Öte yandan, saf titanyuma uygulanan EKAE işlemi

içyapıdaki tanelerin belli doğrultularda yönlenmesine de neden olmaktadır. Bu durum,

EKAE işlemine tabi tutulan numunelerin ekstrüzyon doğrultusuna paralel kesitlerinden

alınan TEM resimlerinden açıkça görülmektedir (Şekil 20). Bu şekilde verilen resimlerden

tanelerin yaklaşık maksimum kayma yönünde yönlenerek uzadığı izlenmektedir. Ayrıca,
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EKAE işlemi sırasında uygulanan aşırı orandaki plastik deformasyonun içyapıdaki

dislokasyon yoğunluğunu artırdığı TEM resimlerinden (Şekil 19 ve Şekil 20) açıkça

görülmektedir. Bu resimlerden, proses sonrası içyapıda ve özellikle tane sınırlarında büyük

oranda dislokasyon yığınlarının oluştuğu dikkati çekmektedir. Bu durum soğuk ve ılık

deformasyon bölgesinde EKAE işlemi uygulanmış malzemelerin ortak bir özelliğidir.

Ayrıca, bu içyapı artık iç gerilmelerin de oluşmasına neden olmaktadır. Bu gerilme durumu

resimlerin sağ üst noktalarında verilen difraksiyon desenlerinde de açıkça görülmektedir

[59]. Öte yandan, EKAE işlemi sonrası elde edilen TEM resimleri dikkatlice

incelendiğinde, içyapının geniş açılı tane sınırlarının yanında dislokasyonlar tarafından

oluşturulmuş dar açılı tane sınırlarını da içerdiği gözlenmektedir. Dolayısıyla içyapıda

meydana gelen aşırı orandaki tane incelmesi ve büyük orandaki dislokasyon artışı ileride

verilen mekanik özellik değişimlerinin de ana nedenini oluşturmaktadır.

                        Şekil 18. Ticari saflıktaki titanyumun (kalite-2) EKAE işlemi öncesi
içyapısını gösteren optik resim
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         Şekil 19. EKAE işlemine tabi tutulan numunelerin ekstrüzyon doğrultusuna dik
kesitine (X-kesiti) ait içyapıları gösteren TEM resimleri ve ilgili
difraksiyon desenleri: Rota-E’de uygulanan 8 paso sonrası (a) düşük ve
(b) yüksek büyültmelerdeki TEM resimleri, rota-E’de uygulanan 12 paso
sonrası (c) düşük ve (d) yüksek büyültmelerdeki TEM resimleri
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      Şekil 20. EKAE işlemine tabi tutulan numunelerin ekstrüzyon doğrultusuna paralel
kesitine (Y-kesiti) ait içyapıları gösteren TEM resimleri ve ilgili difraksiyon
desenleri: Rota-E’de uygulanan 8 paso sonrası (a) düşük ve (b) yüksek
büyültmelerdeki TEM resimleri, rota-E’de uygulanan 12 paso sonrası (c)
düşük ve (d) yüksek büyültmelerdeki TEM resimleri

3.1.2.Al-12Si Alaşımı

 Al-12Si alaşımının dökülmüş durumdaki (EKAE öncesi) içyapısı Şekil 21(a)-(b)’de

gösterilmiştir. Söz konusu yapı ötektik bileşimdeki ikili alüminyum-silisyum döküm

alaşımının tipik bir içyapısıdır [12, 100]. Bu alaşım dökülmüş durumda ötektik bileşimde

olup katılaşma sonucu α-Al/Si ötektik karışımından oluşmaktadır. Ötektik karışımdaki

silisyum iğnemsi formda olup sünek alüminyum matrisi içinde rastgele dağılmış durumda
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bulunmaktadır. Ayrıca, dökülmüş durumdaki yapıda nispeten daha eş-eksenli ve iri boyutlu

silisyum parçacıkları da bulunmaktadır (Şekil 21(a)-(b)). Bunlar dengesiz soğuma ve/veya

ötektik bileşimin tam olarak sağlanamaması neticesinde meydana gelmiş olan birincil Si

parçacıklarıdır. Rota-A’da farklı paso sayılarında uygulanan EKAE işlemi dökülmüş

durumdaki Al-12Si alaşımının içyapısında önemli değişimler meydana getirmiştir (Şekil

22(a)-(j)). EKAE işleminin özellikle ana matris içinde dağılmış durumda bulunan ötektik

silisyum parçacıklarının şekli, boyutu ve dağılımı üzerinde etkili olduğu dikkati

çekmektedir. Uygulanan bir pasoluk EKAE işlemi sonrası içyapıdaki iğnemsi Si

parçacıklarının kırılmaya başladığı görülmektedir (Şekil 22(a)-(b)). Ancak, bir paso sonrası

kırılan bu parçacıkların birbirinden tam olarak ayrılıp homojen bir dağılım sergiledikleri

söylenemez. Öte yandan, bir pasoluk EKAE işlemi sonrası parçacıkların kırılma bölgesi

etrafında mikro çatlakların da oluştuğu ve bunun ileride açıklanacağı gibi malzemenin

darbe tokluğu değerleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir [38]. EKAE işlemi ile

uygulanan deformasyon miktarı arttıkça (artan paso sayısı) ötektik silisyum parçacıkları

kırılmaya devam etmektedir (Şekil 22(c)-(j)). Bu kırılmanın parçacıkların boyu

doğrultusuna dik yönde çok daha etkili olduğu söylenebilir [38, 101]. Ayrıca, artan

deformasyon miktarıyla birlikte yapıdaki ötektik silisyum parçacıklarının bir taraftan

kırılmaya devam ederken, diğer taraftan da dağılım homojenliğinin arttığı izlenmektedir.

Nitekim, 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası kırılarak incelmiş ve büyük oranda homojen

olarak dağılmış ötektik silisyum parçacıklarını içeren bir içyapı oluşmuştur (Şekil 22(i)-

(j)). Öte yandan, içyapıda bulunan az sayıdaki birincil Si parçacıklarının ise uygulanan

EKAE işleminden ötektik Si parçacıkları kadar etkilenmediği ve altı paso sonunda belli

oranlarda kırılarak hala varlığını koruduğu dikkati çekmektedir. Diğer yandan, titanyumda

olduğu gibi Al-12Si alaşımında da EKAE işlemi sonrası içyapısal anlamda bir

yönlenmenin oluştuğu gözlenmektedir. Bu durum ekstrüzyon doğrultusuna paralel

kesitlerden (Y-kesiti) alınan resimlerde açıkça görülmektedir (Şekil 22(b), (d), (f), (h) ve

(j)). Bu resimlerden, hem α-Al fazının hem de Si parçacıklarının ekstrüzyon doğrultusuna

göre belli açılarda yönlenmiş olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca yönlenme açısının artan

paso sayısıyla azaldığı ve 6 paso sonunda yönlenmenin ekstrüzyon doğrultusuna yaklaşık

paralel bir durum aldığı görülmektedir.



43

  Şekil 21. Dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının (a) düşük ve (b) yüksek
büyültmelerdeki içyapısını gösteren optik mikroskop resimleri



44

 Şekil 22. Al-12Si alaşımına rota-A’da uygulanan 1, 2, 3, 4 ve 6 pasoluk EKAE işlemi
sonucu meydana gelen içyapıları gösteren optik mikroskop resimleri: (a) 1 paso
(X-kesiti), (b) 1 paso (Y-kesiti), (c) 2 paso (X-kesiti), (d) 2 paso (Y-kesiti), (e) 3
paso (X-kesiti), (f) 3 paso (Y-kesiti), (g) 4 paso (X-kesiti) (h) 4 paso (Y-kesiti),
(i) 6 paso (X-kesiti) ve (j) 6 paso (Y-kesiti)
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 Şekil 22’nin devamı

 Ötektik yapıdaki Al-12Si alaşımını içyapısında bulunan ötektik silisyum parçacıkları

söz konusu alaşımın mekanik özellikleri üzerinde çok önemli etkiye sahiptir. Bu nedenle,

EKAE işleminin alaşımın içyapısında bulunan ötektik Si parçacıkları üzerindeki etkisi,

gelişmiş bir metalografik yazılım ile kantitatif olarak incelendi.  Bu kapsamda yapılan

inceleme ve hesaplamalar sonucunda EKAE işleminin alaşımın yapısında bulunan ötektik

silisyum parçacıklarının boy ve en ölçüleri ile bu ölçülerin matris içerisindeki dağılım

yüzdeleri belirlenerek histogram formunda Şekil 23 ve Şekil 24’de gösterildi. Bu şekillerde

verilen histogramlar incelendiğinde, dökülmüş durumdaki alaşımın yapısındaki ötektik

silisyum parçacıklarının boylarının hemen hemen tamamının 10 µm’nin üzerinde olduğu

görülmektedir. Bu değerin altında boya sahip çok az oranda Si parçacığı bulunmaktadır.

Ayrıca parçacıkların büyük bir kısmının (%84) boylarının 15-65 µm arasında değiştiği

dikkati çekmektedir (Şekil 23(a)). Si parçacıklarının yaklaşık %12’lik bir kısmının

boyunun ise 65 µm’nin üstünde olduğu da gözükmektedir. Dökülmüş durumdaki içyapıda
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bulunan ötektik Si parçacıklarının eni (ya da kalınlığı) ise genellikle 3-18 µm arasında bir

dağılım göstermektedir. Bu histogramlarda verilen verilerin analiz sonucu, dökülmüş

durumdaki içyapıda bulunan ötektik Si parçacıklarının ortalama boyunun 35,5±31,8 µm,

ortalama eninin ise 13,7±8,9 µm olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, dökülmüş yapıda

bulunan ötektik silisyum parçacıklarının iğnemsi bir morfolojiye sahip olduğunu

göstermektedir. Dökülmüş durumdaki alaşıma uygulanan EKAE işleminin ötektik Si

parçacıklarını kırarak incelttiği ve yapıda daha homojen bir dağılım sağladığı daha önce

açıklanmıştı. Nitekim, Si parçacıklarının boyutları ölçülerek yapılan kantitatif analizler de

bu sonucu doğrulamaktadır. Bu kapsamda, ötektik silisyum parçacıklarının uygulanan paso

sayısına bağlı olarak boy ve en ölçülerinde meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin

dağılım yüzdelerini gösteren histogramlar Şekil 23 ve Şekil 24’de gösterilmiştir. Şekillerde

verilen histogramlar incelendiğinde, ötektik Si parçacık boyutlarının uygulanan EKAE

işlemi sonrası büyük oranda azaldığı ve bu azalmanın artan paso sayısıyla daha da

belirginleştiği dikkat çekmektedir (Şekil 23(b)-(f) ve Şekil 24(b)-(f)). Uygulanan 6 pasoluk

EKAE işlemi sonrası, söz konusu parçacıkların ortalama boy ve en ölçüleri sırasıyla

2,7±1,1 µm ve 1,3±0,4 µm civarında olduğu gözükmektedir. Altı pasoluk işlem sonrası

alaşımın içyapısında ötektik silisyumların yaklaşık %45’i 1 µm’nin altında boya sahip

parçacıklardan oluşmaktadır. Ayrıca parçacıkların yaklaşık %90’ının ise 10 µm’nin altında

boya sahip olduğu da dikkati çekmektedir. Öte yandan, elde edilen histogramlar yapıda 1

µm’nin altında uzunluğa sahip olan silisyum parçacıklarının sayısının artan paso sayısıyla

arttığını da göstermektedir. EKAE işlemi sonrası Si parçacıklarının en ve boylarındaki

değişimler karşılaştırıldığında, söz konusu parçacıkların boy yönünde daha etkin bir

şekilde kısaldığı dikkati çekmektedir.
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  Şekil 23. Rota-A’da ve değişik pasolarda uygulanan EKAE işleminin dökülmüş
durumdaki Al-12Si alaşımının içyapısında bulunan ötektik Si parçacıklarının
boylarına etkisi: (a) dökülmüş durum, (b) 1 paso sonrası durum, (c) 2 paso
sonrası durum, (d) 3 paso sonrası durum, (e) 4 paso sonrası durum ve (6) paso
sonrası durum



48

  Şekil 24. Rota-A’da ve değişik pasolarda uygulanan EKAE işleminin dökülmüş
durumdaki Al-12Si alaşımının içyapısında bulunan ötektik Si parçacıklarının
enine (kalınlık) etkisi: (a) dökülmüş durum, (b) 1 paso sonrası durum, (c) 2
paso sonrası durum, (d) 3 paso sonrası durum, (e) 4 paso sonrası durum ve (6)
paso sonrası durum
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 İçyapıdaki ötektik silisyum parçacıklarının boy ve en ölçülerinin yanında, söz konusu

parçacıkların boy/en oranları (aspect ratio) ile yuvarlaklık (roundness) değerleri de

alaşımın özellik değişimlerinin analiz edilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu

nedenle, dökülmüş ve rota-A’da değişik paso sayılarında uygulanan EKAE işlemi sonrası

elde edilen silisyum parçacıklarının boy/en oranları ile yuvarlaklık değerlerinin yüzde

dağılım oranları sırasıyla Şekil 25 ve Şekil 26’da gösterilmiştir. Bu şekillerde verilen

histogramlar incelendiğinde, dökülmüş durumdaki alaşımın içyapısında bulunan silisyum

parçacıklarının boy/en oranlarının nispeten yüksek olduğu söylenebilir. Başka bir değişle,

bu parçacıklar dökülmüş durumda iğnemsi formda uzunlamasına büyümüş bir yapıya

sahiptir. Dökülmüş durumda hesaplanan 3,2±1,8’lik ortalama boy/en oranı bu sonucu

doğrulamaktadır. Bu sonucu hesaplanan yuvarlaklık değerleri de desteklemektedir.

Nitekim, dökülmüş durumdaki alaşımın yapısındaki silisyum parçacıklarının ortalama

yuvarlaklık değeri 0,26±0,19 olarak hesaplanmıştır. Uygulanan EKAE işlemi ötektik

silisyum parçacıkların boy/en oranı ve yuvarlaklık değerleri üzerinde önemli bir etki

göstermiştir. EKAE işlemi sonrası parçacıkların boy/en oranları azalırken, yuvarlaklık

değerleri ise artmıştır. Boy/en oranındaki bu azalma ve yuvarlaklık değerlerindeki bu artış

artan paso sayısıyla devam etmiştir. Şöyle ki, dökülmüş yapıdaki silisyum tanelerinin

3,2±1,8’lik ortalama boy/en oranı ilk pasoda 2,5±1,2 değerine düşmekte ve bu azalma

ilerleyen pasolarla devam ederek 6 paso sonunda 1,8±0,8 değerine ulaşmaktadır.

Yuvarlaklık değerleri ise boy/en oranındaki azalmaya bağlı olarak artmakta ve 6 pasoluk

işlem sonunda ortalama yuvarlaklık değeri 0,26±0,19’dan 0,61±0,19 değerine

yükselmektedir. Tam yuvarlaklık durumunun 1 olduğu dikkate alınırsa, uygulanan EKAE

işleminin silisyum parçacıklarının iğnemsi formdan daha toparlak forma doğru

değiştirdiğini göstermektedir.
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 Şekil 25. Rota-A’da ve değişik pasolarda uygulanan EKAE işleminin Al-12Si alaşımının
içyapısında bulunan ötektik Si parçacıklarının boy/en oranlarına (aspect ratio)
etkisi: (a) dökülmüş durum, (b) 1 paso sonrası durum, (c) 2 paso sonrası durum,
(d) 3 paso sonrası durum, (e) 4 paso sonrası durum ve (6) paso sonrası durum
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  Şekil 26. Rota-A’da ve değişik pasolarda uygulanan EKAE işleminin Al-12Si alaşımının
içyapısında bulunan ötektik Si parçacıklarının yuvarlaklık değerlerine etkisi: (a)
dökülmüş durum, (b) 1 paso sonrası durum, (c) 2 paso sonrası durum, (d) 3 paso
sonrası durum, (e) 4 paso sonrası durum ve (6) paso sonrası durum
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3.2. Mekanik Özellikler

3.2.1. Mukavemet ve Süneklik

3.2.1.1. Saf Titanyum

 Ticari saflıktaki (kalite-2) titanyumun EKAE işlemi öncesi ve sonrası sergilediği

gerilme-uzama eğrileri Şekil 27’de gösterilmiştir. Şekilde verilen eğriler incelendiğinde,

titanyumun EKAE işlemi öncesi geniş bir homojen deformasyon bölgesi içeren ve

maksimum gerilme değerine kadar büyük oranda deformasyon sertleşmesi gösteren bir

davranış sergilediği gözlenmektedir. Maksimum gerilme noktasından sonra ise çok az

homojen olmayan deformasyon bölgesi (boyun verme bölgesi) sergileyerek kopmanın

gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Uygulanan 8 ve 12 pasoluk EKAE işlemi titanyumun

gerilme-uzama davranışında önemli değişimler meydana getirmiştir. EKAE işlemi sonrası

titanyumun akma dayanımı noktasıyla çekme dayanımı noktaları birbirine yaklaşmakta ve

akma noktası sonrası homojen deformasyon bölgesi daralmaktadır. Ayrıca EKAE işlemi

sonrası homojen olmayan deformasyon bölgesi genişlemekte ve boyun verme olayı çok

daha etkili bir şekilde oluşmaktadır. Bu etkinin 8 pasoluk EKAE işlemi sonrası çok daha

belirgin olduğu görülmektedir.

 Titanyumun gerilme-uzama eğrilerinden yararlanılarak belirlenen mukavemet ve

süneklik değerleri Tablo 5’de verilmiş, bu değerlerin uygulanan paso sayısına göre

değişimini gösteren eğriler ise Şekil 28’de gösterilmiştir. Bu eğriler ve tablo

incelendiğinde, saf titanyumun mukavemet değerlerinin (akma ve çekme mukavemeti)

proses sonrası çok büyük oranda arttığı görülmektedir. Bu artış, akma dayanımı değerinde

çok daha radikal bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Nitekim, proses öncesi değerlerle

karşılaştırıldığında, 8 pasoluk işlem sonrası malzemenin akma dayanımının %100’ün (307

MPa’dan 620 MPa’a), çekme dayanımının ise %40’ın üzerinde (532 MPa’dan 760 MPa’a)

arttığı görülmektedir. Ayrıca, 8 pasodan sonra uygulanan 12 pasoluk EKAE işlemi söz

konusu malzemenin çekme dayanımını artırırken, akma dayanımını ise bir miktar

düşürmektedir. Öte yandan, 8 ve 12 paso sayılarında uygulanan EKAE işlemi sonrasında

titanyumun süneklik değerinin bir miktar düştüğü gözlenmektedir. Nitekim, EKAE işlemi

öncesi %33±1 olan kopma uzaması değeri, 8 ve 12 pasoluk EKAE işlemleri sonrası

sırasıyla %20,7±4,2 ve %22,8±1,1 değerlerine düşmektedir. Sekiz paso sonrası uygulanan
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12 pasoluk EKAE işleminin ise malzemenin süneklik değerini bir miktar daha artırdığı

dikkati çekmektedir.

          Şekil 27. Titanyumun işlem öncesi ve rota-E’de uygulanan çok pasolu EKAE işlemi
sonrası sergilediği gerilme-uzama eğrileri

 Tablo 5. Titanyumun EKAE işlemi öncesi ve sonrası sahip olduğu mukavemet ve süneklik
değerleri

Özellikler
Paso Sayısı

0 8 12

Akma Dayanımı (MPa) 307±11 620±3 564±21

Çekme Dayanımı (MPa) 532±18 760±8 771±17

Kopma uzaması (%) 33±1 20,7±4,2 22,8±1,1
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          Şekil 28. Titanyumun çekme ve akma dayanımı ile kopma uzaması değerlerinin
uygulanan paso sayısına göre değişimi

3.2.1.2. Al-12Si Alaşımı

 Al-12Si alaşımının dökülmüş (işlem öncesi durum) ve rota-A’da 1, 2, 3, 4 ve 6 paso

sayılarında uygulanan EKAE işlemi sonrası elde edilen gerilme-uzama eğrileri Şekil 29’da

gösterilmiştir. Bu eğriler incelendiğinde, dökülmüş durumdaki alaşımın çok fazla uzama

göstermeden nispeten gevrek bir malzemeye ait gerilme-uzama eğri karakteristiği

sergilediği görülmektedir. Ayrıca bu eğrilerden, dökülmüş durumdaki alaşımın akma

noktasından sonra dar bir homojen deformasyon bölgesinin (deformasyon sertleşmesi

bölgesi) ardından maksimum gerilme noktasında kopmanın gerçekleştiği dikkati

çekmektedir. Başka bir değişle, dökülmüş durumdaki alaşımdan üretilen çekme örneği

homojen olmayan deformasyon bölgesi oluşturmadan ve boyun verme olayı meydana

gelmeden kopmaktadır. Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi Al-12Si alaşımının gerilme-

uzama eğrisinin karakterini tamamen değiştirmektedir. Genel olarak, uygulanan EKAE

işlemi sonrası alaşımın akma dayanımı noktası ile çekme dayanımı noktasının birbirine

yaklaştığı ve deformasyon sertleşmesinin gerçekleştiği homojen deformasyon bölgesinin

ise büyük oranda kaybolduğu görülmektedir. Ayrıca, uygulanan paso sayısı arttıkça bu

etkinin daha da belirginleştiği ve 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası akma ve çekme dayanımı
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noktalarının neredeyse birleştiği gözlenmektedir. Öte yandan, uygulanan EKAE işlemi

sonrası alaşımın homojen olmayan deformasyon bölgesi genişlemekte ve bu genişleme

artan paso sayısıyla daha da artmaktadır. Ancak, diğer pek çok EKAE işlemi görmüş

alaşımların tersine bu bölgede önemli bir gerilme düşüşü yaşanmamakta ve bu uzamanın

büyük bir bölümü sabit bir gerilme değerinde gerçekleşmektedir. Al-12Si alaşımının

EKAE öncesi ve sonrası sahip olduğu mukavemet ve süneklik değerleri Tablo 6’da

verilmiş, bu değerlerin uygulanan paso sayısına göre değişimi ise Şekil 30’da

gösterilmiştir. Bu tablo ve şekillerden, alaşımın mukavemet ve süneklik değerlerinin

uygulanan EKAE işleminden büyük oranda etkilendiği gözlenmektedir. Başka bir değişle

alaşımın hem mukavemet hem de süneklik değerleri artan paso sayısıyla sürekli

artmaktadır. Alaşımın mukavemet değerlerindeki artış ilk paso sonrası çok daha belirgin

iken, bu artış hızı paso sayısı arttıkça azalmaktadır. Nitekim, bir paso sonrası alaşımın

akma ve çekme dayanımı değerleri sırasıyla 89 MPa ve 113 MPa değerlerinden 135 MPa

(%52 artış) ve 147 MPa (%30 artış) değerlerine çıkmaktadır. Altı pasoluk EKAE işlemi

sonrası akma ve çekme dayanımı değerleri sırasıyla 176 MPa ve 190 MPa değerlerine

ulaşmaktadır. Dökülmüş durumdaki alaşımın değerleriyle karşılaştırıldığında, altı paso

sonrası alaşımın akma ve çekme dayanımı değerlerinde meydana gelen artış oranları

sırasıyla %98 ve %68 değerlerine çıkmaktadır. Bu oranlardan da görüldüğü gibi, EKAE

işlemi sonrası alaşımın akma dayanımında meydana gelen artış çok radikal bir şekilde

gerçekleşmektedir. Öte yandan, daha önce de belirtildiği gibi, alaşımın akma ve çekme

dayanımı değerleri EKAE işlemi sonrası birbirine yaklaşmaktadır. Nitekim, dökülmüş

durumdaki alaşımın çekme dayanımı/akma dayanımı oranı 1,27 iken, bu oran ilk paso

sonrası 1,09’a ve 6 paso sonrası ise 1,06 değerine düşmektedir. EKAE işlemi sonrası

alaşımın süneklik değeri de artmakta ve bu artış artan paso sayısıyla devam etmektedir. Bir

pasoluk EKAE işlemi alaşımın kopma uzaması değerinde çok önemli bir artış

sağlamazken, iki pasoluk işlem sonrası bu değer yaklaşık üç kat (%1,6’dan %5,6’ya

çıkmıştır) artmaktadır. Uygulanan 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası alaşım %12’lik kopma

uzaması değeri göstermiş olup, bu değer yaklaşık 8 katlık bir süneklik artışına karşılık

gelmektedir.
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   Şekil 29. Al-12Si döküm alaşımının EKAE işlemi öncesi ve rota-A’da uygulanan 1, 2, 3,
4 ve 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası gösterdiği gerilme-uzama eğrileri

Tablo 6. Al-12Si döküm alaşımından EKAE işlemi öncesi ve rota-A’da uygulanan 1, 2, 3,
4 ve 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası elde edilen mukavemet ve süneklik değerleri
ile σg/σa oranları

Özellikler
Paso Sayısı

0 1 2 3 4 6

Akma Dayanımı (MPa) 89 135 143 153 174 176

Çekme Dayanımı (MPa) 113 147 156 162 183 190

Kopma uzaması % 1,6 1,8 5,6 5,1 8,4 12,0

σç/σa 1,27 1,09 1,09 1,06 1,05 1,06
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                     Şekil 30. Al-12Si alaşımının akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması
değerlerinin uygulanan paso sayısına göre değişimi

 Farklı paso sayılarında uygulanan EKAE işleminin Al-12Si alaşımının kırılma

davranışına etkisini göstermek için çekme deneyine tabi tutulan alaşımın kırık yüzeylerden

çekilen SEM resimleri Şekil 31(a)-(f)’de gösterilmiştir. Kırık yüzey resimlerinden,

uygulanan EKAE işleminin dökülmüş durumdaki alaşımdan üretilen örneklerin kırılma

yüzey morfolojisini büyük oranda değiştirdiği açıkça görülmektedir. Dökülmüş durumdaki

Al-12Si alaşımından üretilen çekme örneklerinin kırılma yüzeyi dalgalı bir yapıda olup

büyük oranda gevrek kırılma karakteri sergilemektedir (Şekil 31(a)). Bu yapıda, sünek

kırılmanın işareti olarak kabul edilen mikro anlamda girinti (çukurcuk) ve çıkıntılar

(gamzemsi yapı) gözlenmemektedir. Ayrıca, kırılma yüzeyi düz bir karakterde olmayıp,

kraterimsi bir görünüm sergilemektedir [12, 42, 102]. Uygulanan bir pasoluk EKAE

işleminin örneğin kırılma yüzeyinde önemli bir değişim meydana getirmediği

görülmektedir (Şekil 31(b)). Başka bir değişle, bir pasoluk EKAE işlemi sonrası çekme

örneğinde hala gevrek kırılma karakterinin etkin olduğu dikkati çekmektedir. Bir paso

sonrası uygulanan deformasyonla beraber (artan paso sayısıyla) örneklerin kırılma

yüzeyinin morfolojik olarak tamamen değiştiği ve bu değişimin artan paso sayısıyla daha

da belirgin hale geldiği görülmektedir. İki paso sonrası örneğin kırılma tipinin büyük

oranda gevrek kırılmadan sünek kırılmaya dönüştüğü izlenmektedir. Nitekim, söz konusu

örneğin kırılma yüzeyinde sünek kırılmanın işareti olan mikro girinti ve çıkıntılar belirgin

bir şekilde görülmektedir. Artan paso sayısıyla, örneklerin kırılma yüzeyinde oluşan bu

girinti ve çıkıntıların miktarı artarken, boyutları ise küçülmektedir. Uygulanan 6 pasoluk
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EKAE işlemi sonrası elde edilen örneklerin kırılma yüzeyinde çok ince ve nispeten daha

homojen dağılmış girinti ve çıkıntıların varlığı dikkati çekmektedir (Şekil 31(f)). Bu

durum, uygulanan çok pasolu EKAE işlemi sonrası alaşımın gevrek kırılma karakterinde

tamamen sünek kırılma karakterine geçtiğini göstermektedir.

    Şekil 31. Al-12Si alaşımından üretilen çekme örneklerinin kırılma yüzeylerini gösteren
SEM resimleri: (a) dökülmüş durum, rota-A’da (b) bir pasoluk, (c) iki pasoluk,
(d) üç pasoluk, (e) dört pasoluk ve (f) altı pasoluk EKAE işlemi uygulanmış
durum
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 Dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının kırılma davranışına uygulanan EKAE

işleminin etkisini daha iyi ortaya koyabilmek için çekilerek koparılmış örneklerin yan

yüzeylerinden (kırılma yüzeyi altından) çekilen SEM resimleri Şekil 32’de gösterilmiştir.

Bu şekilde dökülmüş (Şekil 32(a)) ve 6 pasoluk EKAE işlemine tabi tutulmuş (Şekil 32(b))

alaşımdan alınan örneklerin kırılma kesitleri verilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi,

dökülmüş Al-12Si alaşımından üretilen örneklerin çekme gerilmesi altında kırılması büyük

oranda ötektik silisyum parçacıkları boyunca meydana gelmektedir (Şekil 32(a)). Öte

yandan, kırılma yolu altındaki Si parçacıkları incelendiğinde, söz konusu parçacıkların

çekme yönünde kırıldıkları da dikkat çekmektedir. Altı pasoluk EKAE işlemi uygulanmış

alaşımdan üretilmiş çekme örneğinde kırılma daha çok alüminyumca zengin α-fazı

boyunca gerçekleşmektedir (Şekil 32(b)). Bu yapıda silisyum parçacıkları EKAE işlemi

sırasında kırılarak incelendiğinden söz konusu parçacıklarda çekme sırasında ilave bir

kırılma izlenmemektedir.

             Şekil 32. Al-12Si alaşımından üretilen çekme örneklerinin kırılma yolunu ve yüzey
altını gösteren SEM resimleri: (a) Dökülmüş durum ve (b) 6 pasoluk
EKAE işlemi uygulanmış durum

3.2.2. Sertlik

Al-12Si alaşımından EKAE işlemi öncesi ve sonrası elde edilen sertlik değerleri

Tablo 7’de verilmiş, bu değerlerin paso sayısına göre değişimi ise Şekil 33’de

gösterilmiştir. Verilen değerler incelendiğinde, dökülmüş durumdaki alaşımın sertlik

değerinin uygulanan EKAE işlemi ile arttığı gözlenmektedir. Ayrıca, meydana gelen

sertlik artışı artan paso sayısıyla az da olsa devam etmektedir. Ancak bu artış, mukavemet

ve süneklik değerlerindeki artışlar kadar radikal bir durum sergilememektedir. Rota-A’da
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uygulanan 6 pasoluk EKAE işlemi sonunda dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının

sertlik değerleri X-kesitinde %25, Y-kesitinde ise %30 oranında artmıştır. Öte yandan,

EKAE işlemine tabi tutulan örneklerin Y-kesitindeki sertlik artışı X-kesitindeki artışa göre

biraz daha yüksek olmaktadır. İşlem gören örneğin farklı kesitlerinde farklı sertlik

değerlerinin elde edilmesi, işlem sonrası özelliklerinin yön ve kesite göre değiştiğini

göstermektedir. Başka bir değişle, EKAE işlemi alaşımın belli oranda anizotropik davranış

sergilemesine neden olmaktadır.

     Tablo 7. Al-12Si alaşımının işlem öncesi ve rota-A’da 1, 2, 3, 4 ve 6 pasoluk EKAE
işlemine tabi tutulmuş durumdaki sertlik değerleri

Paso sayısı
Sertlik (VSD)

X-kesiti Y-kesiti

0 49,8

1 52,5 57,2

2 56,4 59,9

3 60,9 63,3

4 61,8 63,5

6 62,1 64,5

                      Şekil 33. Al-12Si alaşımının işlem öncesi ve EKAE işlemi sonrası X- ve Y-
kesitlerindeki sertlik değerlerinin paso sayısına göre değişimi



61

3.3. Çentik-Darbe Deneyi Sonuçları

 Al-12Si alaşımının çentik darbe tokluğu değerlerinin paso sayısına göre değişimi

Şekil 34’de verilmiştir. Bu şekilde ayrıca dökülmüş durumdaki alaşımın çentik darbe

tokluğu değeri de gösterilmiştir. Ölçülen değerler incelendiğinde, dökülmüş durumdaki

(EKAE işlemi öncesi) alaşımın çentik darbe tokluğu değerinin 3,2 J/cm2 olduğu

görülmektedir. Dökülmüş durumdaki alaşıma rota-A’da ve değişik paso sayılarında

uygulanan EKAE işleminin söz konusu alaşımın çentik darbe tokluğu üzerinde önemli

etkiler gösterdiği dikkati çekmektedir. Bir pasoluk işlem sonrası alaşımın tokluk değeri

azalmaktadır. Ancak, bundan sonra paso sayısı arttıkça söz konusu değerin artmaya

başladığı ve bu artışın artan paso sayısıyla hızlandığı görülmektedir. Nitekim 3, 4 ve 6

pasoluk EKAE işlemi sonrası bu değerler sırasıyla 5,1, 10,0 ve 11,5 J/cm2 değerlerine

çıkmaktadır. Dökülmüş durum ile karşılaştırıldığında, 6 pasoluk işlem sonrası alaşımın

çentik darbe tokluğu %250’nin üzerinde artmaktadır.

        Şekil 34. Al-12Si alaşımının çentik darbe tokluğu değerinin uygulanan paso sayısına
göre değişimi
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3.4. Aşınma Deneyi Sonuçları

3.4.1. Saf Titanyum

 Saf titanyumun işlemi öncesi ve rota-E’de 8 ve 12 paso sayılarında uygulanan EKAE

işlemi sonrasında sergilediği aşınma davranışının yüzey basıncına göre değişimini gösteren

eğriler Şekil 35’de gösterilmiştir. Söz konusu şekildeki eğriler incelendiğinde, aşınma

neticesinde meydana gelen ağırlık kaybının her iki durumda da artan yüzey basıncıyla

arttığı gözükmektedir. Bu artış 2 MPa’lık basınç değerlerine kadar yaklaşık lineer bir seğir

izlerken, bu değerden sonra hızlanmaktadır. Bu değerler titanyumda meydana gelen

aşınmanın yüzey basıncına bağlı olduğunu ve belli bir basınç değerinden sonra söz konusu

malzemede aşırı aşınma rejiminin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Ayrıca,

uygulanan EKAE işleminin sınırlı çalışma mesafelerinde basıncın etkisinin belirlendiği

deneylerde beklenen durumun aksine titanyumun aşınma direncini fazla artırmadığı, hatta

2,5 MPa’lık basınç değerinde bir miktar düşürdüğü gözlenmektedir. Bu durum her iki paso

sayısı için de geçerlidir. Uygulanan EKAE işlemi ile sağlanan büyük orandaki mukavemet

artışına rağmen, saf titanyumun aşınma drencinin artmaması irdelenmesi gereken bir konu

olup, bu durum irdeleme bölümünde gerekçeleriyle verilmiştir.

 Öte yandan Şekil 36 incelendiğinde, titanyumdan üretilen örneklerde meydana gelen

ağırlık kaybının artan kayma mesafesi ile birlikte hemen hemen lineer olarak arttığı

görülmektedir. Bu değişim EKAE sonrası elde edilen aşınma örneklerinde de benzer tarzda

gelişmektedir. Saf titanyumun aşınma davranışı üzerinde uygulanan EKAE işleminin etkisi

incelendiğinde (Şekil 35 ve Şekil 36), söz konusu işlemin titanyumun aşınma davranışı

üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı söylenebilir. Nitekim, gerek yüzey basıncına

bağlı, gerekse kayma mesafesine bağlı deneylerden elde edilen sonuçlar bunu

doğrulamaktadır. Ancak yola bağlı deney sonuçları daha dikkatli incelendiğinde, özellikle

uzun kayma mesafelerinde EKAE işleminin malzemenin aşınma direncini az da olsa

artırdığı söylenebilir.
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                    Şekil  35.  Saf  titanyumda  EKAE  öncesi  ve  sonrası meydana  gelen  ağırlık
kaybının uygulanan yüzey basıncıyla değişimi

                     Şekil 36. Saf titanyumda EKAE öncesi ve sonrası meydana gelen ağırlık
kaybının kayma mesafesine bağlı olarak değişimi
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 Titanyumda meydana gelen etkin aşınma mekanizmasını daha iyi tanımlayabilmek ve

aşınma davranışını karşılaştırabilmek için EKAE öncesi ve 8 ile 12 pasoluk EKAE işlemi

sonrası üretilen örneklerin aşınma yüzeyleri ve yüzey altı bölgeleri SEM ile incelendi ve

elde edilen resimler sırasıyla Şekil 37 ve Şekil 38’de gösterildi. Verilen aşınma yüzeyi

fotoğraflarından (Şekil 37), EKAE öncesi ve sonrası elde edilen yüzey morfolojilerinin

birbirlerinden çok farklı olmadığı görülmektedir. Her üç örnek yüzeyinde de derin abrasif

izler ile çatlak ve çukurcukların mevcut olduğu dikkat çekmektedir Ayrıca, aşınma

yüzeyinde oluşmuş titanyum oksit tabakasının varlığı da görülmektedir. Bu durum aşınma

sırasında yüzeyde etkin bir oksitlenmenin oluştuğunu göstermektedir. Öte yandan, aşınma

yüzeylerinde belirgin sıvama izlerine de rastlanmaktadır. Şekil 38’de verilen yüzey altı

resimleri incelendiğinde, dökülmüş ve EKAE işlemi uygulanmış durumdaki titanyumdan

üretilen örneklerin kayma yüzeylerinde tribokimyasal reaksiyonlar ve sürtünme kuvvetinin

etkisiyle oluşmuş ve mekanik açıdan kararsız halde olan ince bir oksit tabakasının

bulunduğu görülmektedir. Bu resimler daha yakından incelendiğinde, dökülmüş ve EKAE

işlemi uygulanmış örneklerde üç farklı bölgenin oluştuğu dikkati çekmektedir. Yüzey ve

yüzeyin hemen altında, sert ve kırılgan bir yapıya sahip kısmen sıvanmış ve oksitlenmiş

ince bir tabaka bulunmaktadır. Bu tabakanın ana yapıya olan bağdaşıklığının da çok iyi

olmadığı dikkati çekmektedir. Ayrıca bu tabakada kayma doğrultusu boyunca mikro

çatlakların da oluştuğu gözükmektedir. Bu tabaka dökülmüş ve EKAE işlemi görmüş

örneklerde benzer karakter sergilemektedir. Ancak, EKAE işlemi görmüş örnekte söz

konusu tabakanın bir miktar daha kalın olduğu gözükmektedir. Bu tabakanın hemen altında

deformasyon bölgesi olarak adlandırılabilecek bir bölge uzanmaktadır. Bu bölge en üst

tabakayla aşınmadan etkilenmemiş ana malzeme arasında bir geçiş bölgesi

oluşturmaktadır. Bu bölgenin sonunda ise aşınmaya dayalı deformasyon etkilerinin

hissedilmediği deformasyondan etkilenmemiş bölgeye geçilmektedir. Dolayısıyla yüzey

altında, sürtünme ve aşınmadan en çok etkilenmiş ve kısmen oksitlenmiş en üst tabaka,

onun altında kayma yönünde yönlenmiş deformasyon bölgesi ve en son ise

deformasyondan etkilenmemiş ana malzeme yapısı bulunmaktadır.
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             Şekil 37. Dökülmüş ve rota-E’de 8 ile 12 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış
durumdaki saf titanyumdan üretilen ve aşınma deneyine tabi tutulan
örneklerin aşınma yüzeylerinin SEM resimleri: (a) dökülmüş durum, (b)
Rota-E’de 8 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durum (c) Rota-E’de 12
pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durum (Deney şartları: Yüzey basıncı
1,5 MPa; kayma mesafesi 10,40 km ve kayma hızı 1,1 m/s)
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   Şekil 38. Dökülmüş ve Rota-E’de 8 ile 12 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durumdaki
saf titanyumdan üretilen ve aşınma deneyine tabi tutulan örneklerin aşınma
yüzey altı bölgelerini gösteren SEM resimleri: (a) dökülmüş durum, (b) Rota-
E’de 8 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durum (c) Rota-E’de 12 pasoluk
EKAE işlemi uygulanmış durum (Deney şartları: Yüzey basıncı 1,5 MPa;
kayma mesafesi 10,40 km ve kayma hızı 1,1 m/s)

3.4.2. Al-12Si Alaşımı

 Al-12Si alaşımının EKAE işlemi öncesi ve sonrası sergilediği aşınma davranışının

yüzey basıncına bağlı olarak değişimi Şekil 39’da gösterilmiştir.  Şekilde verilen eğriler

incelendiğinde, her iki durum için de Al-12Si alaşımının ağırlık kaybının artan yüzey

basıncıyla arttığı görülmektedir. Şekil 40’da EKAE işlemi öncesi ve sonrası alaşımda

meydana gelen ağırlık kaybının kayma mesafesine göre değişimi gösterilmiştir. Verilen

şekilden, her iki durumda da alaşımın ağırlık kaybının artan kayma mesafesiyle arttığı

açıkça görülmektedir. Söz konusu şekiller incelendiğinde rota-A’da uygulanan 6 pasoluk

EKAE işlemi ile alaşımın aşınma direnci özellikle yüksek basınçlarda ve uzun kayma

mesafelerinde işlem öncesi alaşımın aşınma direncine göre azalmaktadır. Öte yandan, bu

deney sonuçları Al-12Si alaşımına uygulanan EKAE işleminin alaşımın aşınma direncinde

herhangi bir iyileşme sağlamadığını göstermektedir. Tam tersine bu çalışmada kullanılan
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basınç değerleri ve kayma mesafelerinde alaşımın aşınma direnci EKAE işlemi sonrası

düşmektedir.

                    Şekil 39. Dökülmüş ve rota-A’da 6 pasoluk EKAE işlemine tabi tutulmuş Al-
12Si alaşımından üretilen aşınma örneklerinde meydana gelen
ağırlık kaybının yüzey basıncıyla değişimi

                    Şekil 40. Dökülmüş ve rota-A’da 6 pasoluk EKAE işlemine tabi tutulmuş Al-
12Si alaşımından üretilen aşınma örneklerinde meydana gelen
ağırlık kaybının kayma mesafesine bağlı olarak değişimi
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 EKAE işlemi öncesi ve sonrası durumda meydana gelen etkin aşınma

mekanizmalarını açık bir şekilde ortaya koyabilmek için örneklerin aşınma yüzeyleri ile

yüzey altı bölgelerinden SEM resimleri çekilerek sırasıyla Şekil 41 ve Şekil 42’de

gösterilmiştir. Aşınma yüzeyi fotoğrafları (Şekil 41) incelendiğinde, EKAE öncesi ve

sonrası elde edilen yüzey morfolojisinin birbirinden çok farklı olmadığı görülmektedir. Her

iki örnek yüzeyinde de derin abrasif izler ile çatlak/kırıklar ve çukurcuklar mevcuttur.

Ayrıca, aşınma yüzeyinin oksitlenmiş malzemeyle kaplı olduğu da dikkat çekmektedir. Bu

durum aşınma sırasında yüzeyde etkin bir oksitlenmenin oluştuğunu göstermektedir. Öte

yandan, her iki yüzeyde de belirgin sıvama izlerinin de mevcut olduğu görülmektedir.

Şekil 42’de verilen yüzey altı SEM resimleri incelendiğinde, dökülmüş ve EKAE işlemi

uygulanmış durumdaki alaşımlardan üretilen örneklerin kayma yüzeylerinde tribokimyasal

reaksiyonlar ve sürtünme kuvvetinin etkisiyle oluşmuş ve mekanik açıdan kararsız halde

olan ince bir oksit tabakasının bulunduğu görülmektedir. Aşınma sonrası meydana gelen

yüzey altı mikro yapısı yakından incelendiğinde, dökülmüş ve EKAE işlemi uygulanmış

örneklerde titanyumda olduğu gibi üç farklı bölgenin oluştuğu dikkati çekmektedir.

Yüzeyde kısmen sıvanmış ve oksitlenmiş ince bir tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka sert ve

kırılgan bir yapıya sahip olup ana yapıya tam olarak bağdaşık durumda değildir. Ayrıca bu

tabakada kayma doğrultusu boyunca mikro çatlakların da oluştuğu gözlenmektedir. Bu

tabakanın kalınlığı, EKAE işlemi görmüş örnekte daha fazladır. Bu tabakanın hemen

altında titanyum örneğinde olduğu gibi deformasyon bölgesi olarak adlandırılabilecek bir

bölge uzanmaktadır. Bu bölgenin sonunda ise aşınmaya dayalı deformasyon etkilerinin

hissedilmediği deformasyondan etkilenmemiş bölgeye geçilmektedir.
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    Şekil 41. Dökülmüş ve rota-A’da 6 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durumdaki Al-
12Si alaşımından üretilerek aşınma deneylerine tabi tutulan örneklerin aşınma
yüzeylerinin SEM resimleri: (a) dökülmüş durum, (b) Rota-A’da 6 pasoluk
EKAE işlemi uygulanmış durum (Deney şartları: Yüzey basıncı 1,5 MPa;
kayma mesafesi 10,40 km ve kayma hızı 1,1 m/s)

    Şekil 42. Dökülmüş ve rota A’da 6 pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durumdaki Al-
12Si alaşımından üretilerek aşınma deneylerine tabi tutulan örneklerin yüzey
altı yapısını gösteren SEM resimleri: (a) dökülmüş durum, (b) Rota-A’da 6
pasoluk EKAE işlemi uygulanmış durum (Deney şartları: Yüzey basıncı 1,5
MPa; kayma mesafesi 10,40 km ve kayma hızı 1,1 m/s)



4. İRDELEME

4.1. İçyapı Özellikleri

 EKAE işleminin, saf titanyumun içyapısal özelliklerine ve tane büyüklüğüne önemli

ölçüde etkileri olmuştur. EKAE uygulanmamış durumdaki titanyum nispeten eş-eksenli ve

iri taneli (110µm) bir içyapıya sahiptir (Şekil 18). Rota-E’de 8 ve 12 paso sayılarında

uygulanan EKAE işlemi sonrasında ise tane yapısı artan paso sayısı ile incelerek, ortalama

tane boyutları sırasıyla 0,300 µm (300 nm) ve 0,250 µm (250 nm) değerlerine kadar

düşmektedir. Tane yapısındaki bu alışılmamış incelme aşırı plastik deformasyona dayalı

olarak gelişen alt tane oluşumu mekanizmasıyla açıklanabilir. Buna göre, deformasyonun

ilk kademelerinde (düşük paso sayılarında) dislokasyonlar tarafından oluşturulan ve dar

açılı tane sınırları (alt tane sınırları) ile ayrılmış hücresel yapılar oluşmaktadır [103-105].

Deformasyonun ilerleyen kademelerinde (artan paso sayılarında) büyük ölçüde

dislokasyonlar tarafından oluşturulan tane sınırları arasındaki açısal yönlenme farkı

artmaktadır. Sonuçta, bu sınırlar tarafından oluşturulan alt taneler tıpkı geniş açılı taneler

gibi davranmaya başlamakta ve toplamda malzemenin içyapısı geniş açılı tanelerin bir nevi

bölünerek çoğalması esasına göre yeniden yapılanmaktadır [106-107]. Bunun sonucunda,

uygulanan çok pasolu EKAE işlemi (aşırı oranda deformasyon) ile olağanüstü ölçüde

incelmiş ultra-ince taneli (ultra-kristalin yapılı) titanyum oluşmaktadır. Saf titanyumun

EKAE işlemi sırasında uygulanan aşırı orandaki plastik deformasyona dayalı olarak

gelişen tane incelmesi mekanizması Şekil 43’de verilen şematik gösterimde de

açıklanmaktadır. Ayrıca bu incelme, deformasyon işleminin ilk aşamalarında çok daha

etkin ve hızlı gelişirken, artan deformasyon oranı ile etkinliğini kaybetmekte ve sonuçta

yapısal incelme oranı azalmaktadır. Nitekim saf titanyumda, ilk 8 paso sonucunda ortalama

tane boyutu 110 µm’den 0,3 µm (300 nm)’ye düşerken (yaklaşık 400 katın üzerinde bir

incelme), 12 pasoluk EKAE işlemi sonucu bu değer ancak 0,25 µm (250 nm) değerine

inebilmiştir. Bu durum, artan deformasyon miktarıyla oluşan dislokasyonların artış

oranlarının düşmesinden ve oluşan dislokasyonların yeni alt tane sınırları oluşturma

eğiliminin azalmasından kaynaklanmış olabilir [106]. Ancak, söz konusu durum literatürde

de tam olarak ortaya konulamamış olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
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    Şekil 43. Saf titanyumun EKAE işlemi ile tane boyutunun küçülmesini gösteren şematik
resim: (a) EKAE uygulanmamış durum, (b) düzensiz dislokasyon üretimi, (c)
dislokasyon sınırlarının (dar açılı tane sınırları) oluşması, (d) dislokasyon
sınırlarının arasındaki açısal yönlenme farkının artarak alt tane oluşumunun
tamamlanması [108].

 Dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının içyapısı büyük oranda Al’ca zengin α ve Si

fazlarının ötektik karışımından oluşmaktadır (Şekil 21). Bu içyapıda, iğnemsi morfolojiye

sahip ötektik silisyum parçacıkları alüminyum matrisi içinde dağılmış durumdadır.

Bununla beraber, dökülmüş durumdaki yapıda dengesiz soğuma ve ötektik bileşimin tam

olarak sağlanamaması nedeniyle oluşmuş iri ve nispeten eş-eksenli birincil silisyum

parçacıkları da bulunmaktadır. Al-12Si alaşımına uygulanan EKAE işlemi söz konusu

alaşımın içyapısal özelliklerini önemli oranda değiştirmiştir. Alaşımı oluşturan faz

bileşenleri uygulanan deformasyon düzlemlerinde yönlenmiş ve döküm yapısı artan paso

sayısıyla tamamen kaybolmuştur. Ayrıca, ötektik karışımda bulunan Si parçacıklarının

morfolojik özelliklerinde, boyutlarında ve matristeki dağılımlarında da önemli değişiklikler

meydana gelmiştir. EKAE uygulanmış durumdaki Al-12Si alaşımının içyapı resimleri

(Şekil 22(a)-(j)) yakından incelendiğinde, içyapıyı oluşturan bileşenlerin (α fazı ve ötektik

Si parçacıkları) deformasyon düzlemi yönünde büyük oranda yönlenmiş olduğu

görülmektedir. Bu durum, EKAE işlemine tabi tutulmuş numunenin ekstrüzyon

doğrultusuna paralel kesitinden (Y-kesiti) alınan resimlerde çok daha net bir şekilde

görülmektedir (Şekil 22(b), (d), (f), (h) ve (j)). Ayrıca bu açısal yönlenme, artan paso

sayısıyla artmaktadır. Nitekim, bir paso sonrasında içyapısal bileşenler ekstrüzyon

doğrultusu ile yaklaşık 28° açı yapacak şekilde yönlenirken, bu yönlenmenin iki paso

sonrasında 21°’ye düştüğü görülmektedir. Artan paso sayısıyla yönlenmiş faz

bileşenlerinin bulunduğu doğrultu ile ekstrüzyon doğrultusu arasındaki açısal farkın

azalmakta ve bu fark 3, 4 ve 6 paso sonrası sırasıyla 16°, 10° ve 8° olmaktadır. İçyapıdaki
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bu açısal yönlenme değişimi uygulanan EKAE rotasının karakterine dayandırılarak

açıklanabilir. Al-12Si alaşımının EKAE işleminde rota-A uygulanmış olup, bu rotada

gerçekleştirilen EKAE işlemi sırasında, pasolar arasında numuneye herhangi bir açısal

döndürme uygulanmamaktadır (Şekil 13). Dolayısıyla, bir önceki pasoda elde edilen

yönlenmiş bir içyapıya aynı yön ve aynı büyüklükte tekrar kayma gerilmesi etki

ettirilmektedir. Böylece, faz bileşenlerinin bulunduğu doğrultu ile ekstrüzyon doğrultusu

arasındaki açısal fark paso sayısı arttıkça azalmakta ve 6 paso sonunda bu yönlenme

ekstrüzyon doğrultusuna yaklaşık paralel hale (8°) gelmektedir.

 Rota-A’da uygulanan çok pasolu EKAE işleminin Al-12Si alaşımının içyapısında

oluşturduğu en önemli etki ötektik formdaki Si parçacıkları üzerinde olmuştur. EKAE

işlemi sırasında uygulanan aşırı orandaki plastik deformasyonun etkisiyle iğnemsi yapıdaki

silisyum parçacıkları kırılarak küçülmüş ve bu etki artan paso sayısıyla devam etmiştir.

Uygulanan 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası ise kırılarak çok küçük boyutlu hale gelen bu

parçacıklar içyapıda çok daha homojen olarak dağılmıştır (Şekil 22(i)-(j)). EKAE işlemi

sonrası ötektik formdaki Si parçacıklarında meydana gelen bu değişimin daha anlaşılır

olması için bazı kantitatif içyapısal analizler de yapılmıştır. Bu analize dayalı olarak

oluşturulan şekiller incelendiğinde (Şekil 23 ve Şekil 24), dökülmüş durumdaki alaşımın

içyapısında ortalama 35,5±31,8µm boya sahip iğnemsi Si parçacıklarının bulunduğu

görülmektedir. Ayrıca, dökülmüş durumdaki yapıda bulunan söz konusu Si parçacıklarının

içyapıda homojen bir şekilde dağılmadığı da verilen grafiklerdeki dağılım yüzdelerinden

görülmektedir. Bu parçacıkların boyunun bir paso sonrası %46, iki paso sonrasında %60,

üç paso sonrasında %85, dört paso sonrasında %91 ve altı paso sonrası ise yaklaşık %92

oranlarında kısaldığı görülmektedir. Ayrıca, ötektik Si parçacıklarının uygulanan EKAE

işlemi sonrası eni (kalınlığı) doğrultusunda da inceldiği dikkati çekmektedir. Nitekim,

dökülmüş durumda 13,7±8,9µm olarak ölçülmüş olan ortalama en değerleri bir paso

sonrası %41, iki paso sonrasında %54, üç paso sonrasında %82, dört paso sonrasında %90

ve altı paso sonrası ise %91 azalmıştır. Öte yandan, Si parçacıklarının boyunda ve enindeki

azalmanın ilk üç pasoda daha etkin bir şekilde gerçekleştiği de izlenmektedir. Bu

aşamadan sonra paso sayısının artırılmasının, bu parçacıkların incelmesine etkisinin az

olduğu görülmektedir. Bu durum Al-12Si alaşımında bulunan faz bileşenlerinin mekanik

davranışlarına dayandırılarak açıklanabilir. Al-12Si alaşımında gevrek yapılı Si

parçacıkları alüminyumca zengin sünek matris içerisinde zayıf bağdaşıklığa sahip olarak

bulunmaktadır. Uygulanan EKAE işlemi sırasında alüminyumca zengin faz kolayca
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deformasyona uğrarken, bu faz içerisinde bulunan silisyum parçacıkları uygulanan kayma

gerilmesinin de etkisiyle kolayca kırılarak yapıya dağılmaktadır. Paso sayısı arttıkça

(deformasyon oranı arttıkça), daha önceki pasolarda kırılarak incelmiş durumda bulunan Si

parçacıkları alüminyumca zengin faz içerisinde kırılmadan daha kolay hareket edebilme

imkanı bulmaktadır. Böylece, ötektik silisyum parçacıklarındaki incelme etkisi artan paso

sayısıyla azalmaktadır. Ayrıca, uygulanan çok pasolu EKAE işlemi sonrası Si ötektik

parçacıklarının içyapıda çok daha homojen dağıldığı görülmektedir. Bu durum, işlem

sırasında kırılan silisyum parçacıklarının bir sonraki işlem adımında nispeten yumuşak

durumdaki alüminyumca zengin faz içerisinde yüzerek kendilerini enerji seviyesi

bakımından çok daha rahat konumlandırma isteğinden kaynaklanmaktadır [35]. Bu açıdan

verilen içyapı resimleri (Şekil 22(a)-(j)) incelendiğinde, silisyum parçacıklarının içyapıda

homojen dağılımları açısından en az 4 pasoluk bir EKAE işleminin uygulanmasının

gerektiği görülmektedir. Öte yandan, uygulanan çok pasolu EKAE işlemi Al-12Si

alaşımının yapısında bulunan Si parçacıklarının boy/en oranının (aspect ratio) azalmasına

ve yuvarlaklık değerlerinin ise artmasına neden olmuştur (Şekil 25 ve Şekil 26). Nitekim,

dökülmüş durumla karşılaştırıldığında 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası boy/en oranı %43

oranında azalmış, yuvarlaklık değeri ise %135 oranında artmıştır. Bu sonuç, dökülmüş

durumda iğnemsi bir formda olan Si parçacıklarının 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası

değişerek nispeten daha eş eksenli ve toparlak bir forma dönüştüğünü göstermektedir.

4.2. Mekanik Özellikler

 EKAE işlemi öncesi titanyumun gerilme-uzama eğrileri incelendiğinde malzemenin

geniş bir homojen deformasyon bölgesi içerdiği ve çekme dayanımı değerine kadar büyük

oranda deformasyon sertleşmesi gösteren bir davranış sergilediği ve bu noktadan sonra çok

az miktarda boyun vermenin ardından kopmanın gerçekleştiği görülmektedir. Uygulanan 8

ve 12 pasoluk EKAE işlemi sonrasında ise homojen deformasyon bölgesinin daraldığı,

deformasyon sertleşme kabiliyetinin azaldığı ve uzamanın daha çok homojen olmayan

deformasyon bölgesinde (boyun verme bölgesi) gerçekleştiği dikkati çekmektedir (Şekil

27). Bu durum farklı malzemeler üzerine yürütülen pek çok çalışmada da gözlenmiştir

[109-113]. EKAE uygulanmış pek çok malzemede karakteristik olarak gözlenen bu durum,

EKAE işlemi sonrası içyapısal özelliklerde meydana gelen değişimlere dayandırılarak

açıklanabilir. Şöyle ki, EKAE işlemi uygulanarak aşırı oranda deforme edilen içyapının
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tane boyutu büyük oranda küçülmüş ve içerdiği dislokasyon oranı ise artmıştır. Bu durum

içyapıdan elde edilen TEM resimlerinden de açıkça görülmektedir (Şekil 19 ve Şekil 20).

Ayrıca, içyapıda oluşan alt tane sınırları (dar açılı tane sınırları) da kararlı halde

bulunmamaktadır. Bu durum, dislokasyonların büyük bir kısmının tane sınırlarında

tutulmasına neden olmaktadır. Böylece, çekme gerilmesi altında uygulanan deformasyon

sırasında dislokasyon yoğunluğunda önemli bir artış olmamakta, oluşan yeni

dislokasyonlar da daha çok tane sınırlarında toplanarak birbirini etkileme ihtimalleri

azalmakta ve sonuç olarak malzemenin deformasyon sertleşme kabiliyeti düşmektedir. Bu

konuda literatürde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir [110, 111].

Nitekim, Park ve Shin [111] tarafından yapılan bir çalışmada, ultra-ince tane yapılı

malzemelerin deformasyon sertleşme kabiliyetinde görülen azalma, dislokasyonların

serbest hareket edebileceği alanının daha sınırlı olmasına bağlı olarak açıklanmıştır. Aynı

çalışmada, alt tane sınırlarında tutulan dislokasyonların yayılım hızlarının yüksek olmasına

bağlı olarak dinamik toparlanmanın da bu olayda önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.

 Titanyumun EKAE işlemi sonrası mukavemet değerleri büyük oranda artmıştır (Şekil

27 ve Tablo 5). Bu artış malzemenin akma dayanımında çok daha etkin bir şekilde

gerçekleşmiştir. Nitekim 8 pasoluk EKAE işlemi sonrası titanyumun akma ve çekme

dayanımlarında meydana gelen artışlar sırasıyla yaklaşık %100’ün ve %40’ın üzerinde

oranlarda gerçekleşmiştir. Titanyumun mukavemet değerlerinde çok pasolu EKAE işlemi

sonrası meydana gelen bu olağandışı artış, söz konusu malzemenin içyapısal özelliklerinde

meydana gelen değişimlere dayandırılarak açıklanabilir. “İçyapı özellikleri” bölümünde de

açıklandığı gibi, saf titanyumun tane yapısı incelerek tane boyutu 110µm değerinden 8 ve

12 pasoluk EKAE işlemi sonucu sırasıyla 0,300µm (300 nm) ve 0,250 µm (250 nm)

değerlerine kadar inmektedir. Bu ise Hall-Petch prensibine göre söz konusu malzemenin

mukavemetini artırmaktadır. Ayrıca, EKAE işlemi sonrası malzemenin içyapısındaki

dislokasyon yoğunluğu da büyük oranda artmakta ve bu da söz konusu malzemeye ilave

mukavemet artışları sağlamaktadır. Öte yandan, titanyumun süneklik değeri (kopma

uzaması) ise EKAE işlemi sonrası bir miktar azalmaktadır. Bu durum, EKAE işlemi

sonrası büyük orandaki dislokasyon artışına bağlı olarak malzemenin deformasyon

yeteneğinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, EKAE işlemi sırasında uygulanan

aşırı orandaki deformasyon miktarı göz önüne alındığında, işlem sonrası süneklik

değerlerinde gözlenen azalmanın çok fazla olmadığı dikkati çekmektedir. Nitekim, işlem

öncesi %33 kopma uzamsı değeri 12 pasoluk EKAE işlemi sonrası %22,8 değerine
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düşmüştür. Halbuki, klasik yöntemlerle uygulanan bu oranlardaki deformasyon sonrası

malzemenin aşırı oranda pekleşmesi ve deformasyon kabiliyetini kaybetmesi beklenirdi.

EKAE işlemi sonrası süneklik değerlerindeki azalmanın çok fazla olmamasının nedeni ise

aşırı orandaki tane incelmesine dayandırılarak açıklanabilir. Geleneksel tane yapısına sahip

malzemelerin aksine, ultra-ince (mikron altı) tane yapısına sahip malzemelerde normal

şartlarda oda sıcaklığında geçerli olmayan bazı deformasyon mekanizmalarının da aktif

hale geçtiği pek çok çalışmada vurgulanmaktadır [4]. Bu nedenle, EKAE işlemi sonrası

uygulanan deformasyon (çekme işlemi) sırasında kayma ve ikizlenmeye ek olarak tane

sınırı kayması ve tane dönmesi gibi yüksek sıcaklıklarda etkili olabilecek deformasyon

mekanizmaları da aktif hale gelmekte ve süneklik değerlerindeki aşırı azalmayı

engellemektedir. Sonuç olarak, EKAE işlemi sonrasında titanyumun sünekliği birbirine zıt

çalışan iki mekanizmadan etkilenmektedir. Şöyle ki, aşırı plastik deformasyon sonrası

dislokasyon yoğunluğundaki artış süneklik değerlerini azaltırken, aşırı tane incelmesi ilave

deformasyon mekanizmalarını aktif kılarak süneklik değerlerini artırmaktadır. Bu da

toplamda süneklik değerlerindeki azalmanın sınırlı (%20 civarında) kalmasını

sağlamaktadır. Nitekim, %20 seviyelerindeki bir süneklik değeri pek çok mühendislik ve

mühendislik dışı uygulamalar için hala yeterli bir değer olarak değerlendirilmektedir.

 Rota-A’da uygulanan çok pasolu EKAE işlemi dökülmüş durumdaki Al-12Si

alaşımının mukavemet ve süneklik değerlerini saf titanyumda olduğu gibi büyük oranda

etkilemiştir (Şekil 29 ve Tablo 6). Nitekim, EKAE işlemi sonrası dökülmüş durumdaki

alaşımın mukavemet değerleri çok büyük oranda artmıştır. Alaşımın süneklik değeri de

titanyumun aksine uygulanan EKAE işlemi sonrası dikkate değer ölçülerde artmıştır.

Alaşımın mukavemet ve süneklik değerlerinde gözlenen bu olağan dışı artış artan paso

sayısıyla devam etmiş ve 6 pasoluk işlem sonrası akma ve çekme dayanımı değerleri

sırasıyla %98 ve %68 oranlarında, kopma uzaması değeri ise %650 oranında artmıştır.

EKAE işlemi sonrası meydana gelen mukavemet ve süneklik artışı işlem sırasında alaşımın

içyapısında oluşan değişimlere dayandırılarak açıklanabilir [37, 42, 114]. Al-12Si

alaşımının içyapısında, daha önce açıklandığı gibi nispeten daha yumuşak ve deformasyon

kabiliyeti yüksek olan α-matris yapısı ile bu yapı içerisinde bulunan ve iğnemsi bir forma

sahip olan ötektik silisyum parçacıkları bulunmaktadır. Matris yapı ile bağdaşıklığı zayıf

olan bu parçacıklar, özellikle matris-parçacık ara yüzeylerindeki iç gerilmenin artmasına

ve yapının çentik hassasiyetinin yükselmesine neden olmaktadırlar [12, 42, 103]. Ayrıca,

çekme gerilmesi altında uzun silisyum parçacıkları deformasyonun ilk aşamalarında
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kırılmakta ve bu kırılan parçacıklar ile onların çevresinde yırtılan bölge ilave çentik

hassasiyeti içeren kısımların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum, ilave deformasyon

sırasında kısa sürelerde çatlak oluşumuna ve bu çatlağın hızlı bir şekilde ilerleyerek

örneğin kırılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle alaşım dökülmüş durumda, nispeten

düşük mukavemet ve çok yetersiz süneklik özellikleri sergilemektedir [35]. Dökülmüş

durumdaki alaşımda gözlenen bu durum, çekme örneğinden alınan kırılma yüzey altı

resimlerinden de açıkça izlenmektedir (Şekil 32). Bu resimlerden, dökülmüş durumdaki

alaşımdan alınan çekme örneklerinde kırılmanın daha çok ötektik silisyum parçacıkları

boyunca ilerlediği görülmektedir. Ayrıca, kırılma yüzeyine yakın bölgelerdeki ötektik Si

parçacıklarının çekme gerilmesi altında kırılarak mikro çatlak içeren bölgeler oluşturmuş

olduğu da dikkati çekmektedir. Bu durum da yukarıda açıklandığı gibi içyapının

deformasyon sırasında çentik hassasiyetinin daha da artmasına ve örneğin kısa sürelerde

kopmasına neden olmaktadır. Rota-A’da uygulanan çok pasolu EKAE işleminin alaşımın

hem mukavemet hem de sünekliğini geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan ölçülerde

artırmasının muhtemel nedenleri ise aşağıdaki gibi açıklanabilir.

1. Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi sırasında içyapıdaki ötektik silisyum

parçacıklarında meydana gelen boyutsal, dağılımsal ve morfolojik değişimler: EKAE

işlemi sonrası alaşımın içyapısında bulunan ötektik silisyum parçacıkları yukarıda

açıklandığı gibi büyük oranda kırılarak incelmektedir. Bu incelme parçacıkların boyu

yönünde çok daha etkin bir şekilde oluşmakta ve sonuçta söz konusu parçacıklar

boy/en oranları azalarak kısmen ultra-ince yapılı ve nispeten eş eksenli toparlak hale

dönüşmektedir. Ötektik silisyum parçacıklarındaki bu boyutsal ve şekilsel değişim,

içyapısal çentik hassasiyetini azaltmakta ve sonuç olarak alaşımın mukavemet ve

süneklik değerlerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, iğnemsi formdaki silisyum

parçacıkları EKAE işlemi sırasında kırılarak parçalandığından, daha sonraki

deformasyon sırasında (çekme işlemi) tekrar kırılmadan matris yapı içinden hareket

edebilmektedir [35]. Dolayısıyla, dökülmüş durumda kolay çatlak başlangıcı oluşturan

bu tür oluşumlar EKAE işlemi sonrası meydana gelmediğinden, alaşımın deformasyon

kabiliyeti artmakta ve sonuç olarak mukavemet ve süneklik değerleri yükselmektedir.

Öte yandan, çok pasolu EKAE işlemi sırasında alaşımın içyapısındaki silisyum

parçacıkları kırılarak yumuşak matris içinde dağılmakta ve paso sayısı arttıkça söz

konusu parçacıkların dağılım homojenliği de artmaktadır. Bu durum işlem öncesi

(Şekil 21(a)-(b)) ve 6 pasoluk EKAE işlemi sonrası ((Şekil 22(i)-(j)) elde edilen içyapı
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resimlerinden de açıkça görülmektedir. Bu değişim ise bir taraftan dökülmüş durumda

bazı bölgelerde kümeleşmiş olan parçacıkların oluşturduğu bölgesel çatlak başlangıcı

risklerinin azalmasına neden olurken, diğer taraftan ultra-ince yapılı silisyum

parçacıklarının içyapıda dispersiyon sertleşmesi etkisinin de artmasına neden

olmaktadır. Bu durum da alaşımın toplamda mukavemet ve sünekliğinin artışına katkı

sağlamaktadır.

2. EKAE işlemi sonrası alaşımın döküm yapısının ve bu yapının içerdiği hataların

büyük oranda giderilmesi: Dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının içyapısı, gözenek

ve boşluklar gibi katılaşma sırasında oluşan döküm hataları da içermektedir. Bu durum

gerek bu araştırma sırasında elde edilen içyapı resimlerinden (Şekil 21(a)-(b)), gerekse

literatür çalışmalarından açıkça görülmektedir [115]. Uygulanan çok pasolu EKAE

işlemi, bir taraftan içyapıdaki silisyum parçacıklarını kırıp nispeten daha homojen

olarak dağılmasını sağlarken, diğer taraftan içyapıda mevcut olan söz konusu döküm

hatalarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda,

EKAE işlemi sonrası döküm yapısının kaybolarak gözenek ve/veya boşluk içermeyen

daha sağlam içyapıların oluştuğu vurgulanmaktadır [115]. Bu çalışmada elde edilen

içyapı resimlerinde de bu durum gözükmektedir (Şekil 22(a)-(j)). Nitekim, altı pasoluk

EKAE işlemi sonrası elde edilen içyapı resimlerinde bu tür döküm hatalarının

bulunmadığı veya çok az bulunduğu dikkati çekmektedir. Döküm yapısının ortadan

kalkması ve katılaşma sırasında oluşan hataların büyük oranda giderilmesi, çok pasolu

EKAE işlemi sonrası alaşımın mukavemet ve süneklik artışına katkı sağlamaktadır.

 Dökülmüş ve çok pasolu EKAE işlemi görmüş durumdaki alaşımdan üretilen örneğin

kırılma yüzeyinde gözlenen morfolojik değişimler, alaşımdaki alışılmamış süneklik

artışının açıklanmasını kolaylaştırmaktadır (Şekil 31(a)-(f)). Dökülmüş durumdaki Al-12Si

alaşımından üretilen örneklerin kırılma yüzeyinde (Şekil 31(a)) sünek kırılmanın belirtisi

olan çukurcuk ve çıkıntılar içeren gamzemsi yapı gözlenmemektedir. Dolayısıyla,

dökülmüş durumdaki alaşımdan üretilen örneklerde kırılma gevrek karakterde

gerçekleşmekte ve bu örnekler kırılıncaya kadar çok az enerji apsorbe edebilmektedir.

EKAE işlemi sonrası ise bu durum tamamen değişmekte ve örnekler sünek karakterde

kırılma davranışı sergilemektedir. Nitekim, EKAE işlemi uygulanmış örneklerin kırılma

yüzeyinde büyük miktarda çukurcuk ve çıkıntılardan oluşan gamzemsi bir yapı

gözlenmektedir (Şekil 31(b)-(f)). Bu durum kopma noktasına kadar örneğin büyük oranda

enerji apsorbe ettiğini göstermektedir. Ayrıca, uygulanan paso sayısı ile oluşan çukurcuk
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ve çıkıntıların boyut ve miktarı arasında da bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin gerçekleşen

süneklik artışı için de geçerli olduğu dikkati çekmektedir. Nitekim artan paso sayısıyla

oluşan çukurcuk ve çıkıntıların boyut ve miktarları değişmektedir. Bir pasoluk EKAE

işlemi sonrasında çok az oranda ve büyük boyutlu çukurcuk ve çıkıntılar oluşmakta ve

sonuçta süneklik artışı sınırlı kalmaktadır. Bundan sonra uygulanan paso sayısıyla, oluşan

çukurcuk ve çıkıntıların boyutu kademeli olarak azalmakta ve sayıları ise artmaktadır.

Ayrıca, oluşan gamzemsi yapının homojen ve sık dağılmış çukurcuk ve çıkıntılar içerdiği

de dikkati çekmektedir. Bu ise alaşımın sünekliğinin arttığını gösteren en önemli

göstergedir. Çukurcuk ve çıkıntı boyutlarında meydana gelen azalma ve bunların

miktarlarındaki artış, EKAE işleminin etkisiyle silisyum tanelerindeki kırılma ve ardından

gerçekleşen tane incelmesinden kaynaklanmış olabilir [36].

 Al-12Si alaşımının tokluk değeri genel olarak uygulanan çok pasolu EKAE işlemi

sonrası artmakta ve 6 paso sonrası 11,5 J/cm2 değerine çıkmaktadır (Şekil 34). Bu değer

dökülmüş durumdaki alaşımdan elde edilen değer ile karşılaştırıldığında yaklaşık 4 kat bir

artışa denk gelmektedir. Alaşımın darbe tokluğu değerinde sağlanan bu artış süneklik

artışında olduğu gibi yine işlem sırasında alaşımın içyapısında meydana gelen değişimlere

dayandırılarak açıklanabilir. İşlem öncesi dökülmüş durumdaki alaşım iğnemsi yapıda

silisyum parçacıklarının bulunduğu ötektik bir karışım içermektedir. Bu parçacıklar daha

önce de açıklandığı gibi, gerilme yığılmalarına neden olmakta ve toplamda içyapısal çentik

hassasiyetinin artırarak alaşımın darbe tokluğunun çok düşük olmasına neden olmaktadır

[12, 42, 102]. Uygulanan bir pasoluk EKAE işleminin dökülmüş durumdaki alaşımın darbe

tokluğunu düşürdüğü görülmektedir. Bu durum yukarıdaki açıklamalara ters bir gelişme

olarak değerlendirilse de, elde edilen içyapı resimleri dikkatlice analiz edildiğinde bunun

normal bir gelişme olduğu görülür. Çünkü bir pasoluk EKAE işlemi sırasında uygulanan

deformasyon miktarı ötektik silisyum parçacıklarını belli oranlarda kırmakta, ancak kırılan

parçacıkların birbirinden ayrılarak içyapıda dağılmasına yetmemektedir. Bu durumda

kırılarak parçalanmış olan parçacıklar, kırılma bölgesinde büyük miktarda mikro çatlaklar

ve boşlukların oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir içyapı ise uygulanan darbe etkisi

altında çok yüksek çentik hassasiyeti nedeniyle çok az enerji apsorbe ederek ve çok hızlı

bir şekilde kırılmaktadır. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda da bu durum gözlenmiştir.

Nitekim, Shin ve arkadaşları [116] tarafından yapılan bir çalışmada, içyapıda bulunan

gevrek karakterli ikincil fazların uygulanan EKAE işlemi sırasında kırılarak etrafında

mikro-boşluklar oluşturduğu gözlenmiştir. Uygulanan paso sayısı arttıkça, kırılan silisyum
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parçacıkları birbirlerinden ayrılarak nispeten yumuşak matris yapıda daha homojen olarak

dağılma eğilimi göstermektedir (Şekil 22(c)-(j)). Ayrıca, dağılarak birbirinden uzaklaşan

parçacıklar ile matris yapı ara yüzeyinde çok daha yakın bir bağ oluşmakta ve toplamda

alaşımın çentik hassasiyeti azalmaktadır. Bu ise alaşımın çentik darbe tokluğunun artan

paso sayısıyla artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, daha önce açıklandığı gibi paso sayısı

arttıkça döküm yapısının ortadan kalkması ve bu yapının içerdiği döküm hatalarının

azalması da elde edilen büyük tokluk artışına katkı sağlamaktadır [115].

4.3. Aşınma Özellikleri

 Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi titanyumun mukavemet değerlerini büyük

oranlarda artırırken aşınma davranışı üzerinde pek etkili olmamıştır. Mukavemet

değerlerinde sağlanan büyük artışlara rağmen malzemenin aşınma direncinin artmaması

irdelenmesi gereken ilginç bir sonuçtur. Bu durumu açıklayabilmek için titanyum ve

alaşımlarında hakim olan aşınma mekanizmasını yakından incelemek gerekir. Bu konuda

yapılan çalışmalar söz konusu malzemede etkin aşınma mekanizmasının oksidatif aşınma

mekanizması olduğunu göstermiştir [33]. Bunun yanında oksidatif aşınma kadar etkili

olmasa da adezyon ve abrazyon tipi aşınmaların da ortaya çıktığı vurgulanmıştır [117].

Titanyumun reaktifliği nedeniyle sürtünme esnasında oluşan sıcaklığın da etkisiyle

yüzeyde ince bir titanyum oksit tabakası oluşmakta ve bu tabaka malzemenin aşınma

direncinde önemli bir rol oynamaktadır [118]. Söz konusu tabaka kritik bir yüzey basıncına

kadar kararlılığını korumakta ve parçalanmadan yüzeyde varlığını sürdürmektedir. Bu da

özellikle düşük yüzey basıncı değerlerinde ağırlık kaybının sınırlı olmasına neden

olmaktadır (Şekil 35). Bu tabaka kritik bir yüzey basıncından sonra kayma hareketi

sırasında uygulanan yükün de etkisiyle parçalanmakta ve yüzeyden uzaklaşmaktadır [20].

Bu sırada ortaya çıkan temiz yüzey derhal tekrar oksitlenmekte ve çalışma sırasında tekrar

dağılmaktadır. Böylece yüzeyden sürekli oksit formunda malzeme kaybı oluşmaktadır. Öte

yandan, yüzeyden ara yüzeye dağılan bu oksit parçacıkları abrasif etki de oluşturarak

ikincil bir aşınma mekanizması olan abrasif mekanizmayı tetiklemektedir. Yukarıda

açıklanan aşınma mekanizması EKAE işlemi sonrası değişmemekte ve titanyum EKAE

öncesi ve sonrası benzer mekanizmalarla aşınmaktadır. Bu mekanizmada yüzeyde oluşan

kalın titanyum oksit (TiO2) tabakası malzemenin aşınma davranışını büyük ölçüde

belirlemekte ve işlem sırasında gelişen mukavemet artışının aşınma direncine yansımasını
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önlemektedir. Dolayısıyla, EKAE işlemi sırasında meydana getirilen büyük orandaki

mukavemet artışı, etkili oksidatif aşınma mekanizması nedeniyle aşınma direncini artırıcı

yönde etki yapamamaktadır. Bu sonucu daha da güçlendirmek için işlem görmemiş ve 12

pasoluk EKAE işlemi görmüş titanyum malzemesinden alınan aşınma örneklerinin

yüzeylerinde XRD analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Şekil 44’de gösterilmiştir.

Yüzeylerden alına XRD sonuçları incelendiğinde, her iki durumdaki malzemenin aşınma

yüzeylerinde benzer pikler oluştuğu ve etkili bir TiO2 bileşiğinin yüzeyde mevcut olduğu

görülmektedir. Bu bileşiğin her iki durumda da yaklaşık benzer miktarlarda ve yüzeyde

sürekli bir formda bulunduğu dikkati çekmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda da

titanyum ve titanyum alaşımlarının zayıf aşınma direnci sergiledikleri görülmüştür [20,

33]. Söz konusu direncin düşük olması yüzeyde oluşan titanyum oksit tabakasına, bu

tabakanın ana yapıyla olan zayıf bağına ve yüzey altı bölgelerdeki deformasyon

davranışına bağlanarak açıklanmıştır [119]. Titanyum oksit tabakasının parçalanması ile

oluşan sert parçacıklar aşınma yüzeyleri arasına girerek örnek yüzeyinde abrasif etki

oluşturmaktadır [120]. Aşınma yüzeylerinden çekilen resimlerde derin çukurcuk ve

çiziklerin varlığı söz konusu etkinin oluşumunu açıkça göstermektedir (Şekil 37). Aşınma

yüzeyi altından alınan resimlerde ise sürtünme ve aşınmaya dayalı olarak gelişen plastik

deformasyon ve bunun neden olduğu içyapısal değişimler görülmektedir (Şekil 38). Yüzey

altı resimleri incelendiğinde aşınmadan etkilenmiş üç temel bölgenin varlığı dikkat

çekmektedir. En üst bölgede aşınma ve sürtünmeden en çok etkilenmiş ve oksitlenmiş ince

bir tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka sert ve kırılgan bir yapıya sahip olup ana yapıya zayıf

bağlı durumdadır. Söz konusu tabaka içinde, uygulanan basıncın ve yapısal gevrekliğin

etkisiyle kayma doğrultusunda mikro-çatlaklar da oluşmuştur. Bu tabakanın yapısal ve

morfolojik bakımdan EKAE öncesi ve sonrası yaklaşık benzer karakterde olduğu da

dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bu tabaka, titanyumun aşınma davranışını kontrol eden en

önemli etken olarak değerlendirilmektedir. Bu tabakanın hemen altında kayma yönünde

yönlenmiş (akmış) kısım uzanmaktadır. Bu bölge, aşınmaya dayalı olarak gelişen ve

termomekanik etkilerin hissedildiği bölge olup derinlik arttıkça bu etiler azalmaktadır. Bu

etkinin hissedilmediği noktada ise aşınmadan etkilenmemiş ana yapı başlamaktadır.

Dolayısıyla bu bölge oksitlenmiş en üst tabaka ile ana malzeme arasında yer alan bir geçiş

bölgesini oluşturmaktadır. Bu bölgenin bitimiyle artık aşınmadan etkilenmemiş ana yapı

(orijinal yapı) başlamaktadır.
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               Şekil 44. EKAE işlemi görmemiş ve 12 pasoluk EKAE işlemi
uygulanmış titanyumdan çıkarılan aşınma örneklerinin
yüzeylerinden elde edilen XRD analizleri

 Al-12Si alaşımında da titanyuma benzer şekilde EKAE sonrası mukavemet

değerlerinin artmasına karşın aşınma direncinin artmadığı, hatta bir miktar azaldığı

görülmektedir. Bu durum yine titanyumda olduğu gibi etkin olan aşınma mekanizmalarına

dayandırılarak açıklanabilir. Titanyumun yüzeyinde oluşan TiO2 yerine Al-12Si alaşımının

yüzeyinde Al2O3 oluşmakta ve bu tabaka da yukarıda açıklanan mekanizmaya benzer

davranış sergilemektedir. Sonuç olarak etkin bir şekilde meydana gelen oksidatif aşınma,

alaşımda oluşan mukavemet artışının aşınma direncine yansımasını önlemektedir. Diğer bir

değişle, oluşan oksit tabakası alaşımın aşınma direncinin belirlenmesinde etkin bir rol

üstlenmekte ve mukavemet artışına rağmen alaşımın aşınma direncinin artmamasına neden

olmaktadır. Öte yandan, alaşımın aşınma direnci EKAE işleminden sonra bir miktar

düşmektedir. Bu düşüş, EKAE öncesi ve sonrası alaşımın yüzeyindeki oksidasyon oluşum

hızındaki farktan kaynaklanmış olabilir. EKAE işlemi sonrası içyapıda büyük oranda iç

enerji artışı ile dislokasyon yoğunluğunda atış oluşmaktadır. Bu tür bir yapının oksitlenme
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hızı da artmış olabilir ve neticede oksidatif aşınma etkisiyle daha fazla aşınma kaybına

neden olmuş olabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda da [121, 122], EKAE sonrası oluşan

yüksek dislokasyon yoğunluğunun ve iç enerji artışının malzemenin oksidasyon hızını

artırdığı belirlenmiştir.



5. GENEL SONUÇLAR

1. Rota-E’de uygulanan çok pasolu EKAE işlemi ticari saflıktaki (kalite-2) titanyumun

tane yapısını büyük oranda incelterek malzemeyi ultra-ince taneli hale getirmektedir.

Titanyumun işlem öncesi 110 µm olan ortalama tane boyutu, sekiz ve on iki pasoluk

EKAE işlemi sonrası sırasıyla 0,3 µm (300 nm) ve 0,25 µm (250 nm) mertebelerine

inmiştir. Tane boyutunda elde edilen bu radikal küçülme, dislokasyonlar tarafından

oluşturulan dar açılı tane sınırları ve bunların artan paso sayısıyla geniş açılı tane

sınırlarına dönüşmesi neticesinde oluşan alt tanelerden kaynaklanmaktadır.

2. Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi dökülmüş durumdaki ötektik Al-12Si alaşımının

içyapısını büyük oranda değiştirmektedir. Alaşımın içyapısında bulunan iğnemsi

formdaki ötektik silisyum parçacıkları, EKAE işlemi sırasında kırılarak incelmekte ve

bu incelme etkisi artan paso sayısıyla (uygulanan deformasyon miktarı) devem

etmektedir. Dökülmüş durumda 35,5±31,8 µm ortalama boya ve 13,7±8,9 µm

ortalama ene sahip ötektik silisyum parçacıklar, 12 pasoluk EKAE işlemi sonrası

2,7±1,1 µm ortalama boya ve 1,3±0,4 µm ortalama ene sahip hale gelmektedir.

Ayrıca, uygulanan EKAE işlemi bu parçacıkların boy/en oranlarını düşürüp

yuvarlaklık değerlerini artırmakta ve parçacıkların içyapıda çok daha homojen

dağılmasını sağlamaktadır.

3. Uygulanan çok pasolu EKAE işlemi titanyumun akma ve çekme dayanımını büyük

oranda artırmakta, ancak kopma uzaması değerini ise bir miktar azaltmaktadır. Sekiz

pasoluk EKAE işlemi sonrası titanyumun akma dayanımı 307MPa’dan 620 MPa’a

(%102 artış), çekme dayanımı ise 532 MPa’dan 760 MPa’a (%43 artış) çıkmaktadır.

Titanyumun mukavemet değerlerinde EKAE sonrası sağlanan büyük artış, işlem

sonrası elde edilen ultra-ince tane yapısına ve bu yapıda bulunan büyük orandaki

dislokasyon yoğunluğuna dayandırılmaktadır. Sekiz pasoluk EKAE işlemi sonrası

titanyumun kopma uzamsı değeri %33’den %20’ye düşmektedir.

4. Rota-A’da uygulanan çok pasolu EKAE işlemi dökülmüş durumdaki Al-12Si

alaşımının hem mukavemet hem de süneklik değerlerini artırmaktadır. Dökülmüş

durumda elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında, 6 pasoluk işlem sonrası alaşımın

akma ve çekme dayanımı değerleri sırasıyla %98 (89 MPa’dan 176 MPa’a) ve %68
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 (113 MPa’dan 190 MPa’a) oranında, kopma uzaması değeri ise %650 oranında

 artmaktadır.

5. EKAE işlemi Al-12Si alaşımının çentik darbe tokluğunu önemli ölçüde artırmaktadır.

Dökülmüş durumdaki alaşımla karşılaştırıldığında, rota-A’da uygulanan altı pasoluk

EKAE işlemi sonrası alaşımın çentik darbe tokluğu yaklaşık %250 (3,2 J/cm2’den

11,5 J/cm2’ye çıkmaktadır) oranında artmaktadır.

6. EKAE işlemi titanyumun aşınma davranışı üzerinde çok fazla etkili olmamaktadır.

Mukavemet değerlerinde sağlanan büyük orandaki artışa rağmen titanyumun aşınma

direncinin artmaması, bu malzemenin yüzeyinde tribokimyasal reaksiyonlar sonucu

oluşan oksit tabakasına ve gelişen oksidatif aşınma mekanizmasına

dayandırılmaktadır.

7. Dökülmüş durumdaki Al-12Si alaşımının aşınma direnci çok pasolu EKAE sonrası

azalmaktadır. Bu durum, titanyumda olduğu gibi aşınma yüzeyinde oluşan oksit

tabakasına ve işlem sonrası artan oksitlenme hızına dayandırılmaktadır.



6. ÖNERİLER

1. Eş-kanallı açısal ekstrüzyon (EKAE) işlemi titanyum alaşımlarına da uygulanarak, saf

titanyumda elde edilen özellik değişimlerinin bu alaşımlarda da elde edilip

edilemeyeceği araştırılabilir.

2. Kullanım alanları dikkate alındığında, EKAE uygulanmış saf titanyumun ve

alaşımlarının yorulma davranışı incelenebilir.

3. EKAE işlemi Al-12Si alaşımına farklı rotalarda da uygulanarak bu çalışmada

uygulanan rotanın sağladığı içyapısal ve mekanik özellik değişimleri incelenebilir ve

özellik değişimleri açısından en uygun rota belirlenebilir.

4. EKAE işlemi farklı oranlarda Si içeren Al-12Si alaşımlarına uygulanarak ötektik dışı

bileşimlerde de bu işlemin neden olduğu yapısal ve mekanik özellik değişimleri

araştırılabilir.

5. EKAE işlemine uygulanmış saf titanyum ve Al-12Si döküm alaşımının mekanik

özelliklerinin yöne bağlılığı (anizotropik davranış) incelenebilir.

6. EKAE işlemi sonrası malzemelerde değişik ısıl işlemler uygulanarak özellik

değişimlerinde optimizasyon çalışmaları yapılabilir.
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