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Özet 

Yapılan çalışmada uydu tip öğütücü ile sentezlenen ZrB2 nanoparçacıkları 7075 serisi 
alüminyum alaşımı yüzeyine lazerle kaplanmıştır. İki aşamalı kaplama metodu ile max. 2 kW ‘lık 
güçte çalışan CO2 lazeri ile Azot gazı atmosferinde alüminyum yüzeyinde aşınma ve sertlik 
dayanımını artıran seramik fazların oluşması hedeflenmiştir. Kaplama tabakasının mikroyapı ve 
faz incelemeleri optik mikroskop, tarama elektron mikroskobu ve XRD ile incelendikten sonra 
mikrosertlik deneyleri yapılmıştır. 
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THE COATING OF AA7075 ALUMINUM ALLOY SURFACE WITH ZrB2 NANOPARTICLES 
VIA CO2 LASER 

 

Abstract 

In this study, ZrB2 nanoparticles obtained via mechanochemical synthesis method was coated 
on the surface of AA7075 alüminium surfaces. Two step laser cladding experiments were 
carried out with 2 kW CO2 laser under Nitrogen atmosphere in order to improve wear resistance 
of aluminium alloy surface. Microstructure and phase structure of the coating layers were 
analysed with optic microscope,  X-ray diffractometer  and  Scanning electron microscobe. 
The microhardnes of coated layers were investigated also. 
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1. Giriş 
Alüminyum ve alaşımları düşük yoğunlukları, dayanımları ve korozyon dayanımları nedeniyle 
kimya, otomotiv, gıda, imalat ve uzay sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak oldukça 
zayıf aşınma ve tribolojik özellikleri nedenleriyle aşınmaya maruz kalan parçalarda tercih 
edilmemektedirler. Bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak için çoğu zaman yüzeyleri kaplanarak, 
yüzey özellikleri geliştirilmektedir [1-3]. Bu çalışmada lazer ışını bir ısı kaynağı olarak 
kullanılarak, AA7075 serisi alüminyum alaşımının yüzeyinde sert fazlar elde edilmiştir [4]. 
Kaplanan numunelerin mikroyapıları ve faz incelemeleri yapılarak yüzeylerin karakteristikleri 
belirlenmiştir.  
 
2. Deneysel Çalışma ve Bulgular 
 
Kaplanacak malzeme olarak, uydu tip öğütücüde 40:1 bilye-toz kütle oranı, 350 rpm dönme hızı 
ile 30 saatte sentezlenen nano ZrB2 parçacıkları kullanılmıştır. Kaplanacak metal olarak ise Al 
7075 serisi seçilmiştir. İlk olarak 100x100x5 mm ölçülerinde hazırlanan 7075 serisi malzeme 
kumlandıktan sonra aseton ve etanolle temizlenmiştir. Ardından Aradit 71 reçinesinin içerisine 
karıştırılan nanoparçacıklar alüminyum yüzeyine ön kaplanmıştır. Ön kaplanan tabakanın metal 
yüzeyine yapışması bu yöntemin en önemli unsurlarından birisidir. Bu nedenle vakum etüvde 25 
m bar basınç altında 180 ˚C’ de 2 saat boyunca ön kaplanmış tabaka kurutularak yüzeye iyice 
yapışması sağlanmıştır.  
 
Lazerle kaplama değişkenleri olarak iki farklı lazer gücü seçilmiştir. Şekil 1’de elde edilen 
kaplamaların optik mikroskop ve SEM resimleri gösterilmektedir. Lazer güçleri olarak 50 W ve 
70 W lazer güçleri seçilmiştir. 
 
Kaplama tabakalarının mikroyapı incelemelerinden alüminyum ve seramik fazın ergime 
sıcaklıkları arasında çok yüksek farkların olması, lazerin yüzeyi ergitmesi sonrası çok hızlı 
soğuma nedeniyle kaplamalarda kırıklar gözlenmiştir. 50 W ve 70 W lazer gücünde yapılan 
kaplamalarda bulunan mikro kırıklar Şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 2’te gösterilen XRD 
deseninde kaplama yüzeylerinde Al ve Al4C3 fazlarının bulunduğu görülmektedir. Yapılan 
mikrosertlik ölçümlerinden 50 W ve 70 W lazer gücünde yapılan kaplamaların sertliklerinin 
yaklaşık olarak 160-210 HV aralığında olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 1. Farklı lazer güçleri sonrası elde edilen kaplamaların optik mikroskop (100X) ve SEM 

görüntüleri( 800X) a) 50 W lazer gücü b) 70 W lazer gücü 
 

 

Şekil 2. Farklı lazer güçlerinde yapılan kaplamaların XRD desenleri a) 50 W b) 75 W 
 
3. Sonuçlar 

 Mikroyapı ve XRD incelemelerinden, alüminyum alaşımı yüzeyinde lazerle iki aşamalı 
kaplama metodu ile yapılan kaplamalarda, kaplama tabakalarında çatlak ve oyukların 
bulunduğu tespit edilmiştir.   

a) 

 

b) 
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 50 W ve 70 W lazer gücünde yapılan deneylerde, alüminyum alaşımı yüzeyinde çukurların 
ve çatlakların olduğu, lazer gücünün artmasının yüzeydeki gözenekliliği artırırken kaplama 
kalınlığını bir miktar arttırdığı tespit edilmiştir. Seramik faz ve alüminyum arasındaki yüksek 
termal farklılıklar kırıklara neden olmaktadır.  

 XRD analizlerinden yüzeyde ZrB2 fazlarının bulunmadığı ancak oluşan Al4C3 fazının sertliği 
arttırdığı gözlenmiştir.  

 
4. Referanslar 
[1] J. Xu, W. Liu, Y. Kan, M. Zhong: Microstructure and wear properties of laser cladding 
Ti-Al-Fe-B coattings on AA2024 aluminum alloy, Materials and Design, 27 (2006), pp 405-410. 
[2] R.L. Sun, Y.W. Lei, W. Niu: Laser clad TiC reinforced NiCrBSi composite coatings on 
Ti-6Al-4V alloyusing a Cw CO2 laser, Surface and Coatings Technology, 203 (2009), pp 
1395-1399. 

[3] T.M. Yue, K.J. Huang, C. Man: In situ laser cladding of Al2O3 bearing coatings on aluminum 

alloy 7075 for improvement of wear resistance, Surface Engineering, 23 (2007), pp 142-146. 

[4] E. Toyserkani, A. Khajepour, S. Corbin: Laser cladding, CRC press Florida (2005) 


