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Özet 

Bu çalışmada mekanokimyasal yöntemle sentezlenmiş ZrB2 nano parçacıkları kullanılarak, 
makine imalat sanayisinde yoğun olarak kullanılan ancak aşınma direnci zayıf olan düşük 
karbonlu çeliğin (St 52) yüzeyleri lazerle kaplanmıştır. Sentez deneyleri gezegensel tip yüksek 
enerjili öğütücüde 350 rpm dönme hızında ve 30 saatte kadar, lazer kaplama deneyleri ise 
sürekli dalga modunda çalışan 2000 W’lık CO2 lazeri ile farklı lazer güçlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Kaplama tabakalarının mikroyapıları ve faz yapıları optik mikroskop, tarama 
elektron mikroskobu ve XRD ile analiz edildikten sonra mikrosertlik cihazıyla sertlik değerleri 
tespit edilmiştir. Lazer kaplama deneylerinde ana malzemenin yüzeyinde sert, homojen 
dağılımlı kaplama tabakası elde edilmiştir 
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LASER CLADDİNG OF ZRB2 ON LOW CARBON STEEL SURFACE USİNG CO2 LASER 

 

Abstracts 

In this study, ZrB2 nanoparticles sythesized via mechancohemical synthesis method was used 
to form the coating layers on the surface of low carbon steel (St52 grade) with CO2 laser. 
Mechanochemical synthesis experiments were conducted in planetary ball mill at a rotaing 
speed of 350 rpm for 30 hours. Laser cladding experiment were carried out with 2000 W CO2 
laser for different laser power. The microstructures and phase structures of coated layers were 
examined using optic microscobe, XRD and SEM. Microhardness of the surfaces were 
investigated also. It was found that hard homogen coated layers were achived on the surface of 
low carbon steel without microcrack and porosity  
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1. Giriş 
St52 düşük karbon çeliği imalat sanayisinde yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen yüksek 
aşınma direnci gereken uygulamalarda, düşük aşınma ve tribolojik özelliklerinden dolayı tercih 
edilmemektedir [1]. Bu sorunların üstesinden gelmek için son yıllarda kaplama yöntemleri 
arasında kendine yer bulan lazer kaplama yöntemi gittikçe önem kazanmaktadır[2]. Lazer 
kaplama yönteminde, lazer ışını metal yüzeylerini ergitmek suretiyle metal yüzeylerinde 
homojen, kırıksız ve gözeneksiz kaplama tabakaları oluşturmaktadır. [3]Lazerle kaplama 
yöntemlerinde CO2 lazeri ile birlikte Nd:YAG lazerleri tercih edilirken son zamanlarda Excimer 
ve Fiber lazerlerde kullanılmaktadır [4-5]. Yapılan literatür araştırmasında en çok kullanılan 
lazerin CO2 lazeri olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada sentezlenen tozlar herhangi bir katkı 
maddesiyle karıştırılmadan St52 çeliğinin yüzeylerine ön kaplandıktan sonra, 2 kW’lık CO2 
lazeri ile farklı lazer güçlerinde kaplanmıştır ve karakterize edilmiştir. 

2. Deneysel Çalışma ve Bulgular 
 
Kaplama malzemesi olarak kullanılan ZrB2 nanoparçacıkları,  ZrO2, B2O3 ve Mg tozlarının 80 
ml hacimli sertleştirilmiş çelik pota ve bilyeler içerisinde Argon atmosferinde öğütülmesi ile 
sentezlenmiştir. Öğütme parametresi olarak 40:1 bilye-toz kütle oranı, 350 rpm dönme hızı 
seçilerek 30 saat süre sonunda ZrB2 elde edilmiştir. Üretilen tozun XRD grafiği ve SEM 
görüntüsü Şekil 1’de gösterilmiştir.   
 

 
Şekil 1. 350 rpm de 30 saatlik öğütme sonrası sentezlenen saf ZrB2’nin XRD grafiği ve SEM 

görüntüsü ( 20000X) 

Lazer kaplama deneylerinde, kaplanacak metal olarak düşük karbonlu St52 çeliği kullanılmıştır. 
100x100x5 mm ölçülerinde hazırlanan numuneler kaplama öncesi kumlanmıştır. Ardından 
aseton ve etanol ile temizlenerek yağ, pas vb. kirliliklerden arındırılmıştır. Fenolik reçine 
içeresine ZrB2 nano parçacıkları karıştırılarak, çelik yüzeyine 0,5 mm kalınlığında püskürtülerek 
ön kaplanmıştır. Ön kaplama tabakasının metal yüzeyine iyi yapışması için 25 mbar vakumda 
180 ˚C de 2 saat kurutulmuştur. Ardından sürekli dalga modunda 2 kW’lık CO2 lazeri ile Azot 
atmosferi altında metal yüzeyi kaplanmıştır. Kaplamada ilerleme hızı ve frekans sabit tutulurken, 
iki farklı lazer gücü seçilmiştir. Kaplama sonrası kaplama tabakalarının optik mikroskop ve SEM 
resimleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Farklı lazer güçleri sonrası elde edilen kaplamaların optik mikroskop (200X) ve SEM 

görüntüleri (800X) a) 75 W lazer gücü, b) 160 W lazer gücü 
 
Kaplama tabakasının faz yapıları XRD ile analiz edilmiştir. Şekil 3’te düşük lazer gücünde 
yapılan deneylerde ZrN0.4B0.6 ve FeN0324 fazlarıyla birlikte demir karbür fazının baskın olduğu 
ancak artan lazer gücüyle birlikte demir nitrür (FeN0324) fazlarının kaplama tabakasında şiddetli 
pikler verdiği tespit edilmiştir.  
 
Kaplama tabakalarının sertlikleri ise 75 W lazer gücü için yaklaşık olarak 1200 HV0,05, 160 W 
lazer gücü için ise yaklaşık olarak 800 HV0,05 bulunmuştur. Sertliği yaklaşık olarak 200 HV olan 
ana metalin sertliği bu yöntemle 1000 HV üzerine çıkartılarak aşınma dayanımı geliştirilmiştir.  
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Şekil 3. Farklı lazer güçlerinde elde edilen kaplamaların XRD desenleri a)75 W, b)160 W 

 
3. Sonuçlar 

 Nano ZrB2 ile düşük karbonlu çelik yüzeylerine yapılan kaplamalarda, 75 W lazer gücünde 
seramik faz ve ana metal ara yüzeyinde yeterli ıslanma gerçekleşmezken ince bir katmanın 
ergitilmesi sonrasında hızlı soğuma esnasında meydana gelen termal şoktan dolayı kırıklar 
tespit edilmiştir.  

 Lazer gücünün artması ile kaplamada kırık ve oyukların azaldığı gözlenmiştir. Düşük lazer 
gücü ile yapılan kaplamalarda demir karbür fazı baskınken, yüksek lazer güçlerinde ise 
demir nitrür fazı şiddetli pikler verirken, homojen dağılımlı ve gözeneksiz çatlaksız kaplama 
tabakası elde edilmiştir. 

 Sertlik ise kaplama tabakaları yüzeyinde elde edilen ZrN0.4B0.6, Fe3C ve FeN fazlarından 
dolayı artmıştır.  
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