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ÖZET 

 

Bu çalıĢmada nanoyapılı malzemeler ile geleneksel malzemelerin yüzeyleri 

kaplanarak, yüzey özellikleri kötü olan malzemelerin yüzeyinin üstün 

özelliklere sahip olması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla özellikle büyük miktarlarda 

nano parçacık üretmeye olanak sağlayan mekanik öğütme yöntemiyle üretilen 

nanotitanyum karbür (TiC) parçacıkları, tribolojik özelikleri zayıf olan SS304 

paslanmaz çeliği ve DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13) takım çeliğine, daha iyi 

yüzey özellikleri kazandırabilmek için lazer yöntemi ile kaplanmıĢtır. Gezegen 

tipi öğütücüyle 50:1 bilye-toz oranı ve 48 saatlik öğütme süresiyle, boyutu 

yaklaĢık olarak 10nm olan nano titanyum karbür parçacıkları elde edilmiĢtir. 

Lazerle kaplama metotlarından iki aĢamalı kaplama metodu kullanılmıĢtır. 

Nanotitanyum karbür parçacıkları, daha önceden hazırlanan reçine içerisine 

karıĢtırılarak çelik malzemelerin yüzeyine ön kaplanmıĢ ve oda sıcaklığında 

kurutularak çelik yüzeylerine yapıĢmaları sağlanmıĢtır. Lazer ıĢını bu ön 

kaplanmıĢ nanoparçacıklarını ve ana metal yüzeylerini eriterek malzeme 

yüzeyinde bir kaplama tabakası oluĢturmuĢtur. Elde edilen kaplamaların 

mikroyapıları optik mikroskop, tarama elektron mikroskobu (SEM), enerji 

dağılım spektrumu (EDS) ve X ıĢınları toz kırınımı (XRD) ile incelenmiĢtir.  

 



v 

 

Mikrosertlik ölçümleri ve mikroçizik testi uygulanarak kaplama tabakasının 

özellikleri incelenmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sonucunda çelik yüzeylerinin daha 

yüksek sertlik değerine ve aĢınma direncine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 
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      ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to coat the surface of stainless steels and tool steels 

by nano particle for  improving the tribological properties of these materials. In 

order to improve the tribological properties of SS304 stainless steel and DIN 

1.2344 X40CrMoV51 (H13) tool steel, nanotitanium carbide particles are 

produced to coat the surface by laser coating method. Nanotitanium carbide are 

produced with planetary ball milling by considering  the  50:1 ball-powder ratio 

and 48 hours grinding time. Average size of the produced nanotitanium carbide 

particles are roughly around 10 nm. Two stage laser cladding method has been 

used in the experiments. First stage is that, nanotitanium powder is mixed in the 

resin then precoated on the surface of steels. After that laser beam melt the 

surface of metals and precoated nano particles to create a coating layer. The 

microscructure of coating layers is examined by scanning electron microscobe 

(SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X ray difraction (XRD) and optic 

microscobe. In addition, the hardness of coating layers is measured by 

microhardness tests. The wear behaviour of layers is defined with microscratch 

test.  
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Thorough analysis the obtained results show that surface of steels has higher 

hardness value and wear properties. 
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Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte 

aşağıda sunulmuştur. 
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b    Eriyen altlık yüzeyi ile kaplama malzemesinin   
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    Eriyen toz alaşımının yoğunluğu 

    Parçanın yoğunluğu 
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    Toz alaşımı içerisindeki X elementinin ağırlıkça  

                                                Yüzdesi 

    Altlık parçasının içerisindeki X elementinin ağırlıkça  

                                                Yüzdesi 

g    Yer çekimi ivmesi 

    Serbest arayüzey enerjileri 

    Katı-sıvı serbest arayüzey enerjisi 

    Katı-buhar arayüzey enerjisi   

    Sıvı-buhar arayüzey enerjisi 

Hv    Vickers sertlik değeri 
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Kısaltmalar   Açıklama 

 

PVD    Fiziksel Buhar Biriktirme 

CVD    Kimyasal Buhar Biriktirme 

HVOF    Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Püskürtme 

D-gun    Patlamalı Püskürtme Tekniği 

LCVD    Lazerle Fiziksel Buhar Biriktirme 

CAD    Bilgisayar Destekli Tasarım 

Nd:YAG   Neodyum Katkılı Yitriyum-Aluminyum-Garnet 

HPDL    Yüksek Güçlü Diyot Lazerler 

CNC    Computer Numerical Control  

                                               (Bilgisayarlı Sayısal Denetim) 

XRD    X Işınları Toz Kırınımı 
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1. GİRİŞ 

 

Eski çağlardan günümüze insanoğlu malzeme üretmekte ve ürettiği bu malzemelerin 

dayanıklı olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Tarihi incelemelerde, insanoğlunun her 

zaman bir arayış içerisinde olduğu ve her dönemde farklı yöntemleri uygulayarak 

dayanıklılığı artırmaya çalıştığı görülmektedir. Çünkü malzemelerin dayanıklı 

olması, kullanımının sürekli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bunu insanoğlu çok 

eski çağlarda keşfetmiş ve bu nedenle geçmişten günümüze kadar devam eden bu 

süreç içerisinde çok önemli teknolojik gelişmeler sağlanmıştır. Bu amaçla yeni tür 

malzeme üretme ve kaplama metotlarındaki gelişmeler hız kazanarak yeni 

uygulamalar yapılmaktadır. Günümüzde özellikle çevresel etkilere maruz kalan iş 

parçaları kısa sürede deforme olmakta ve istenen özelliklerini devam 

ettirememektedir.  Bu nedenle malzemelerin daha dayanıklı olması, uzun süreli ve 

istenen özellikleri sağlaması için çeşitli kaplama teknikleri geliştirilmiştir. 

 

Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesinin sonucu olarak ağırlaşan 

çalışma şartları altında kullanılan makine parçaları ile endüstriyel malzemeler 

özelikle aşınma, korozyon, erozyon, yorulma, oksidasyon ve yüksek sıcaklığa 

dayanım konularındaki talepleri tam olarak karşılayamamaktadır. Bunun sonucunda 

kullanım süreleri kısalmakta, verimleri düşmekte ve ekonomik açıdan zarara sebep 

olmaktadırlar. Böyle bir durumda yapı elemanlarının yüzeylerinin koruyucu 

tabakalarla kaplanması yolu ile bu zararlar engellenmektedir. Buna ek olarak ucuz 

malzemeler yüzey kaplama teknikleriyle kaplanarak, malzemeye aşınma ve korozyon 

direnci, sürtünme davranışlarının iyileştirilmesi, ısı ve elektrik iletkenliği ve yalıtım 

gibi özellikler kazandırılmaktadır. Şu an geleneksel olarak adlandırılan endüstriyel 

kaplama yöntemleri CVD, PVD, sol-jel, plazma püskürtme vb yöntemlerdir. Bu 

yöntemler günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır ancak bu kaplamalarda 

gözeneklilik, çatlak oluşumu ve ana malzemeyle iyi metalürjik bağ oluşturama gibi 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun için alternatif kaplama yöntemleri 

araştırılmaktadır. Özellikle son yıllarda malzeme yüzeylerinin metalik tozlarla lazerle 

başarılı bir şekilde kaplanması, lazerle kaplamaya olan ilgiyi artırmıştır. 
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Son birkaç yıldır nano teknoloji üstün özelliklerinden dolayı ön plana çıkmış ve 

çeşitli uygulamalarda yer almaktadır. Çünkü geleneksel metallerin çoğu nano boyuta 

indirgendiğinde çok üstün özellikler sergilemektedir. Bu üstün özellikler, endüstriyel 

olarak kaplama yöntemlerindeki uygulamalarda da kendini göstermektedir. 

Kaplamalarda kullanılan nanoparçacıklar sertlik, dayanıklılık, korozyona karşı direnç 

gibi özellikleri sağladığından uygulamalarda oldukça geniş yer bulmaktadır. 

 

Bu çalışmada geleneksel kaplama metotlarından farklı ve birçok avantaj sunan 

lazerle kaplama metodu kullanılmıştır. Kaplama malzemesi olarak mekanik öğütme 

yöntemiyle elde edilen nanotitanyum karbür parçacıkları kullanılmıştır. İki farklı tür 

çelik yüzeyinde aşınma ve korozyon etkilerine dayanaklı sert bir kaplama 

tabakasının elde edilmesi amaçlanmıştır. Kullanılan malzemeler SS304 paslanmaz 

çeliği ve DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13)  takım çeliğidir. Bu çelik malzemeler 

lazerle kaplama metotlarından “iki aşamalı kaplama metodu” uygulanarak 

kaplanmıştır. Elde edilen kaplamaların mikroyapı incelemeleri, tarama elektron 

mikroskobu (SEM), enerji dağılım spektrumu (EDS), X ışınları toz kırınımı (XRD) 

ve optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Mikrosertlik ve mikroçizik testleri 

uygulanarak kaplama tabakasının özellikleri incelenmiştir. Uygulanan bu yöntemin 

sonucu olarak çeliklerin sertliğinin ve aşınma dayanımının arttığı tespit edilmiştir.  
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2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

2.1. Yapılan Çalışmalar 

 

Viswanathan ve arkadaşları AISI 316L çeliğini, farklı oranlarda karıştırdıkları Si₃N₄ 

ve Ti tozlarıyla lazerle kaplayarak, titanyum silikatlar oluşturarak çeliğin yüzey 

sertliğini artırmaya çalışmışlardır. Lazerle işlenmiş yüzeylerin sertliğinin artığını, 

oluşan çatlakların ve gözeneklerin Si₃N₄-Ti karışımına ve lazer parametrelerine bağlı 

olduğunu göstermişlerdir. Toz karışımı olarak  %75 Si₃N₄  ve % 25 Ti, lazer gücü 

1.5kW ve tarama hızı 1000 mm/dakika seçildiği zaman, lazerle kaplanan bölgenin 

sertliğinin 800 Hv,  mikro yapısının gözeneksiz ve çatlaksız olduğunu tespit 

etmişlerdir. X ışınları toz kırınımı (XRD) ve enerji dağılım spektrumu (EDS) 

ölçümleri, östenit yapının korunduğunu ve Ti₅Si₃ fazının oluştuğunu göstermiştir. Bu 

fazlar malzemenin aşınma ve korozyon direncini artırmıştır [1]. 

 

Meng ve arkadaşları, ağırlıkça %6 oranında alüminyum, %4 vanadyum ve geri kalanı 

titanyumdan oluşan Ti-6Al-4V malzemesinin yüzeyini, B₄C ve NiCrBSi seramik-

metal toz karışımlarıyla ön kaplamışlardır. 1.5 kilowattlık CO₂ lazeriyle yapmış 

oldukları kaplamalarda gözeneksiz ve çatlaksız, ana metal yüzeyi ile oldukça iyi 

metalürjik bağ oluşturan kaplama tabakası elde etmişlerdir. Kaplama matris fazı 

olarak γ-Ni, TiB₂, TiC ve CrB‟den oluşmaktadır. Kaplamanın ortalama mikrosertliği 

ana malzeme olan Ti-6Al-4V‟den yaklaşık olarak üç kat fazla bulunmuştur [2]. 

 

Joo ve arkadaşları, AISI H13 takım çeliğini Fe-Ni-Cr toz karışımları ile 200 Wattlık 

fiber lazerle kaplamışlardır. Atmosferik basıncı Azot veya Argon ile kontrol 

edilebilen ve otomatik toz iletim sistemi bulunan atmosferik odada (chamber), lazer 

gücü, tarama hızı vb işlem parametrelerini değiştirerek, bu işlem parametrelerinin 

kaplama üzerine etkilerini incelemişlerdir [3]. Maksimum kaplama kalınlığının, lazer 

gücünün artırılmasıyla veya tarama hızının düşürülmesiyle elde edildiği ve 

atmosferik odanın (chamber) doluluk oranına bağlı olduğu tespit edilmiştir. 
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Man ve arkadaşları ise reçine (bağlayıcı) içerisinde karıştırdıkları NiCrSiB tozlarını, 

A16061 alüminyum alaşımlı metal yüzeyine ön kaplayarak, Nd:YAG lazeri ile 

malzeme yüzeyini lazerle alaşımlandırmışlarıdır. En uygun parametreler seçildiği 

zaman NiCrSiB karışımının başarılı bir şekilde alüminyum alaşımlı metal yüzeyine 

kaplanabildiği ve kaplama yüzeyi ile ana malzeme arasında iyi bir metalik bağ 

oluştuğunu tespit etmişlerdir. Alaşımlandırılmış yüzeyin korozyon ve oyuk 

korozyonuna karşı daha dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. 3.5%NaCL ile yapılan 4 

saatlik titreşimli kavitasyon erozyon test sonuçlarına göre, NiCrSiB ile 

alaşımlandırılan yüzeyin ağırlık kaybının, A16061‟ in yarısı kadar olduğu tesbit 

edilmiştir [4]. 

 

Navas ve arkadaşları, plastik endüstrisinde kullanılan kalıpların lazer kaplama ile 

tamiratını incelemişlerdir. Sürekli dalga modundaki diyot lazerle, AISI A2 takım 

çeliğinin yüzeyini, mekanik özellikleri çok iyi olan yüksek oranda molibden içeren 

yüksek hız çeliği AISI M2 ve aşınma-korozyon direnci çok iyi olan martenzitik 

paslanmaz çeliği AISI 431‟in kimyasal yapısını oluşturan tozlarla kaplamışlardır. 

Optik ve tarama elektron mikroskobuyla yaptıkları incelemelerde çatlak etrafında 

homojen bir karışımın oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan sertlik ölçümleri ve ASTM  

G99-95 standardına göre oda sıcaklığında ve yağlamasız yapılan aşınma testleri elde 

edilen kaplama tabakasının, malzemenin aşınma direncini artırdığını göstermiştir [5]. 

 

Tian ve Chen yaptıkları çalışmada, C ve Si tozlarını karıştırarak özellikle havacılık, 

kimyasal ve denizcilik endüstrisinde kullanılan hafif ve yüksek sıcaklıklara dayanan, 

korozyon direnci oldukça iyi olan Tİ-6Al-4V titanyum alaşımının yüzeyini lazerle 

alaşımlandırmışlardır. Elde ettikleri kaplamayı x ışınları toz kırınımı (XRD) ve 

tarama elektron mikroskobu (SEM) ile incelediklerinde TiC ve Ti₅Si₃ bileşiklerinin 

oluştuğunu tespit etmişlerdir. Oluşan bu sert seramik bileşikler, aşınma direncini 

yaklaşık olarak 4 kat artırmıştır. Çok iyi aşınma direnci sağlayan kaplama tabakası 

sayesinde ana malzemenin yük taşıma kapasitesi artırılmıştır [6]. 
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Majumdar ve arkadaşları ise boyutu 45-60 µm olan AISI 316L paslanmaz çeliğinin 

kimyasal yapısını oluşturan tozlar ve 25-40 µm boyutlarındaki SiC tozlarını %95:5 

ve %80:20 oranında karıştırarak, optik fiber iletimli çok güçlü diyot lazerle, toz 

enjeksiyonu metodunu kullanarak yumuşak çelik yüzeyine kaplamışlardır. Optimum 

işleme şartları altında malzemenin aşınma direncinin arttığı ve homojen bir kompozit 

tabaka elde edildiği belirlenmiştir. Mikro yapıda kısmen çözülmüş SiC, Cr₃C₂ ve 

Fe₂Si elde edilmiştir. Normalde sertliği 150 Hv olan AISI 316L çeliğinin sertliği, 

kaplamada %5 oranında SiC-%95 oranında AISI 316L tozları kullanıldığında 340 Hv 

iken, %20 oranında SiC-%80 oranında AISI 316L tozları kullanıldığında 800 Hv 

elde edilmiştir. Aşınmaya karşı en iyi direnci %20 SiC-%80 AISI 316L tozları 

karıştırılarak yapılan kaplama göstermiştir [7]. 

 

Du ve arkadaşları ferrotitanyum ve ferroboron tozlarını %60.73-%39.27 oranında 

karıştırarak AISI 1010 çeliği üzerinde TiB₂/Fe fazları oluşturmuşlardır. X ışınları toz 

kırınımı (XRD) ve tarama elektron mikroskobu (SEM) analizleri elde edilen 

gözeneksiz ve çatlaksız kompozit kaplamanın, ana metal yüzeyine çok iyi 

bağlandığını göstermiştir. Kaplamada TiB₂ ve α Fe fazları oluşmuştur. Lazerle 

kaplama işleminde, soğuma esnasında çekirdeklenme büyümesi mekanizmasıyla 

oluşan sert TiB₂ fazının sertliği ve aşınmaya karşı direnci önemli oranda arttırdığı 

gözlemlenmiştir [8]. 

 

Liu ve arkadaşları, bakır yüzeyine sürekli dalga modunda çalışan CO₂ lazeriyle, nikel 

ve kobalt esaslı tozlarla çift katmanlı kaplama yapmışlardır. Plazma püskürtme 

yöntemiyle ağırlıkça %20 bakır içeren nikel esaslı tozları, bakır yüzeyine ön 

kaplamışlardır.  Lazerle kaplamadan önce, bu ön kaplanmış püskürtülmüş tabakayı 

ön ısıtmışlardır. Daha sonra bu ön kaplamayı ve bakır yüzeyini lazerle eriterek bir 

kaplama tabakası elde etmişlerdir. Daha sonra bu kaplama üzerine toz enjeksiyonu 

metodu ile kobalt esaslı tozları kaplamışlardır. Yapılan mikrosertlik ölçümlerinde, 

bakır yüzeyinden kobalt tabakasına kadar mikrosertliğin devamlı arttığı ve 

başlangıçtaki değerinden 7 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.  Aynı şekilde elde 
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edilen çift katmanlı tabakanın aşınma direnci, bakırınkine göre 6.8 kat daha fazladır 

[9]. 

 

Fallah ve arkadaşları, ağırlıkça %55Ti ve %45Nb içeren toz karışımını, lazer 

yöntemiyle 1020 yumuşak çelik malzemesi üzerine kapladıktan sonra, X ışınları toz 

kırınımı (XRD), enerji dağılım spektrumu (EDS) ve mikro sertlik analizi yaparak 

malzemenin katılaşma ve faz dönüşümlerini incelemişlerdir. Lazer demetinin 

etkileşim süresinin, faz dönüşümlerinde çok önemli olduğu, katılaşma durumunu 

kontrol ettiği gösterilmiştir [10]. 

 

Jiang ve Molian H13 çeliğini 30 mikron, 2 mikron ve 30 nm boyutundaki TiC 

parçacıklarıyla 1500 wattlık CO₂ lazeriyle, lazerle kaplama uygulamalarından olan 

lazerle alaşımlama ve lazerle sırlama işlemine tabi tutmuşlarıdır. Mikron 

boyutlarındaki parçacıklarla yapılan işlemlerde, çeliğin sertliği ısıl işlem görmüş 

uygulamalarına göre %30-100 artmıştır. Ancak 300 nm boyutlarındaki parçacıklarla 

yapılan alaşımlama işleminde sertlik yaklaşık olarak  %25 azalmıştır. Bu olağandışı 

durumun optik mikroskop, tarama elektron mikroskobu (SEM) ve X ışınları toz 

kırınımı (XRD) incelemeleri ile yeterince açıklanamayacağını düşünmüşlerdir. Fakat 

bir miktar titanyumun çelik içerisinde çözünmesi nedeniyle, yüksek sıcaklıklarda 

ferritin oluşmasından dolayı sertliğin azaldığını ileri sürmüşlerdir. Lazerle 

alaşımlamanın ve sırlamanın H13 çeliğinin korozyon direncini artırdığı ancak en 

büyük direnci nanokristalli parçacıklarla yapılan kaplamanın oluşturduğunu 

gözlemlemişlerdir. Nanokristalli parçacıklarla yapılan lazer kaplamaların, çatlaksız, 

pürüzsüz ve homojen mikroyapılı katmanlar oluşturduğu belirlenmiştir [11].  

 

Cheng ve arkadaşları ise AISI 316 çeliğinin yüzey özelliklerini artırmak için toz 

parçacıkları yerine 1 mm çapında NiTi teli kullanmışlardır. Nd:YAG lazeri ile 

sürekli dalga modunda yaptıkları deneylerdeki kaplamaların geometrilerini ve 

mikroyapılarını optik mikroskop, tarama elektron mikroskobu ve enerji dağılım 

spektrumuyla incelemişlerdir. Yaptıkları bu çalışmayla NiTi telini lazer yöntemiyle 

malzeme üzerinde kaplayarak, kalın ve homojen NiTi alaşımlı kaplama tabakalarının 

AISI 316 paslanmaz çeliği üzerinde elde edilebileceğini göstermişlerdir [12]. 
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Paul ve arkadaşları ağırlıkça %12 Co ve WC içeren toz parçacıklarını düşük 

karbonlu çelik üzerine Nd:YAG lazeri ile kaplamışlardır. Yaptıkları mekanik testler 

ve metalürjik incelemeler sonucunda çok yoğun ve çatlaksız metalürjik bağ oluşturan 

kaplama tabakaları elde etmişlerdir. Mikroskop incelemelerinde WC parçacıklarının 

Co matrix içerisinde erimediğini gözlemlemişlerdir. Ana malzemenin mikrosertliği 

200 Hv iken kaplama bölgesinin ortalama sertliği 1350 Hv bulunmuştur. WC-Co ile 

elde edilen kaplamanın ana malzemeye yapışma kuvveti yaklaşık olarak 60 MPa 

olarak bulunmuştur [13]. 

 

Anjos ve arkadaşları, lazer gücünü 2100-2400 watt aralığında seçtikleri CO₂ lazeri 

ile ASTM S31254 paslanmaz çeliğinin kimyasal yapısını oluşturan tozlar ile SAE 

1013 sade karbonlu çeliğin yüzeyini kaplamışlardır. Toz parçacıkları pnomatik toz 

ekleme sistemi ile lazerin erittiği bölgeye eklenmiştir. Yaptıkları metalurjik 

incelemelerde Cr, Ni, Mo ve N gibi alaşım elementlerinin kaplama bölgesinde 

homojen ve hatasız olarak dağıldığını gözlemlemişlerdir. Yapının östenit olduğu ve 

uzun süreli korozyon testlerinde, kaplamanın ana malzemeye göre daha dayanıklı 

olduğu rapor edilmiştir [14].  

 

Cai ve arkadaşları 0.20% karbonlu çelik sac yüzeyine % 71.8 oranında Ni, % 22.6 

oranında Si ve % 5.6 oranında Cr içeren toz karışımını 2mm kalınlıkta ön 

kaplamışlardır. Elde edilen krom alaşımlı nikel silikat kaplamada Ni₂Si ve az 

miktarda interdentrik Ni₂Si/NiSi ötektikleri bulunmuştur. Kuru aşınma deneyleri 

sonucunda yüksek sertliğe sahip bu intermetalik kaplamanın, iyi bir aşınma 

direncine, güçlü intermetalik atomik bağlara ve mikroyapıya sahip olduğu tespit 

edilmiştir [15]. 

 

Conde ve arkadaşları çok güçlü diyot lazeri ile farklı oranlarda Ni-Cr-B-Si-C-Fe 

içeren alaşım tozlarını karbon çeliği üzerine kaplamışlardır.  Düşük oranlarda Ni, C, 

B, Cr içeren alaşım tozlarıyla yapılan kaplamaların X ışınları toz kırınımı (XRD) 

ölçümleri Nikel bileşikleri (Ni₃Fe, Ni₃Si), Bor bileşikleri (B₄C,CrB) ve Krom 
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bileşikleri (Cr₃Si) içerirken, yüksek oranda C, B ve Cr içeren alaşımların analizleri 

Ni₃B ile az miktarda Ni₃Fe, Ni₃Si, (FeNi) ₂₃C₆ ve Cr₂₃C₆ gibi krom karbürler 

içermektedir [16]. 

 

Guo ve arkadaşları farklı oranlarda karıştırılmış Ti-Al toz karışımını saf titanyum 

yüzeyine 10 kW‟lik CO₂ lazeriyle kaplamışlardır. Ti-Al kaplamalarını, X ışınları toz 

kırınımı, tarama elektron mikroskobu ve enerji dağılım spektrumu ile incelemişlerdir. 

Ağırlıkça % 14.7 ve % 18.1 oranında Alüminyum içeren kaplamalarda α-Ti ve α₂-

Ti₃Al fazları oluşurken, % 25.2 ve % 29.7 oranında  Alüminyum içeren kaplamalarda 

α₂-Ti₃Al fazı oluşmuştur. Alüminyum içeriğinin artmasıyla sertlik artarken, kırılma 

tokluğu azalmıştır. Ti-Al kaplamalarda Alüminyum içeriği % 18.1‟den az olduğunda 

aşınma mekanizmaları adhesiv ve abrasiv iken, Alüminyum içeriği % 25.2‟den fazla 

olduğu zaman aşınma mekanizmaları adhesiv, abrasiv ve mikro çatlaklardan 

oluşmaktadır [17]. 

 

Dobrzanski ve arkadaşları 32CrMoV12-28 takım çeliğinin yüzeyini 5 µm 

boyutlarındaki TiC ve WC parçacıklarıyla alaşımlandırmışlardır. Takım çeliği 

yüzeyinde çok güçlü diyot lazeri (HPDL) kullanarak lazerle işlem parametrelerini 

belirlemeye çalışmış, dış darbelere karşı daha sert ve daha dayanıklı bir kaplama 

tabakası elde etmeyi amaçlamışlardır. Tarama elektron mikroskobu ve enerji dağılım 

spektrumu ile yaptıkları metalürjik incelemelerde titanyum karbür ve tungsten 

karbürlerin matris içerisinde bulunduğunu tespit etmişlerdir [18].  
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2.2. Literatür Araştırmalarının Değerlendirilmesi 

 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde birbirinden farklı metal tozlarının karıştırılarak 

veya tek başlarına metal yüzeylerine başarılı bir şekilde kaplandığı görülmektedir. 

Başarılı lazer kaplama işleminin lazer gücüne, ilerleme hızına, frekansa, lazerin 

darbeli veya sürekli dalga modunda çalışıyor olmasına, kullanılan koruyucu gaza, toz 

besleme mekanizmasına ve ön kaplama işlemleri gibi parametrelere bağlı olduğu 

tespit edilmiştir. Lazerle eritilen yüzey içerisine metal tozları eklenerek sert fazlar 

elde edilmeye çalışılmış ve aşınma-korozyon direncine sahip katmanlar elde 

edilmiştir. 

 

Bu çalışmada ise DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13)  takım çeliği ve SS304 

paslanmaz çeliği üzerine, mekanik öğütme yöntemiyle üretilen yaklaşık olarak 10 nm 

boyutundaki nanotitanyum karbür parçacıkları ön kaplanmıştır. İlerleme hızı ve 

frekans sabit tutulup, lazer gücünün kaplama tabakasına etkileri deneysel olarak 

araştırılmıştır. 
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3. LAZER 

 

Lazerin temeli 1916 yılında Albert Einstein tarafından önerilen ışığın yayılma teorisi 

ve uyarılmış ışıma kavramı teorilerine dayanmaktadır. Einstein‟ın bu teorisine göre, 

yüksek enerji seviyesindeki bir atom düşük enerji seviyesine indiğinde foton 

yaymalıdır. Bunun sonucu olarak enerji meydana gelmektedir. Einstein fikirleri 

üzerine yapılan çalışmalar sonucunda çalışan ilk lazerin 1960 yılında Maiman 

tarafından icadından sonra teknolojisi hızla gelişen lazerler, günümüzde yaygın 

olarak birçok alanda kullanılmaktadır. Bilimsel araştırmalarda ve endüstriyel 

uygulamalarda lazerin çok daha fazla kullanılmak istenmesinin nedeni lazer ışınının 

eşsiz özelliğindendir. Lazer ışını olağanüstü yoğunluklu tek renkli, yüksek genlikli, 

birbirine paralel, hemen hemen aynı frekanslı dalgalardan ibarettir. Lazer demetinin 

çok tutarlı olması, net odaklama ve yüksek yoğunluklu ışın yönlendirme imkanı 

sunmaktadır. Normal ışık kaynaklarından yayılan ışınlar farklı frekans ve fazda foton 

yayarken, dalgalar birbirini zayıflatmaktadır. Lazerde ise dalgalar birbirini 

kuvvetlendirici özelliktedir. Bu özelliklerin tümünün bir arada bulunması lazerin çok 

farklı uygulama alanlarında ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır 

[19,21]. 

 

3.1. Lazer Fiziği 

 

Lazer kelimesi uyarılma ile ışık yükseltilmesi anlamına gelen İngilizce kelimelerin 

baş harflerinden meydana gelmiştir (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation). Buradaki yükseltme zincirleme olaylar ile foton sayısının artırılmasıdır. 

Termal dengedeki atomlardan oluşan bir sistem çeşitli yöntemler kullanılarak 

uyarıldığında taban durumunda bulunan atomların sayısı, uyarılmış durumda bulunan 

atomların sayısında daha fazla olduğu için enerji soğurması olacaktır. Yani E₁ enerji 

seviyesindeki atom sayısı foton yayabilecek E₂ seviyesindeki atom sayısından çok 

daha fazladır. Eğer uyarılmış durumdaki atom sayısı taban durumdaki atom 

sayısından daha fazla olursa yani baştaki termal dengenin tersine ulaşılırsa sistem 
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foton yayınlaması yapacaktır. Bu mekanizma ise bir lazerin çalışmasındaki temel 

prensiptir. 

E₁ enerji seviyesinde bulunan atom E₂ seviyesine uyarılma denilen aşağıdaki 

şartlardan birinin yerine getirilmesi ile çıkabilir. 

 Isıtılarak, 

 Basınç uygulanarak, 

 Hızlandırılmış elektronlarla bombardıman edilerek, 

 Hızlandırılmış parçacıklarla bombardıman edilerek, 

 Bir ışık demetinin etkisine maruz bırakılarak [19]. 

 

Uyarılma: Bir atomun E₁ ve E₂ olmak üzere iki enerji seviyesinin olduğunu farz 

edelim (E₁  < E₂).  Düşük enerji seviyesinde bulunan bir atoma dışarıdan bir 

elektromanyetik dalga (foton) çarparsa, atom enerji kazanarak E₁  enerji seviyesinden 

E₂ enerji seviyesine uyarılmış olur.  Şekil 3.1a‟da görülebileceği gibi atom ilk başta 

düşük enerji seviyesinde iken daha sonra yüksek enerji seviyesine çıkmıştır [21]. 

 

E₂ enerji seviyesinde bulunan atomun E₁ enerji seviyesine düşmesi sırasında açığa 

çıkan enerji aşağıdaki gibidir. 

 

hf= E₂- E₁                                                                                                                 (3.1) 

 

E₂: Uyarılmış atomun bulunduğu enerji seviyesi,  

 

E₁: Uyarılmış atomun düştüğü enerji seviyesi, f yayılan dalganın frekansı, h Planck 

sabitidir. 

 

Kendiliğinden Yayma: Bu atom E₂ enerji seviyesinden E₁  enerji seviyesine inerken 

E₂ - E₁  enerji farkını ortama bırakacaktır. Söz konusu atomdan açığa çıkan enerji 

ortamda elektromanyetik dalga (foton) olarak yayılacaktır. İşlem dışarıdan 

tetiklenmediği için kendiliğinden yayma olarak adlandırılmaktadır (Şekil 3.1b). 
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Uyarılmış durumdaki bir atom 10⁻⁸ sn kalabilmektedir. Bu aşamadaki ışın tek renkli 

ve tutarlı değildir [21]. 

 

Uyarılmış Yayma: Bu aşamada ise atom yüksek enerji seviyesinde iken kendisine bir 

foton çarpar. E₂ enerji seviyesinde bulunan atoma kendi atomik frekansı ile aynı olan 

foton çarptığında bu atom E₁ enerji seviyesine inecektir. Bu esnada atom kendisine 

çarpan fotonla aynı fazda iki foton yayar. Bu olay uyarılmış yayma olarak 

adlandırılmaktadır çünkü olay dışarıdan gelen fotonlarla tetiklenmiştir (Şekil 3.1c). 

Bu aşamadaki fotonlar aynı enerjili, aynı fazda ve doğrultudadır [21]. 

 

Kendiliğinden yayma olayında bir atomun bıraktığı foton diğer bir atomun bıraktığı 

foton arasında bir faz ilişkisi yoktur. Uyarılmış yayma da ise ortaya çıkan yeni foton 

çarpan foton ile aynı yönde ve fazda olur. Uyarma yolu ile uyarılmış atomun 

bıraktığı fotonun frekansı, enerjisi, yönü ve fazı tetikleyen fotonunki ile aynıdır ve 

sisteme giren her bir fotona karşılık iki foton yayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Madde ve ışıma etkileşimleri (a) Uyarılma (b) Kendiliğinden yayma 

               (c) Uyarılmış yayma  [21]. 

        a) Uyarılma  

       c) Uyarılmış  

           Yayma  

   b) Kendiliğinden      

       Yayma 

atom foton atom foton 

 

 

E₂ 

E₁ 

E₁ 

E₁ 

E₁ 

E₁ 

E₁ 

E₂ 

E₂ 

E₂ 

E₂ 

E₂ 
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Bir lazer ışık kaynağı elde etmek için aşağıdaki dört fonksiyonel araca ihtiyaç vardır 

(Şekil 3.2). 

 Aktif ortam 

 Uyarma mekanizması 

 Geri besleme mekanizması 

 Çıkış bağdaştırıcısı [19]. 

 

 

 

 

    

 

                                    

Şekil 3.2. Lazeri oluşturan temel elemanlar [19]. 

Lazer ışın demetini elde etmek için aktif ortam, 

 Gaz  

 Sıvı 

 Katı hal 

 Kimyasal  

 Yarı iletken olabilir. 

 

Aktif ortamlar istenilen lazer özellikleri ve kullanıldıkları yerlere göre farklı 

maddelerden oluşabilmektedirler.  İki yansıtıcı ayna arasında bulunan aktif madde, 

aynalardan dik olarak yansıyan elektromanyetik dalgalar ile uyarılır. Aktif madde 

içerisinde bulunan milyonlarca atom için gerçekleşen uyarılmış yayma sonrasında 

bulunan milyonlarca foton paralel ışınlar halinde ileri-geri yansır. Bu ışınlar aynı 

fazda, aynı frekansta ve aynı yöndedir.  Paralel aynalar arasında şiddeti bu şekilde 

 

Kısmi 

geçiren ayna 

 
Uyarma mekanizması  

 
Aktif ortam  

 
Tam yansıtan 

ayna 

Geri besleme mekanizması 
Çıkış çifti 

Lazer ışın  

demeti 



14 
 

çığ gibi artan ışınlar, ışık frekansına eş frekansta darbeler halinde oldukça parlak bir 

ışık hüzmesi olarak yansır. Aktif materyalde yükseltilen fotonların bir ışın demeti 

olarak dışarı taşabilmesi için aynalardan birisi kısmı geçirgen olarak yapılır. Bu 

sistem içerisinde ileri-geri yansıyan fotonlar, aktif madde atomlarında yutma ve 

yayma olarak tanımlanmış olan lazer fiziğinin temel prensiplerini gerçekleştirirler. 

 

3.2. Lazer Işınının Özellikleri 

 

Bilindiği gibi lazerin bıraktığı ışın, diğer ışık kaynaklarının bıraktığı ışından farklıdır. 

Normal ışık, dalga boyları muhtelif, rengarenk,  yani farklı faz ve frekansa sahip 

dalgalardan meydana gelir. Lazer ışığı ise yüksek genlikli, aynı fazda, birbirine 

paralel, olağanüstü yoğunluklu tek renkli, aynı frekanslı dalgalardan ibarettir. En 

önemli özellikleri: 

 

Tek renklidir (Monochromaticitiy). Diğer ışık kaynakları farklı dalga boylarında ışın 

yayarlar. Sıradan bir ışık görülebilir seviyedeki, birçok renkli ışın yayar. Lazer ışını 

ise tek renkte gözüken çok dar dalga boyları ile sanki tek bir ışın yayar gibi 

gözükmektedir. Bu lazere has bir özelliktir [19,21].  

 

Uyumluluk (Coherence).  Lazer ışınları aynı faz, doğrultu ve dalga boyunda oldukları 

için uyumlu olarak tanımlanmaktadırlar.  

 

Uzaklaştıkça dağılma (Divergence). Lazerden çıkan ışın demet şeklindedir. Lazer 

ışınları başka ışınlar gibi bir bölgeye yayılmaz (Şekil 3.3a). Çünkü lazer birbirine 

paralel olan demetler üretir. Fakat bu kesin bir paralellik değildir. Her zaman azda 

olsa bir eğilme vardır. Gerçekte, lazer demeti Şekil 3.3b‟de gösterildiği gibi enerjinin 

yoğunluğu merkezde en yüksek, kenarlara doğru gittikçe azalan biçimdedir. Bu 

şekildeki demet Gausyen olarak tanımlanmaktadır [19]. 
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Şekil 3.3. Lazer ışın demetinin enerji dağılımı (a) Beklenen (b) Gerçek enerji   

    dağılımı   [19]. 

 

Yoğunluk (Intensity). Lazerin haricindeki diğer ışık kaynaklarının ışınları birbirlerini 

zayıflatırken, lazer ışınları aynı fazda olduklarından birbirlerini 

kuvvetlendirmektedirler. Bütün enerjisini dar bir demette topladığı için ışığı çok 

parlaktır.  

 

Yönlendirilebilirlik (Directianality). Günlük hayatta kullanılan ışık kaynakları her 

yöne ışık yaymaktadırlar. Yönlendirilebilirlik lazer ışığının karakteristik 

özelliklerinden biridir. Işığın yönlendirilebilirliğinin oldukça paralel olması, ışığın 

bir araya leke olarak toplanabilmesini sağlamaktadır [19,21]. 

 

3.3. Lazer Çeşitleri 

 

3.3.1. Gaz lazerleri 

 

 Atom Lazerleri (Helyum-Neon Lazeri) 

 Molekül Lazerleri (CO₂ Lazeri, Nitrojen Lazeri, Excimer Lazeri) 

 İyon Lazerleri (Argon İyon Lazeri, Kripton İyon Lazeri) 

 Metal Buharı Lazerleri (Bakır Buharı Lazeri, Altın Buharı Lazeri) 

 

 

 

(a) (b) 

Lazer  

Demeti  

Lazer  

Demeti  

Enerji Enerji 
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  3.3.2. Katı hal lazerleri 

 

 Yakut Lazeri 

 Nd:YAG Lazeri 

 Ti-Safir Lazeri 

 

3.3.3. Yarı iletken lazerler 

 

 Diyot Lazeri 

 

3.3.4. Sıvı lazerleri 

 

 Boya Lazerleri 

 

3.3.5. Diğer lazerler 

 

 X Işını Lazerleri 

 Fiber Lazerleri [20]. 
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3.4. Lazerle Yüzey İşlemleri 

 

Lazerin icadı endüstriye yeni bir enerji türü kazandırmıştır. Lazer demeti, yüzey 

işlemleri için ideal bir kaynaktır. Lazerle yüzey işlemleri, lazer demeti ile malzeme 

yüzeyinde oluşturulan ısısal çevrim ile parça yüzeyinin bileşimini ve mikro yapısını 

değiştirme esasına dayanmaktadır. Lazer ışınıyla yüzey işlemenin geleneksel ısı 

kaynağıyla yapılan işlemlere göre üstün özellikleri vardır. Lazerle yüzey 

işlemlerinde, lazer demetinin eşsiz özelliklerinden faydalanılmaktadır. Lazerle yüzey 

işlemlerinin en büyük endüstriyel avantajları: 

 

 Enerji dağılımı iyi bir şekilde kontrol edilebilir. 

 Çok küçük bölgesel işlemler yapılabilir. 

 Toplam ısı girişi düşüktür ve minimum bozulma sağlanır. Isıdan etkilenen 

bölgenin derinliği ve boyutu kontrol edilebilir. 

 Isıtma ve soğuma oranları yüksek olduğu için kararlı fazlar ve iyi mikroyapı 

elde edilir. 

 İşlemde malzemeye temas yoktur. Yani takım aşınması yoktur ve iş parçasına 

etkiyen mekanik kuvvetler yoktur. 

 İşlem kimyasal olarak temizdir. 

 Çevresel faktörlerin etkisi az olduğu için otomasyon mümkündür. 

 Kaplama uygulamalarında en büyük özelliği, minimum düzeyde kaplama 

malzemesinin ve ana metal yüzeyinin erimesine rağmen güçlü birleşme bağı 

oluşabilmesidir. 

 Elde edilen kaplama tabakası yüksek dayanıma sahiptir [35]. 
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Lazerle yapılan çeşitli yüzey işlemleri vardır. Bunlar zamana, işlemin yoğunluğuna 

ve lazer dalga boyuna bağlıdır. Şekil 3.4‟de lazerle yapılan yüzey işlemleri 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Lazerle yapılan yüzey işlemleri [36]. 

 

3.4.1. Yüzeyi eritmeden yapılan işlemler 

 

 Dönüşüm sertleşmesi ve tavlama için yüzey ısıtılması. 

 Yüzeyin manyetik özelliklerini kontrol etmek ve iyileştirmek için yapılan 

yüzey işlemi.  

 İyon implant edilmiş yüzeylerin tavlanması [35]. 
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3.4.2. Yüzeyi eriterek yapılan işlemler 

 

 Homojenleştirme, mikroyapı iyileştirmesi, geliştirilmiş katı çözünürlük, 

metalik sırlama ve yüzeylerin gözenekliliğini gidermek için yüzeyin 

eritilmesi. 

 Geliştirilmiş korozyon ve aşınma özellikleri için lazerle alaşımlandırma. 

 Yüzeye korozyon ve aşınma direnci kazandırmak için yüzey üzerinde 

önceden hazırlanmış tabakanın eritilmesi veya toz parçacıkları ekleyerek 

lazerle kaplama. 

 

3.4.3. Yüzeyi buharlaştırarak yapılan işlemler 

 

 Markalama. 

 Şok sertleştirme. 

 Lazerle fiziksel buhar biriktirme (LPVD). 

 Boya temizleme. 

 Yüzeye baskı oluşturma (engraving). 

 

3.4.4. Diğer fotolitik işlemler 

 

 Lazerle kimyasal buhar biriktirme (LCVD). 

 Lazerle polimerizasyon, sterilografi. 

 İyileştirilmiş elektrolitik kaplama ve sementasyon [35]. 

 

 

 

 

 



20 
 

4. LAZERLE KAPLAMA  

 

Lazer uygulamalarının hızlı bir şekilde artması ve lazerin yatırım maliyetlerinin 

azalmasıyla birlikte lazerle malzeme işleme birçok endüstride önem kazanmaya 

başlamıştır. Otomotiv, havacılık, deniz, savunma vb. birçok sektör lazer teknolojisini 

malzeme işleme, kesme, kaynak, kaplama ve sertleştirme gibi işlemler için 

kullanmaktadır. Lazer teknolojisinin uygulamaları arasında bulunan lazer kaplama, 

son zamanlarda metalik kaplamalar, önemli parçaların tamiratı ve prototipleme gibi 

alanlardaki başarılarından dolayı son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. 

 

Makine parçalarının aşınmaya karşı direnç, sürtünme, korozyon vb. gibi yüzey 

özelliklerini iyileştirmek için alev sprey, plazma sprey ve ark kaynağı gibi klasik 

yüzey işlem metotları uygulanmaktadır. Bu metotlardan herhangi birisi uygulanarak 

tribolojik özellikleri zayıf olan, yük taşıyamayan ucuz altlıkların yüzeyi istenilen 

özelliklerde iyileştirilebilmektedir. Ancak klasik metotların en büyük problemi 

kaplama malzemesi ile ana malzemenin zayıf şekilde birbirine bağlanması, 

yüzeylerin aşırı erimeleri, gözeneklilik oluşması, iş parçasının ısısal bozulmalara 

maruz kalması ve çok küçük bölgesel işlemler yapamamalarıdır [23]. 

 

Lazerle kaplama ise bu problemleri ortadan kaldıran metotlardan birisidir. Bu 

metotta kaplama malzemesinin özelliklerini kullanmak için, ana malzeme yüzeyinin 

çok ince bir katmanın erimesiyle metalurjik bağ oluşturulmaktadır. Bu kaplama 

yönteminde lazer, bir ısı kaynağı olarak kullanılarak kaplanmak istenen metal ince 

bir katman olarak malzeme yüzeyine geçiştirilir. Yüzeye kaplanacak malzeme toz 

enjeksiyonu, önceden yüzey üzerine yapıştırılmış toz veya tel besleme yoluyla 

yüzeye eklenebilir. Lazer demetinin oluşturduğu elektromanyetik radyasyon 

geçirimsiz metal malzemenin yüzeyi tarafından soğrulmaktadır. Lazer demetinin 

hızındaki değişim malzeme yüzeyinde ısıl çevrime neden olmaktadır. Şekil 4.1‟de 

lazerle malzeme arasındaki etkileşim sonucunda oluşan fiziksel yapılar 

gösterilmektedir. Bu yapılar enerji soğrulması, ısı iletimi, ergime, toz ekleme ve hızlı 

katılaşma gibi işlemler sonucunda gerçekleşmektedir. Lazer işlemlerinin tamamında 

hızlı katılaşmanın, düzgün ve hassas metalurjik yapı oluşumuna neden olduğu 
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bilinmektedir. Bu işlemler neticesinde,  lazer demeti toz taneciklerini ve ana metal 

yüzeyini eriterek, ana metal yüzeyinde kaplama şeklinde ince katmanlı bir tabaka 

oluşturur. 

 

Metalik kaplama uygulamalarına ek olarak lazer kaplama, katmanlı üretim ve 

prototipleme alanlarında da çok etiklidir. Lazer kaplama teknolojisinin üç boyutlu 

katı modelleme (CAD) ile entegrayonu sayesinde ara adımlara ihtiyaç duyulmadan 

karmaşık parçaların üretilmesi sağlanmaktadır [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1. Lazerle yüzey işlemlerinden sonra oluşan farklı fiziksel yapılar [21]. 

 

Lazerle kaplama metodunda, ana metal yüzeyi ile eklenen malzemenin etkileşimi ve 

erime miktarına bağlı olarak üç farklı yapı ortaya çıkmaktadır. Bunlar lazerle 

alaşımlandırma, lazerle kaplama ve lazerle sırlama olarak adlandırılmaktadır [23]. 
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Şekil 4.2‟de kaplama ve alt tabakanın enine kesiti verilerek bu üç işlem şematik 

olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Şekil 4.2. Ana metal yüzeyi ile eklenen malzemenin etkileşimi ve erime miktarına  

                bağlı olarak oluşan yapılar a) Lazerle alaşımlandırma, b) Lazerle sırlama   

                c) Lazerle kaplama [21]. 

 

Bu üç durum sırasıyla lazerle alaşımlandırma, lazerle sırlama ve lazerle kaplama 

olarak adlandırılmıştır. Lazerle alaşımlandırmada ana metal yüzeyi eritilerek, 

oluşturulan ergime havuzuna az miktarda toz eklenir. Böylece ergime bölgesinde 

homojen bir karışım elde edilir. Lazerle kaplama, lazerle alaşımlandırmaya 

benzemektedir. Aralarındaki fark ise lazerle kaplamada ana metal yüzeyinin çok 

küçük bir katmanı eritilir ve ergime havuzuna daha fazla toz takviyesi yapılması 

gerekir. Böylece kaplama malzemesinin özelliklerinden yararlanılır. Lazerle 

sırlamada ise çevresel etkilere maruz kalan yüzeyin aşınma ve korozyona karşı 

direncinin artması için yüzeye metalik camsı bir tabaka geçiştirilir [21,23]. 
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4.1. Lazerle Kaplama Metotları 

 

Temel olarak lazerle kaplamada iki farklı işlem metodu kullanılmaktadır. Bunlardan 

birincisi, ana metal yüzeyi lazer demetiyle eritilirken, ilave edilecek toz 

parçacıklarının veya telin ergime havuzuna işlem esnasında eklenmesi olan tek 

aşamalı kaplama metodudur. İkinci metot ise, iki aşamalı kaplama metodu olarak 

adlandırılan ana metal yüzeyine önceden yapıştırılmış metal tozlarının kaplanması 

metodudur. İlk aşamada kaplanacak malzeme ana metal yüzeyine yapıştırılır. İkinci 

aşamada ise lazer demetiyle önceden hazırlanmış bu tozlar ve ana metal yüzeyi 

beraber eritilerek yüzeyde bir kaplama tabakası elde edilir. [21]. 

 

4.1.1. Tek aşamalı kaplama metodu 

 

Bu metot, tozun ergime havuzuna eklenmesi bakımından kendi arasında ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlar toz enjeksiyonu ve tel besleme ile lazer kaplama metotlarıdır. 

Bu iki uygulamanın da ortak özelliği ilave edilecek malzemenin işlem esnasında 

ergime havuzuna eklenmesidir [21]. 

 

 Toz enjeksiyonu ile kaplama 

 

Toz enjeksiyonu ile lazer kaplama metodunda, ilave edilecek tozlar ergime havuzuna 

işlem esnasında enjekte edilir ve yüzeyde bir kaplama tabakası oluşturulur (Şekil 

4.3). Bu işlemde lazer demeti toz taneciklerini ve ana metal yüzeyini eriterek toz 

taneciklerinin yüzeyde bir katman oluşturmasını sağlar. Toz enjeksiyon ile lazer 

kaplama metodu ile birçok değişik malzeme, tabaka kalınlığı 0.05- 2mm ve genişliği 

0.4mm‟ye kadar olan tabakalarla kaplanabilir. 
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Şekil 4.3. Toz enjeksiyonu ile lazer kaplama metotu [21].  

 

Toz enjeksiyonu ile kaplama metodundaki önemli parametreler 

 

Birçok değişken içeren işlem parametreleri sonucunda meydana gelen fiziksel 

oluşumlar kaplama kalitesini belirlemektedir. Şekil 4.4‟de bu parametreler girdiler, 

işlemler ve çıktılar olmak üzere gruplandırılmıştır. 

 

Genel olarak işleme parametreleri ve girdiler lazer, hareket hızı, toz ekleyiciler, 

malzeme ve çevresel özelliklerden oluşmaktadır. Kaplama kalitesini belirten işlem 

çıktıları ise şekil, mikroyapı, çatlaklar, gözeneklilik, yüzey pürüzlülüğü, kalıntı 

gerilmelerinden meydana gelmektedir. 
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 Şekil 4.4. Toz enjeksiyonu ile lazer kaplama metodunda girdiler, çıktılar ve işlem   

                 parametreleri [21]. 

 

Tel besleme ile kaplama 

 

Bu metotta ise ergime havuzuna toz yerine tel eklenir (Şekil 4.5). İstenen özellikteki 

teller ergime havuzuna genellikle seramik tambur içerisinden ilave edilir. Tel 

deforme edilmeden ve titreşime neden olmadan dengeli bir şekilde ergime havuzuna 

eklenmelidir. Telle beslemenin bazı özel avantajları vardır [37]. Bunlardan bir tanesi 

kaplama bölgesine uygun bir şekilde konumlandırılabilmeleridir. Ayrıca metal teller, 

tozlardan daha ucuzdur ve daha az malzeme sarfiyatı vardır. Ancak düşük yüzey 

kalitesi, zayıf bağlanma dayanımı, gözeneklilik, çatlak oluşumu bu metodun 

dezavantajları arasındadır. Bunlara ek olarak eriyen telin ucunda damlacıklar 
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oluşmaktadır ve bu damlacıklar yüzeye düzgün bir şekilde yayılmamaktadır. Kim ve 

Peng bu problemin üstesinden gelmek için çeşitli araştırmalar yaparak en iyi işlem 

parametrelerini bulmaya çalışmışlardır [24]. En iyi tel besleme doğrultusunu seçerek 

bu problemin çözülebileceğini göstermişlerdir. Bu araştırmada tel ergime havuzuna 

daldırılmıştır ve eriyen metalin ısısıyla eritilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5. Tel besleme ile lazer kaplama metodu [21] 

 

Toz enjeksiyonu ile kaplama, tel besleme ile kaplama metodundan daha etkili bir 

metottur. Çünkü erime havuzuyla doğrudan bir temas yoktur. Lazer demeti tele 

çarpmadan direkt olarak yüzeye ulaşmaktadır. 

 

4.1.2. İki aşamalı kaplama metodu 

 

Alt tabaka üzerinde önceden hazırlanmış tozların eritilmesi ile yapılan kaplama 

metodu birçok işlemi içerisinde barındırmaktadır. Birinci aşama, önceden hazırlanan 

tozların metalik altlık yüzeyine yapıştırılması ile başlar. Bu tozlar yüzeye çok iyi 

şekilde yapıştırılmalıdır. Çünkü işlemin ikinci aşamasında lazerin yüzeyi eritmesi 

esnasında gaz akışı nedeniyle bu tozlar yüzeyden uzaklaşabilmektedir. Bu problemi 

aşabilmek için tozlar kimyasal bir bağlayıcı ile karıştırılıp yüzeye yapıştırılır. Fakat 

bu kimyasal bağlayıcıların işlem esnasında buharlaşırken kaplamada gözenekliliğe 

neden olması bu bağlayıcıların en büyük sorunudur [21]. 
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Şekil 4.6. İki aşamalı kaplama metodu [21]. 

 

Bu metotta sadece kimyasal bir bağlayıcıyla karıştırılıp yüzeye yapıştırılan metalik 

tozlarla kaplama yapılmaz. Bazı durumlarda yüzeye kaplanacak tozlar, ana metal 

yüzeyine plazma veya alev sprey yöntemiyle püskürtülür. Lazer demetiyle, 

püskürtülmüş bu katmanlar eritilerek kaplama işlemi tamamlanır. 

 

Aslında teknik olarak bakarsak alev ve plazma sprey ile püskürtülen bu katmanları 

sonradan lazerle işlemek, yüzeyleri yeniden eritmektir. Bu yeniden eritme işlemi, 

klasik kaplama metotlarıyla oluşan, tozların yüzeye zayıf bağlanması, gözeneklilik 

ve bileşimin homojen olmaması gibi nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Buraya kadar 

yapılan işlemler birinci aşama olarak adlandırılmaktadır [23]. 

 

İkinci aşamada ise lazer demeti yüzeydeki bu katmanları veya tozları eriterek bir 

ergime havuzu oluşturur. Ergime havuzunda, ana metal yüzeyi ile birinci aşamada 

yüzeye yapıştırılmış metalik tozlar etkileşerek güçlü metalurjik bağ oluştururlar 

(Şekil 4.6). 

 

Klasik yöntemlerle hazırlanmış katmanlar (alev, plazma sprey vb) veya kimyasal 

bağlayıcılarla karıştırılarak yüzeye yapıştırılmış tozların ana metal yüzeyine 

yapıştırılmaları özel dikkat gerektirmektedir. Çünkü işlemin ikinci aşamasında lazer 
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demeti ve gaz akışından dolayı bu katman veya toz tanecikleri altlık yüzeyinden 

uzaklaşabilmektedir [23].  

 

Bu metotta ısı kontrolü çok önemlidir. Eğer bu ısı kontrolü sağlanamazsa kaplama 

bölgesinde ana metal yüzeyi çok fazla erimekte ve kaplama kalitesi bozulmaktadır. 

Tozların yüzeye daha önceden yapıştırılarak kaplanması, klasik metotlarla (alev, 

plazma sprey) yüzeye katman oluşturulması metotlarından daha yaygın olarak 

kullanılan metottur.  

 

İki aşamalı kaplama metodu özellikle tek izli kaplama uygulamalarında daha 

başarılıdır. Çünkü birbirine yakın izlerin takip edilmesi ile yapılan kaplamalarda 

sorunlar çıkabilmektedir. Şekil 4.7‟de görüldüğü gibi yüzey daha önceden hazırlanan 

tozlarla ön kaplamıştır. Lazer demeti yüzeyden geçtikten sonra, eriyen malzemeler 

yüzey gerilmeden dolayı küçülecektir. Bu durumda kaplama tabakasının bitişiğindeki 

yüzeylerde, daha önceden ön kaplanmış malzeme kalmamaktadır. İkinci iz yapılırken 

ana metal yüzeyi doğrudan lazer ışınına maruz kalmakta ve dolayısıyla çok fazla 

erimektedir. Kaplama kalitesi etkileneceğinden bu istenmeyen bir durumdur [23]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.7. Lazer ışınına maruz kalan altlık yüzeyinin gösterilmesi [23]. 
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4.2. Kaplama Tabakasının Kalitesi 

Kaplama kalitesinin özellikleri, dört grupta tanımlanabilmektedir (Çizelge 4.1). Bu 

özellikler birbirleriyle ilişkilidir. Örneğin aşınma direnci, sertlikten, mikroyapıdan, 

çatlaklardan ve ilave edilen malzeme ile ana metal yüzeyi arasındaki bağlanmadan 

etkilenebilmektedir. 

 

Çizelge 4.1. Kaplama tabakasının özellikleri [23]. 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

Gerçekte, elde edilen kaplamanın istenen tüm özellikleri sağlaması oldukça zordur. 

Bu özellikler arasında bir denge bulunmalıdır. Örneğin iş parçasının ön ısıtılması ile 

çatlak oluşumu azalabilmektedir. Ancak ön ısıtma, soğutma oranını azaltırken kalıntı 

gerilmeleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak çatlak oluşumundan kaçınılırken sertlik 

azalmaktadır [23]. 

 

4.3. Kaplamanın Boyutsal Özellikleri 

 

Kaplama boyutları ile ilgili parametreler Şekil 4.8‟de gösterilmektedir. Burada h 

kaplama yüksekliğini, w kaplama genişliğini, θ ıslanma açısı, b ise eriyen ana metal 

yüzeyi ile kaplama malzemesinin karıştıktan sonra ana metal yüzeyinde oluşturduğu 

kalınlığı belirtmektedir.  
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Şekil 4.8. Kaplamanın enine kesiti [21]. 

 

4.4. Seyrelme 

 

Seyrelme miktarı, kaplama tabakasının özelliklerinden bir tanesidir. Seyrelmenin 

geometrik ve metalürjik olmak üzere iki tane tanımlanması vardır. Geometrik 

tanımlanması Şekil 4.8‟de yapılmıştır. Şekilde verilen parametrelere göre seyrelme; 

Seyrelme =                                                                                         (5.1) 

 b eriyen ana metal yüzeyi ile kaplama malzemesinin karıştıktan sonra ana metal 

yüzeyinde oluşturduğu kalınlık(mm), h ise kaplama tabakasının yüksekliğidir (mm). 

Alternatif olarak seyrelme, erimiş altlık yüzeyi ile yüzey katmanının toplam hacme 

oranı olarak da tanımlanabilir. Bileşime göre  

 

                                                                                                         (5.2) 

 

eriyen toz alaşımının yoğunluğunu [kg/m³],  iş parçasının yoğunluğunu 

[kg/m³],  ise kaplama bölgesinin toplam yüzeyindeki X elementinin ağırlıkça 

yüzdesini,  ise toz alaşımı içerisindeki X elementinin ağırlıkça yüzdesini,  ise 

altlık parçasının içerisindeki X elementinin ağırlıkça yüzdesini belirtmektedir. 

Seyrelme lazer gücünün artmasıyla artmaktadır [21]. 
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4.5. Islanma açısı ve serbest arayüzey enerjileri 

 

Islanma açısı ve serbest ara yüzey enerjileri, başarılı kaplamada önemli 

etkenlerdendir. Genel olarak şekil 4.9‟da görülebileceği gibi lazer kaplamada üç 

farklı kaplama kesiti elde edilir. Bu kesitler seyrelme derinliğini, ilgili ıslanma 

açılarını θ ve serbest arayüzey enerjilerini  [J/m²] belirtmektedir. Katı-sıvı serbest 

arayüzey enerjisi , katı-buhar arayüzey enerjisi  ve sıvı-buhar arayüzey 

enerjisi  olarak bilinen üç farklı arayüzey enerjisi bulunmaktadır [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9. Lazerle kaplamada serbest arayüzey enerjileri ve ıslanma açılarının enine  

               kesitte gösterilmesi     a) Seyrelme fazla, ıslanma iyi       b) İdeal kaplama 

               c)Seyrelme ve ıslanma yok [21]. 

 

Yukarıda bahsedilen bu enerjiler arasındaki denge kaplamanın kesitini 

belirlemektedir. Bu denge  

- = cos(θ)                                                                                                   (5.3) 

Şekil 4.9b de görülebileceği gibi - >  ise yüzey iyi ıslanmaktadır. Büyük 

yayılma faktörü S= -   yayılmaya neden olmaktadır. Bu sayının düşük 

olması yüzeyin ıslanmamasına neden olmaktadır (Şekil 4.9c). Lazer enerjisi arttığı 

zaman, seyrelme artar ve ıslanma açısı azalır (Şekil 4.9a). 

 

Lazerle metalleri eritmek için yüksek işleme ısısına ihtiyaç vardır ancak bu 

sıcaklıklarda oksidasyon problemi oluşmaktadır. Oksidasyon oluşumu Şekil 4.9c „de 

görüldüğü gibi kaplama kalitesini düşürmektedir. Bunun nedeni oksitli metal 
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yüzeyinin yeterince ıslanamaması ve metal oksitlerin yüzey enerjilerinin düşük 

olmasındandır [21]. 

 

4.6. Lazer Kaplamada Kullanılan Lazer Çeşitleri 

 

Lazer kaplamada genellikle CO₂ lazerleri, flaş lamba veya diyotla uyarılan  Nd:YAG 

lazerleri  ve yüksek güçlü diyot lazerler (HPDL) kullanılmaktadır. Çizelge 4.2‟de bu 

dört farklı lazer çeşidinin özellikleri bulunmaktadır. Fiber lazerleri ise oldukça kısıtlı 

bir kullanıma sahiptir. Ancak yüksek ışın kalitesi, dalga boyu aralığı ve 

verimliliğinden dolayı fiber lazerlerin, lazer teknolojilerinde geniş bir alanda 

uygulanabilir ve kullanılabilir olacağı öngörülmektedir. Excimer lazerlerde kaplama 

uygulamalarında oldukça sınırlı bir kullanıma sahiptir [21]. 

 

Çizelge 4.2. Lazer kaplamada kullanılan lazerlerin özellikleri [21]. 

 

Özellikleri  CO₂ 
Nd:YAG 

flash 

lambalı 

Nd:YAG 

diyotlu 
HPDL 

Dalga boyu[µm] 10.64 1.06 1.06 0.65-0.94 

Verimlilik[%] 5-10 1-4 10-12 30-50 

Maksimum güç[kw] 45 4 5 6 

Ortalama güç 

Yoğunluğu[W/cm²] 
10⁶-10⁸ 10⁵-10⁷ 10⁶-10⁹ 10³-10⁵ 

Bakım periyodu[saat] 
1000-

2000 
200 

5000-

10000 

5000-

10000 

Fiber bağlantısı Yok  Var   Var   Var   

 

Lazer demeti darbeli modda veya sürekli dalga modunda enerji iletimi yapmaktadır. 

Lazer demetinin malzemeler tarafından soğrulma veya yansıtma yatkınlığı lazerin 

dalga boyuna ve malzemeye göre değişmektedir. Bu dalga boylarının malzemeyle 

etkileşimleri çok farklıdır. Örneğin  Nd :YAG ve HPDL ışınlarının dalga boyu 

1.204-0.85 mikron aralığında iken CO₂  lazerinin dalga boyu 10.6 mikrondur. Şekil 
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4.10‟da görülebileceği gibi metaller 10 mikronluk dalga boyunda, 1 mikrondan daha 

yansıtıcıdır. Bunun için Nd:YAG ve HPDL lazerleri metalik işlemlerde CO₂  

lazerlerinden daha verimlidir. Örneğin aluminyum malzemesi CO₂  lazerinin ışınları  

çok fazla yansıtırken, Nd:YAG ve HPDL lazerlerinin ışınlarını daha iyi 

soğurmaktadır. Fakat çoğu karbon çeliği ve paslanmaz çeliği Nd:YAG ve CO₂  

ışınlarını neredeyse aynı oranda soğurmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.10. Farklı dalga boylarında malzemelerin yansıtma oranları 

             (a) 200-1000 nm  (b)1000-9000 nm [21]. 

 

4.7. Lazer Kaplamada Kullanılan Toz Besleyiciler ve Nozullar 

 

Toz besleme aparatları, termal püskürtme, lazer kaplama ve ileri malzeme işleme 

gibi birçok endüstriyel uygulama da kullanılan önemli aparatlardır. Her toz çeşidinin 

kendine has boyut, şekil, fiziksel ve mekanik özellikleri olduğu için, tüm toz çeşitleri 

tek bir aparatla düzgün bir şekilde işlem içerisine eklenemez. Tozların tanecik 

Y
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sı
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a 
 

Y
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a 
 

Dalga boyu (nm) 

(a) 

Dalga boyu (nm) 

(b) 

Çelik  
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boyutlarının azalması ile akışkanlıkları azaldığı için tozların transferinde problem 

çıkmaktadır. Tozların yapışkan olması da akışkanlığı önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Bu nedenle uygulanan işlemlere ve kullanılan tozlara bağlı olarak farklı toz besleyici 

sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin termal püskürtme için yüksek, lazer 

kaplama için düşük toz besleme oranı gerekmektedir. Bunun için toz ekleme 

aparatları istenen miktarda ve akışkanlıkta toz ekleme kabiliyetine sahip olmalıdır. 

Başarılı bir kaplama için uygun toz besleme aparatının seçilmesi çok önemlidir. Toz 

besleyici düzenli ve sürekli akışkanlıkta istenen miktarda toz ekleyebilmelidir.  Lazer 

kaplamada tozların topaklanmadan işleme eklenmesi de çok önemlidir. Bunun için 

farklı şekilde kontrol edilebilen, çok ince taneli tozların sürekli ve küçük miktarda 

işleme eklenebilmesine olanak sağlayan özel toz besleyiciler tasarlanmaktadır. 

Endüstride kullanılan birçok toz besleyici çeşidi vardır. Genel olarak, toz besleyiciler 

çalışma prensiplerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılabilir [21]. 

 

 Doğal akışlı toz besleyiciler (Gravity based) 

 Mekanik çarklı toz besleyiciler (Mechanical wheel) 

 Akışkan yataklı toz besleyiciler. 

 Titreşimli toz besleyiciler [21]. 

 

Tüm toz besleyicilerinde, taşıyıcı gaz kullanılarak toz tanecikleri istenen bölgeye 

iletilebilmektedir.  

 

4.7.1. Doğal akışlı toz besleyiciler 

 

Bu türdeki toz besleyicilerin çalışma prensibi kum saatininkine çok benzerdir. Akıcı 

toz tanecikleri huniden ayarlanabilen sınırlayıcıya doğru akar. Bu sınırlayıcının akış 

yolunu daraltması veya genişletmesi ile nozula gelen toz akışı artırılabilmekte veya 

azaltılabilmektedir (Şekil 4.11). 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.11. Doğal akışlı toz besleyicinin şematik gösterimi [21]. 

 

Toz besleme sistemlerinin kontrolünü artırmak için çeşitli aparatlar 

eklenebilmektedir. Şekil 4.12a‟da gösterilen sistemde, kendi ekseni etrafında 

dönebilen üzerinde delikler bulunan disk kullanılmaktadır. Bu sistemde yer çekimi 

nedeniyle tozlar üzerinde delik bulunan diske akarken, tozlar gaz akışı ile birlikte 

delikten ergime ortamına akmaktadır. Kullanılan bir diğer sistem Şekil 4.12b‟de 

gösterilmiştir. Bu sistemde ise dönen şaft üzerindeki deliklerin çapı ve şaftın hızı toz 

oranını belirlemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (a)                                                                             (b) 

Şekil 4.12.  Doğal akışlı toz besleyiciler [21]. 

Toz 

haznesi 

  

Gaz 

 

Gaz 

Toz 

haznesi 

Dönen 

disk 

 

Dönen 

şaft  

 

Basınç 
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4.7.2. Mekanik çarklı toz besleyiciler 

 

Mekanik çarklı toz besleyiciler,  vidalı toz besleme sistemi olarak da 

bilinmektedirler. Bu besleyici sistemi ile farklı boyutlardaki birçok toz çeşidi 

kaplama ortamına eklenebilir. Mekanik çarklı toz besleyiciler adımlarına göre farklı 

miktarda toz ekleyebilmektedir. Bu toz besleyicinin dezavantajlarından biri, sistemin 

parçalarının toz tanecikleriyle aşındırılmasıdır. Bu durum yapılan kaplamanın 

kalitesini azaltırken, bakım maliyetlerini artırmaktadır (Şekil 4.13). 

 

 

 

 

Şekil 4.13. Mekanik çarklı toz besleyiciler [21]. 

4.7.3. Akışkan yataklı toz besleyiciler 

 

Bu toz besleyici ise akışkanlar dinamiği prensibine göre çalışmaktadır. Dolayısıyla 

mekanik bir ileticiye ihtiyaç yoktur. İçerisinde tozları bulunduran kapalı huni 

içerisine gaz gönderilerek tozlar istenen bölgeye iletilir (Şekil 4.14). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.14. Akışkan yataklı toz besleyiciler [21]. 

Toz haznesi 

Mekanik 

çark 

Taşıyıcı gaz 

Gaz girişi 

Basınç 
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4.7.4. Titreşimli toz besleyiciler 

 

Titreşimli toz besleyici salınımlı toz besleyici olarak da adlandırılmaktadır. Tozlar 

besleme hunilerinden akarken dışarıdan etkiyen titretme mekanizması ile tozlar işlem 

ortamına iletilir. Toz miktarını daha hassas iletmek için farklı huniler belli açılarla 

sisteme eklenebilmektedir (Şekil 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.15. Titreşimli toz besleyiciler [21]. 

 

4.7.5. Nozullar 

 

Lazer kaplamada toz tanecikleri, lazer demeti ve asal gazın ergime havuzundaki 

etkileşimi kaplama kalitesini belirlemektedir. Tozların ergime havuzuna eklenme 

hızları ve açıları,  eklenen tozun akış anındaki çapı ve şekli önemlidir. Bunun için 

seçilen nozul kaplama kalitesinde çok etkin bir rol oynamaktadır. Toz enjeksiyonu 

ile kaplamada, toz iletme nozulları eşmerkezli ve yanal olmak üzere iki çeşittir. Bu 

iki nozul  Şekil 4.16‟da gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

Titreşim yönü 
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Şekil 4.16 Nozullar (a) Eşmerkezli nozul (b) Yanal nozul [21]. 

 

Lazer kaplama teknolojisinde, eşmerkezli nozulların kullanılmaya başlaması ciddi bir 

etki yapmıştır. Bu nozulun en büyük özelliği yörünge bağımsızlığı ve daha iyi toz 

verimliliğidir (Şekil 4.17). Eşmerkezli nozul ile istenen ölçülerde kaplama 

yapabilmek için toz akış yapısının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Eşmerkezli 

nozulda, parça yüzeyine koruyucu gaz, toz parçacıkları ve taşıyıcı gaz etkimektedir. 

Lazer demetinin çevresinde homojen dağılımlı ve lazer demetine paralel toz akışı 

olmalıdır. Bu homojen akış kaplama kalitesinin kilit unsurudur. Toz besleme sistemi 

kaplama kalitesini etkileyen önemli bir parametredir. İş parçası üzerindeki toz 

akışının çapı ve şekli, toz parçacıklarının hızı,  lazer demetiyle toz akışı arasındaki 

etkileşim başarılı bir kaplama için çok önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 
Lazer Demeti Lazer Demeti 

Koruyucu gaz Koruyucu gaz 

Yanal nozul 
Toz akışı 

Ana malzeme Ana malzeme 
Kaplama Kaplama 

Taşıyıcı gaz 
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Şekil 4.17. Farklı boyutlardaki eşmerkezli nozullar [21]. 

 

4.8.  Lazer Kaplama Teknolojisinin Uygulama Alanları  

 

4.8.1. Kaplama uygulamaları 

 

Kaplama uygulamaları, ucuz ve kalitesiz metal yüzeylerinin, istenen kaplama 

malzemesiyle değiştirilerek yük taşıma, aşınma ve korozyon direnci gibi özellikler 

kazanması için uygulanmaktadır. Havacılık, medikal, makine ve otomotiv sektörü 

gibi büyük sektörler, lazerle kaplama uygulamalarında titanyum, nikel-kobalt esaslı 

vb. gibi metal tozlarını kullanmaktadırlar.  

Bunlara ek olarak sanayide kullanılan birçok makine parçasının kaplanmasında,  

lazer teknolojisi kullanılmaktadır.  Lazer kaplamayla elde edilen yüzeyler; abrasiv, 

eroziv ve adhesiv aşınma etkilerinin yanı sıra, nemli ortam korozyonu ve yüksek 

sıcaklık korozyonuna büyük direnç göstermektedir. Uygulama alanlarından bazıları 

şunlardır:  

 

 Delici takımlarda kullanılan miller, 

 Motor supap yatakları, 

 Takımların yüzeylerinde sert tabakaların oluşturulması, 

 Hidrolik pompa parçaları, 
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 Kalıp yüzeylerinin sertleştirilmesinde kullanılmaktadır [32]. 

 

4.8.2. Parça tamiratı ve yenileme 

 

Lazer kaplamanın tamirat alanındaki en önemli uygulamaları, türbin motorları ve 

kanatçıkları, jet motoru ve askeri parçalar gibi pahalı parçaların tamir edilmesi ve 

yenilenmesidir. Üretim ve bakım zorlukları bulunan bu maliyetli parçalar, yüksek 

termal ve mekanik gerilmelere maruz kalmaktadırlar. Klasik metotlar yüksek sıcaklık 

dağılımından dolayı tamir edilen bölgeye zarar vermektedirler. Bu ısısal bozulmalar, 

parçaların mekanik özelliklerini azaltırken, çatlak ve gözenek oluşumuna neden olur 

ve parçaların yaşam ömrünü kısaltır. Lazer kaplama, klasik metotlarla tamir 

edilemeyen birçok alaşımı kalıcı olarak tamir edilebilmektedir. Isıdan çok küçük bir 

alanın etkilenmesi, hızlı soğuma oranı ve ısıdan etkilenen bölgenin derinliğinin 

kontrol edilebilmesi, parçaların orijinal mekanik ve metalürjik özelliklerinin 

değiştirilmeden tamir edebilmelerini mümkün kılmaktadır [21-23].  

 

4.8.3. Hızlı prototipleme 

 

Lazer kaplamanın yeni uygulamalarından biriside karmaşık parçaların ve takımların 

hızlı bir şekilde üretilmesine olanak sağlayan hızlı prototiplemedir. Üç boyutlu katı 

modelleme (CAD) ile entegrasyonu sayesinde çok daha kısa bir sürede karmaşık 

parçalar üretilebilmektedir. Yüksek maliyet ve uzun süren üretim zamanı, klasik 

metotlarla (CNC tezgahları ve elektro erozyon vb.) üretim yapan kalıp ve kesici 

takım üreticilerinin vb. en büyük sorunlarındandır. Bu ürünlerin geç üretilmesi çoğu 

zaman üreticilerin ellerine geçen fırsatları kaçırmalarına neden olmaktadır. Lazerle 

hızlı prototipleme sayesinde iyi yüzey kalitesine sahip takım ve parçalar kısa sürede 

üretilebilmektedir.   
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4.9. Lazer Kaplama ile Diğer Metal Kaplama Tekniklerinin Karşılaştırılması 

 

Endüstride kullanılan birçok kaplama tekniği mevcuttur. Bunlardan hangisinin en 

uygun teknik olduğu kaplanacak parçanın metalürjik özelliklerine, kaplama 

malzemesiyle kaplanabilirliğine, kaplanacak malzemeyle kullanılan toz 

parçacıklarının birbirleriyle bağlanma durumuna, maliyete ve parça boyutlarına göre 

belirlenebilmektedir. 

 

Çizelge 4.3. Kaplama tekniklerinin karşılaştırılması [21]. 

 

Özellik 
Lazer 

kaplama 
Kaynak 

Termal 

sprey 
CVD PVD 

Bağlanma 

dayanımı 
Yüksek Yüksek Orta Düşük Düşük 

Seyrelme Yüksek Yüksek Yok Yok Yok 

Kaplama 

malzemeleri 

Metaller, 

seramikler 
Metaller 

Metaller, 

Seramikler 

Metaller, 

seramikler 

Metaller, 

seramikler 

Kaplama 

kalınlığı 

50‟µmdan 

2mm kadar 

1mm‟den 

birkaç 

mm‟ye 

kadar 

50‟µmdan 

birkaç mm 

kadar 

0.05µm‟dan 

20‟ µm kadar 

0.05µm‟dan 

10‟ µm 

kadar 

Yinelenebilirlik Orta üstü Orta Orta Yüksek Yüksek 

Isıdan etkilenen 

bölge 
Düşük Yüksek Yüksek Çok düşük Çok düşük 

Kontrol 

edilebilirlik 
Orta üstü Düşük Orta Orta üstü Orta üstü 

Maliyet Yüksek Orta Orta Yüksek Yüksek 

 

Çizelge 4.3‟te gösterildiği gibi lazerle kaplama metodu, kaplama malzemesi ile ana 

malzeme yüzeyi arasında güçlü bağlanma oluştururken, ana malzemenin çok dar bir 

alanı ısıdan etkilenmektedir.  
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4.10. Lazerle Kaplamanın Avantajları ve Dezavantajları 

 

Lazer kaplama, klasik metal işleme teknolojilerinin üstesinden gelemediği sorunların 

çözümüne katkıda bulunmaktadır. Çok çeşitli parçaların ve takımların kaplanmasında 

kullanılabilen lazer kaplama metodu, aşağıdaki avantajlara sahiptir: 

 

Avantajları : 

 

İşlem ısısının kontrolü mümkündür. Lazer kaplama işleminde lazer demetinin 

yapısından dolayı çok iyi kontrol edilebilen bir ısıl işlem bölgesi oluşur. Yüksek 

güçteki lazer demetinin düzgün ayarlanması ile hızlı ısıtma ve soğutmayla, parçada 

çok az bir bölge ısıdan etkilenir. Böylece parçanın özellikleri çok dar bir alanda 

değişme gösterir. Isı etkisi altındaki bölgenin izlenebilmesi üretilen parçaların 

kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Isı, oluşan mikroyapı ve mekanik özellikleri 

doğrudan etkileyen bir parametre olduğundan, lazer kaplamada yüzeydeki enerjinin 

ve katılaşma hızının kontrolünün mümkün olması çok önemli bir özelliktir. 

Parçaların tamiri. Klasik tamir teknolojileri tahrip edici, yüksek sıcaklıklı kaynak 

işlemleridir. İmalat hatalarının bulunması ve son dakikada yapılan değişiklikler 

parçanın tamir suresini ve parçanın kısa bir sure sonra yeniden hasar görme 

olasılığını artırmaktadır. Lazer kaplama, kritik temas yüzeylerindeki işlem yapabilme 

kabiliyetleri ile güvenli bir tamirat teknolojisi olarak göze çarpmaktadır. Lazer 

kaplama parçanın takım ömrünü arttırdığı gibi, bazı durumlarda zorunlu değişmesi 

gereken çok pahalı parçaların kurtarılmasını ve yeniden kazanılmasını da 

sağlamaktadır. 

İmalat süresinin azaltılması. Yeni bir ürün geliştirmek için prototipinin yapılması 

gerekmektedir. Çoğu zaman, bu prototipi yapmak ve onu işleyecek takımları yapmak 

uzun süre gerektirir. Lazer kaplama işleminde, bilgisayar destekli tasarım(CAD) 

kullanılarak prototip ve takımlar beraber üretilebilir. 

Parçaların fonksiyonel olarak üretimi: Klasik metal üretiminde, bir parçanın farklı 

malzeme tabakalarına sahip olarak üretilmesi çok zordur. Lazer kaplama parçaların 

imalatı esnasında farklı malzemelerin enjeksiyonuna olanak tanıdığından, bu 

parçaların farklı fonksiyonel özelliklere sahip olarak üretilmesini de sağlar. Bu 
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durum, çeşitli nozullar kullanılarak değişik tozların aynı anda işlem bölgesine 

enjeksiyonuyla mümkün olabilmektedir [21,32]. 

 

Klasik metotlara göre birçok üstünlüğü bulunmasına rağmen bazı dezavantajları 

vardır. 

 

Dezavantajları: 

 

• Kaplama kalitesi çok fazla değişiklik gösterebilmektedir. Aynı parametrelerle 

yapılan işlem çevrimlerinde bile kalite farklılıkları görülebilmektedir. Bunun 

nedeni, lazer kaplama değişkenlerinin (lazer ışını gücü, lazer demeti hızı, toz 

besleme miktarı gibi yüzeyin ısı soğurma oranı vb. değişkenler kaliteyi etkiler.) 

çok hassas olması ve yapılacak çok küçük değişimlerin bile etkili olmasıdır. 

• Yüksek yatırım maliyeti, lazer kaynaklarından elde edilen verimin düşüklüğü, 

kaplama bölgesinin yetersiz kontrolü bu teknolojinin kaplama ve imalatta daha 

fazla kullanılmasını engellemektedir. 

• Bazı durumlarda oluşturulan tabakaların ana malzemeye çok iyi bağlanamaması, 

kaplama tabakası ile ana metal arasındaki atom hareketlerinin süre kısalığından 

dolayı yetersiz kalması, yöntemin diğer önemli dezavantajları arasında yer alır. 

• Lazerle yapılan işlemlerde, yetişmiş kalifiye eleman ihtiyaç duyulması da 

yöntemin başka bir dezavantajıdır.  

 

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak düşük bakım maliyetli ve yüksek verimli 

güçlü diyot ve fiber lazerler gibi yeni nesil lazerlerin geliştirilmesiyle, lazer 

kaplamanın yakın gelecekte metalik kaplama ve prototip uygulamalarında çok daha 

fazla tercih edileceği düşünülmektedir [21,32]. 
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5. NANOTEKNOLOJİ VE NANOPARÇACIK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 

 

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların 

anlaşılması, kontrolü ile bu boyutlarda fonksiyonel malzemelerin, araçların ve 

sistemlerin geliştirilmesi ve üretimidir [25]. Yunancada „cüce‟ anlamına gelen nano, 

bir metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimidir. Nanoteknoloji en az bir 

boyutu 1-100 nm olan materyaller, cihazlar ve sistemler ile ilgilenmektedir. Bu 

teknoloji sayesinde daha farklı ve üstün nitelikli mekanik, elektrik, ısıl, optik ve 

kimyasal özelliklere sahip materyal ve sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Bilimsel topluluk genellikle, nano-ölçeğin öneminin ilk kabul edilişini, Nobel ödüllü 

fizikçi Richard Feynman‟ın 29 Aralık 1959‟da, Amerikan Fizik Topluluğu‟nun 

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü‟nde gerçekleştirilen yıllık toplantısında verdiği 

konuşmaya dayandırır. “Temelde yeterince boş yer var” başlıklı tarihsel 

konuşmasında Feynman, ilk kez malzemelerin ve aygıtların nanometre aralığındaki 

özelliklerinin, gelecekte fırsatlara olanak tanıyacağını belirtmiştir. Ancak 

Nanoteknoloji kelimesini ilk defa kullanan Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Norio 

Taniguchi olmuştur. 1974'de yayınlanan bir makalede Taniguchi'nin tanımı şöyledir: 

"'Nano-teknoloji' genel olarak malzemelerin atom- atom ya da molekül- molekül 

işlenmesi, ayrılması, birleştirilmesi ve bozulmasıdır [26]. 

 

Nano-ölçekte kimya, biyoloji, elektronik, fizik, malzeme bilimleri ve mühendislik 

alanları yakınsamaya başlar ve belirli bir disiplinin incelediği bir özellik gibi 

ayrımlar geçerliliğini yitirir. Tüm bu disiplinler, nanoteknoloji tarafından 

sağlanabilecek olan olasılıkları anlamaya ve bunlardan faydalanmaya katkıda 

bulunmaktadır. 

 

Nanobilimi ve nanoteknoloji özellikle son yıllarda nanomalzemelerin 

sentezlenebilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve karakterize edilmesi için gerekli 

olan cihazların gelişmesi ile birlikte çok gelişmiştir.  
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1981‟de “taramalı tünelleme mikroskobununun” icat edilmesi, bilim insanlarına 

yapıları nanoölçekte manipüle etme ve bunların görüntülerini alma olanağı 

sağlamıştır. Bundan sonra, 1985‟de “fullerenlerin” keşfi ve 1986‟da da “atomik 

kuvvet mikroskobunun” icat edilmesi, nanobiliminde ve nanoteknolojide asıl dönüm 

noktaları olmuş ve bunların, bilimle teknolojinin en fazla gelecek vadeden dallarını 

oluşturmak üzere evrimleşmelerinin önünü açmıştır [26]. 

 

Sentezleme yöntemleri ve geliştirilen cihazlar sayesinde metal, yarı iletken ve metal 

olmayan nanoyapılı malzemelerin elektrik, optik ve manyetik özellikleri daha iyi 

anlaşılmaktadır.  Son yıllarda kimyasal ve fiziksel yöntemler ile birlikte büyük 

ölçekte seramik nanoparçacıklar üretilebilmektedir.  

 

Nano ölçekteki malzemeler, kütlesel malzemenin özelliklerinden ya da malzemenin 

moleküler haldeki özelliklerinden çok farklı olan yeni özelliklere sahiptirler. 100 nm 

den daha küçük boyuttaki malzemeler, kütlesel halde olan malzemelere göre toplam 

hacimlerine göre çok büyük oranda yüzeye sahiptirler. Örneğin üç beş nm ye kadar 

boyutu olan malzemelerde, atomların üçte biri yüzey atomlarıdır. Bu özellikleri 

nedeniyle üç-beş nm aralığında olan nanoparçacıkları katıdan çok gaz parçacıkları 

halindedir. Bu yüzeyler, elementlerin ve nanoparçacıkların birbirleriyle olan 

etkileşimlerini etkiler. Bu özelliklerinden dolayı kompozit malzemelerde nano 

parçacıklar kullanıldıklarında, sertliği artırabilirken, malzemenin hafiflemesini 

sağlayabilir, kimsaysal ve termal dayanıklılıkları artırabilir. 

 

Yaklaşık olarak 50 nm altındaki boyutlarda kuantum fiziği kanunları, geleneksel 

fizik kurallarının yerini alır. Bunlar bir maddenin iletkenliğinde, elastitisinde, 

reaktifliğinde, sertliğinde, renginde ve sıcaklıkla basınca olan dayanıklılığında 

değişime neden olmaktadır. Bu özellikler nanoteknolojinin daha küçük, daha hızlı, 

daha akıllı, daha güvenli, daha temiz, daha kesin çözümlere olanak sağlayacağı tüm 

endüstriyel sektörler için yararlıdır (Çizelge 5.1). 
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Çizelge 5.1. Makro ölçekli teknolojiler ile nano ölçekli teknolojilerin kıyaslanması   

                    [27.] 

 

Makro-Ölçekli teknolojiler Nano-Ölçekli Teknolojiler 

Klasik Sürekli Fizik Kuantum Fiziği 

Katı Faz Özellikleri Bağlama Özellikleri 

Egemen Kütlesel Özelikler Egemen Yüzey Özellikleri 

Geleneksel Malzemeler/Karışımlar Yeni Bileşikler Ve Karışımlar 

Klasik,Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım Kendiliğinden Düzenlenerek Birleşme 

İstatistiki Topluluklar Tek Tek Parçacıklar 

Elverişli Yüksek Enerji Aralıkları Termal Dalgalanmalı Enerji Aralıkları 

Orta Derecede Alan Kuvveti Aşırı Derecede Yüksek Alan Kuvveti 

 

Nanometre ölçeğinde malzeme üretmek ve kontrol etmek amacıyla, özel üretim 

yöntemleri, kontrol ve ölçümler geliştirilmektedir. Nanoyapılar elde edilmesinde iki 

ana yöntem bulunmaktadır. 

 

 Bunlardan bir tanesi yukardan aşağıya üretim yaklaşımı olarak adlandırılan özel 

işleme ve kimyasal aşındırma teknikleriyle mikroskobik elementlerin yapısal 

boyutlarını nanometre ölçeğine indirmek. Diğeri ise aşağıdan yukarıya üretim 

yaklaşımı olarak bilinen atomik ve moleküler yapıların daha büyük sistemler 

oluşturacak şekilde kontrollü olarak bir arada toplanacak şekilde düzenlenmesidir. 

Prensipte, çok ince taneli polikristalli malzemeleri üretmek için kullanılan her metot 

nanokristalli malzeme üretmek içinde kullanılabilir. Nanoyapılı malzemeleri 

üretmede katı, sıvı ve buhar fazdan başlayan farklı hazırlama metotları 

bulunmaktadır [28]. 

 

Parçacık sentezleme tekniklerinin tümü, katı hal (mekanik öğütme), buhar fazı ve 

çözelti çöktürme yöntemlerinden birini kullanmaktadır.  
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5.1. Mekanik Öğütme Yöntemi 

 

Mekanik öğütme, toz karışımlarından homojen malzeme elde etmeye yarayan bir toz 

işleme tekniğidir. John Benjamin ve meslektaşları bu tekniği 1960 yılların sonlarında 

geliştirmişlerdir. Bu teknik, gaz türbini uygulamaları için Nikel esaslı süper alaşımlar 

elde etmek istenirken yapılan uzun çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Öğütücü bilyeler içeren yüksek enerjili öğütücü ile kontrollü, hassas ve homojen 

yapılı tozlar üretilebilmektedir. Mekanik öğütücüde üretilen malzemelerde bilinen 

döküm veya katı yolla elde edilen metotlarda ortaya çıkan problemler 

oluşmamaktadır. Diğer metotlarla üretimi zor veya imkansız olan, çok karmaşık ve 

oksitlerle güçlendirilmiş alaşımlar üretilebilmektedir. Şekil 5.1‟de mekanik öğütme 

ile elde edilecek malzemeler gösterilmiştir [29]. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                  

 

 

Şekil 5.1. Mekanik öğütme ile elde edilebilen malzeme türleri [22]. 

 

Mekanik öğütme farklı tozların birlikte öğütülmesini, başlangıçta yapısı farklı olan 

bu tozlarla homojen toz parçacıkları elde etmek ve malzemeler arasında tepkimelere 

oluşturmak için kullanılır [30]. Mekanik öğütme toz parçacıklarının kaynaklanma, 

Mekanik Öğütme Tekniği 

Kompozit 

Malzemeler 

 

Ni esaslı süper 

alaşımlar 

ODS 

Alaşımları 

 

Kararlı 

Fazlar 

 

Yarı Kararlı 

Fazlar 

 

Ti esaslı süper 

alaşımlar 

Aşırı doymuş 

alaşımlar 

İntermetalik 

bileşikler 

Amorf  

 alaşımlar 

Nano kristal 

malzemeler 

Kuazikristal 

alaşımlar 

Metal-metal 

kompozitler 

Seramik-matris 

kompozitler 
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kırılma ve yeniden kaynaklamasını sağlayan bir katı hal toz işleme tekniğidir (Şekil 

5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2. Mekanik öğütme işleminde bilye-toz-bilye çarpışması [29]. 

 

Bu işlem hazne içerisine öğütücü bilyelerin ve ezilecek olan tozların uygun 

miktarlarda yerleştirilmesi ile başlar. Bu işlem öğütülen her toz parçacığının kararlı 

hale ulaşmasına kadar sürer. Mekanik öğütme esnasında toz parçacıkları yassılaşır, 

soğuk kaynaklanır, kırılır ve tekrar kaynaklanır. Bu çarpma etkisiyle toz parçacıkları 

plastik deformasyona uğrarlar. Bunun sonucunda oluşan yeni yüzeyler birbirleriyle 

kaynaklanır ve tanecik boyutunun artmasına neden olurlar. Bu işlem sonucunda toz 

parçacıkları başlangıçtaki boyutlarından üç kat daha büyümüş hale gelirler. Bunun 

nedeni kırılan parçacıkların yüzeylerinin çok reaktif olmasından ve yüzey enerjilerini 

azaltmak için topaklanmak istemeklerinden kaynaklanmaktadır [30]. Soğuk 

kaynaklanma aşamasından sonra mekanik alaşımlanan/öğütülen toz malzemelerde 

deformasyon meydana gelmektedir. Soğuk deformasyona uğrayan toz malzemede bir 

süre sonra oluşan maksimum pekleşme sonucunda son aşama olan kırılmalar 

meydana gelmekte ve buna bağlı olarak da toz boyutunda küçülmeler görülmektedir 

(Şekil 5.3). Devam eden deformasyon ile birlikte parçacıklar tekrar kırılmaya başlar 

ve boyutları küçülür [29,31]. 

 

 

 

Bilye 

Bilye 

Toz 
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Şekil.5.3. Mekanik öğütme işlemi esnasındaki toz boyutlarının değişimi [29] 

 

5.1.1. Öğütücü çeşitleri 

 

Mekanik alaşımlama için farklı tiplerde öğütücüler kullanılmaktadır. Bunlar kapasite, 

öğütme verimliliği ve soğutma-ısıtma gibi aparatlar eklenmesi bakımından 

farklılıklar göstermektedirler. 

 

Spex Çalkalayıcı Öğütücü 

 

Bu tip öğütücüler genellikle laboratuvar araştırmaları için bir defada 10-20 gram 

arası malzeme öğütmek için kullanılırlar. Bu öğütücü tipinde genelde bir tane hazne 

bulunur. Ancak öğütücün daha fazla toz işleyebilmesi için, yapılan son tasarımlarla 

birlikte iki hazne kullanımı mümkün kılınmıştır. Hazne içerisine ezilecek olan toz 

parçacıkları ve öğütücü bilyeler yerleştirildikten sonra güvenli bir şekilde sisteme 

yerleştirilir (Şekil 5.4). Hazne dakikada binlerce defa ileri-geri ve sağa- sola 

hareketler yaparak tozları hem karıştırmakta hem de öğütmektedir. Bu öğütücülerde 

bilyelerin çarpma gücü çok yüksek olduğu için yüksek enerjili öğütücü olarak da 

bilinirler. Spex çalkalayıcı öğütücü için kullanılan hazneler sertleştirilmiş çelik, 

Öğütme Süresi (saat) 
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tungsten karbür, zirkonya, paslanmaz çelik, akik vb den yapılır. Şekil 5.4b‟de 

tungsten karbür hazne, öğütücü bilyeler ve contalar gösterilmektedir [29]. 

 

 

  

 

 

  

 

Şekil 5.4.  (a) SPEX 800 çalkalayıcı öğütücü (b) Tungsten karbür hazne, bilyeler,  

                 kapak ve sızdırmaz conta [29]. 

 

Gezegensel Öğütücü 

 

Bir diğer popüler mekanik öğütücü de birkaç yüz gram tozu bir defada öğütebilen 

gezegensel öğütücülerdir (Şekil 5.5). Gezegensel öğütücü, ismini gezegene benzer 

şekilde hareket eden haznesinde almıştır. Bu hazneler dönen destekleyici tepsi 

üzerindedir ve özel bir mekanizma ile kendi eksenleri etrafında dönebilmektedirler. 

Hazne ve destekleyici tabla birbirlerine ters yönde hareket ederken merkez kaç 

kuvveti ters yönde oluşmaktadır (Şekil 5.6).  Kendi ekseni etrafında dönen haznenin 

oluşturduğu merkez kaç kuvveti, öğütücü bilyelerin haznenin iç duvarına çarpmasına 

neden olurken, dönen destekleyici tabla sayesinde hazne içerisindeki malzemenin 

sürtünme ve çarpma etkisi ile öğütülmesi sağlanır. 

 

Bu tip öğütücülerin ilk versiyonlarında hazne ve destekleyici tabla hızı farklı olarak 

ayarlanamazken modern versiyonlarında bu ayar mümkün kılınmıştır. Ayrıca tek 

öğütücüde 2 veya 4 hazne kullanılabilir hale gelmiştir. Öğütücü hazne ve bilyeleri 

akik, silikon nitrit, zirkonya, krom çelik, Cr-Ni çeliği, tungsten karbürden 

yapılabilmektedir [29]. 

(a) (b) 
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Şekil 5.5.  Fritsch Pulverisette P5- 4 hazneli gezegensel öğütücü [29]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6. (a) Destekleyici tabla ve haznelerin dönme yönleri (b) Bilyelerin  

                 öğütücüdeki hareketleri 

 

Atritor Öğütücü  

 

Atritorun çalışma prensibi çok kolaydır. Sabit bir hazne, öğütücü bilyeler ve 

etrafında kanatçıkları bulunan bir karıştırıcıdan oluşan yapıdadır. Öğütülecek tozlar 

ve öğütücü bilyeler sabit hazne içerisine doldurulur. Daha sonra toz ve öğütücü 

bilyeler karıştırıcı kol yardımıyla karıştırılır. Öğütücü bilyelerin birbirlerine, hazne 

ω 

Ω 

Merkez kaç kuvveti 

Ö
ğ

ü
tm

e 
h

az
n

es
in

in
 d

ö
n
m

e 
y

ö
n

ü
 

 



52 
 

duvarına ve karıştırıcıya çarpmasıyla tanecik boyutu azalır. Şekil 5.7b‟de atritorun iç 

yapısı gösterilmektedir.  

 

Atritor içerisinde büyük miktarda tozlar öğütülebilir. Öğütücü haznesi silikon nitrit, 

silikon karbür, zirkonya, kauçuk vb. malzemelerden yapılabilirken, öğütücü bilyeler 

silikon karbür, silikon nitrit, alumina, zirkonyum silikat, paslanmaz çelik, karbon 

çeliği ve tungsten karbürden yapılırlar. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.7. a-) Labaratuvar tipi atritor               b-)  Atritor öğütücünün iç yapısı [29]. 

 

Ticari Öğütücüler 

 

Ticari öğütücülerin boyutu yukarıda bahsedilen öğütücülerden çok daha büyüktür. 

Yaklaşık olarak 1250 kg‟lık toz öğütülebilmektedir (Şekil 5.8). Kapasitesinin 

büyüklüğüne bağlı olarak öğütücünün enerjisinin artması nedeni ile öğütme süresi 

azalır. Yüksek enerjili Spex tipi öğütücüde hızlı çarpmadan dolayı birkaç dakikada 

yapılan işlem atritorde saatler, ticari öğütücülerde birkaç gün alabilmektedir. Şekil 

5.9‟da gezegen ve atritor tipi öğütücüde aynı tane boyutuna ulaşmak için gereken 

süre gösterilmiştir [29]. 
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Şekil 5.8. Mekanik öğütme için kullanılan ticari öğütücüler [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9.  TiB₂ tozu öğütülürken aynı tanecik boyutuna ulaşmak için gereken süre      

                 ( a) Gezegensel Öğütücü (b) Atritor öğütücü [29]. 
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5.1.2. Öğütme işlemini etkileyen parametreler 

 

Mekanik alaşımlama, istenen faz ve mikro yapının elde edilebilmesi için çeşitli 

parametreler üzerinde optimizasyon yapılmasını gerektiren karmaşık bir işlemdir. 

Öğütülen tozların yapısını belirleyen önemli parametreler, 

 Öğütücü tipi 

 Öğütme haznesi 

 Öğütme hızı 

 Öğütme süresi 

 Öğütme bilyelerinin boyutu, tipi ve boyut dağılımı (farklı boyutlarda bilyeler 

kullanılabilir) 

 Bilye-toz oranı 

 Havanın(haznenin) doluluk oranı 

 Öğütme atmosferi 

 İşlem kontrol kimyasalı 

 Öğütücünün sıcaklığı 

 

Tüm bu işlem parametreleri birbirinden tamamen bağımsız değildir. Örneğin; 

optimum öğütme süresi, öğütücü tipine, öğütme bilyelerinin boyutuna, öğütme 

sıcaklığına ve bilye-toz oranına bağlıdır [29]. 

 

Öğütücü Tipi  

 

Mekanik öğütme işleminde farklı tipte öğütücüler kullanılmaktadır. Bunlar kapasite, 

işlem hızı, öğütme sıcaklığını değiştirerek işlem kontrol kabiliyetleri ve tozların 

kirlenme miktarını azaltabilme özellikleri bakımından birbirinden ayrılırlar. Çizelge 

5.2‟de öğütücülerin kapasiteleri gösterilmektedir. Öğütülecek toz çeşidine, toz 

miktarına ve elde edilmek istenen toz bileşimine göre öğütücü seçilir. Gezegen ve 

atritor öğütücüler büyük miktarlarda toz üretmek için kullanılırlar.  
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Çizelge 5.2. Farklı tiplerdeki öğütücülerin kapasiteleri [22]. 

 

 

 

 

Öğütme Haznesi 

 

Haznenin yapımı için kullanılan malzeme önemlidir. Çünkü haznenin iç duvarlarına 

bilyeler çarptığı zaman hazneden toz parçacıkları kopabilmektedir. Bu durum 

tozların kirlenmesine ve bileşiminin değişmesine neden olmaktadır. Hazne 

malzemesi olarak sertleştirilmiş çelik, takım çeliği, sertleştirilmiş krom çeliği, 

temperlenmiş çelik, paslanmaz çelik, WC-Co en yaygın kullanılan malzemelerdir. 

Bakır, titanyum, sert porselen, safir, akik, zirkonya gibi özel malzemeler de 

kullanılabilmektedir. Haznenin geometrik şekli, özellikle içyapısı önemlidir. Spex 

çalkalayıcı öğütücülerde tabanı ve üst yüzeyi bombeli ve düz olan hazneler 

kullanılmaktadır. Tabanı ve üst yüzeyi bombeli olan hazne ile 15 saatte elde edilen 

bileşim, tabanı ve üst yüzeyi düz olan haznede 9 saatte elde edilmektedir [29]. 

 

Öğütme Hızı 

 

Öğütme hızını artırmak tozlara daha fazla enerji verir. Ama öğütücünün tasarımına 

bağlı olarak bu hızında bir limiti vardır. Örneğin geleneksel bilyeli öğütücülerde 

kritik hızın üzerine çıkıldığı zaman, bilyelerde hızlı hareket edeceklerinden bilyeler 

haznenin iç duvarından aşağıya doğru düşmezler ve tozlarda bir çarpma etkisi 

yapmazlar. Bu yüzden maksimum hız, bilyeler aşağıya düşebilsin ve maksimum 

çarpma enerjisi üretebilsin diye bu kritik değerden düşük olmalıdır. 

 

Yüksek hızlar da çalışmanın diğer önemli bir sorunu da haznenin sıcaklığının yüksek 

değerlere ulaşmasıdır. Homojen alaşımlar elde edilmek istendiği durumlarda bu 
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avantaj olabilir ancak aşırı doymuş katı çözeltilerin ve yarı kararlı fazların 

ayrışmasına neden olabileceği için bu bir dezavantajdır.  Ayrıca meydana gelen 

yüksek sıcaklık, tozları kirletmekte ve öğütücü hazne yüzeyine yapışmasına neden 

olabilmektedir [22]. 

 

Öğütme Süresi 

 

Öğütme süresi kırılma ve soğuk kaynaklanma arasında bir denge kurulana kadar 

olmalıdır. Gerekli olan süre öğütücü tipi, şiddeti, bilye-toz oranı ve işlemin 

sıcaklığına göre değişir. Uygulanması gereken süre yukarıdaki parametrelere göre 

seçilmelidir. Ancak sürenin artmasıyla kirlenme seviyesinin ve istenmeyen fazların 

oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için tozlar sadece gerektiği 

kadar öğütülmelidir [29]. 

 

Öğütme Bilyeleri 

 

Öğütme bilyeleri malzemesi olarak sertleştirilmiş çelik, takım çeliği, sertleştirilmiş 

krom çeliği, paslanmaz çelik, WC-Co en çok kullanılan malzemelerdir. Bilyelerin, 

toz üzerinde yeteri kadar çarpma gücü oluşturabilmesi için yoğunluğunun fazla 

olması gerekir. Hazneler için kullanılan bakır, titanyum, niobyum, zirkonya, akik, 

safir, silikon nitrit ve Cu-Be gibi özel malzemeler öğütücü bilye malzemesi olarak da 

kullanılabilir. Eğer mümkünse çapraz kirlenmeden kaçınmak için haznenin ve 

bilyelerin aynı malzemeden olması düşünülmelidir. 

 

Genel olarak, büyük boyutlu bilyeler tozların üzerine daha fazla çarpma enerjisi 

bırakacakları için daha çok tercih edilirler. Elde edilen tozların yapısı bilye boyutuna 

bağlıdır [38]. Örneğin öğütülecek Ti-Al karışımı için 15mm çapında bilyeler içeren 

bir sistemde öğütüldüğü zaman titanyum içerisinde katı aluminyum çözeltisi 

oluşurken, 20 ve 30mm çapında bilyeler kullanıldığında karışımda titanyum ve 

aluminyum fazları oluşmaktadır.  
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Bilye-Toz Kütle Oranı 

 

Bilye-toz oranı da öğütme işleminde önemli bir parametredir. Bazı araştırmacılar 

tarafından bu oran 1:1 den 220:1e kadar seçilmiştir [39]. Genel olarak Spex 

çalkalayıcı gibi düşük kapasiteli öğütücü kullanılmak istenirse 10:1 oranı en yaygın 

kullanılan orandır. Fakat atritor gibi büyük kapasiteli öğütücüler seçilirse bu oran 

50:1 hatta 100:1 e kadar çıkabilir. 

 

Bilye-toz oranı, istenen fazı elde etmek için gereken süreyi önemli oranda 

etkilemektedir. Bu oranı artırmak, öğütme için gerekli süreyi azaltmaktadır. Şekil 

5.10‟da farklı bilye toz oranlarının öğütme süresine etkileri görülebilir. Örneğin Spex 

çalkalayıcı öğütücüde Ti-at%Al toz karışımında amorf fazın oluşması 10:1 oranında 

7 saat sürerken,  50:1 oranında 2 saat ve 100:1 oranında 1 saat sürmektedir [29]. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

   Şekil 5.10. Bilye-toz oranının öğütme süresine etkileri [30].    

                                 

Haznenin Doluluk Oranı 

 

Toz parçacıkları arasındaki alaşımlama, üzerlerine etkiyen çarpma kuvvetleri 

tarafından gerçekleştiği için, havan içerisinde tozların ve bilyelerin rahatça hareket 
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etmeleri için yeterince boşluk olmalıdır. Bu nedenle haznenin bilye-toz karışımıyla 

ne kadar doldurulduğu önemlidir. Eğer toz ve bilyelerin miktarı azsa üretimde az 

olur. Diğer taraftan bu miktar fazla ise bilyeler rahatça hareket edemeyeceği için 

çarpma etkisi düşük olurken verim azalmaktadır. Bundan dolayı hazne çok 

doldurulmamalı, genellikle %50‟si boş bırakılmalıdır [29]. 

 

Öğütme Atmosferi 

 

Öğütme atmosferinin en büyük etkisi tozların kirlenmesi üzerinedir. Bunun için 

haznenin içi başka maddelerle reaksiyona girmeyen argon veya helyum gibi asal 

gazlarla doldurulur.  

 

Atmosfer çeşidi üretilen toz taneciklerinin en son fazını etkilemektedir. Örneğin; Cr-

Fe tozları farklı ortamlarda işlendiği zaman üretilen tozların yapısı değişiktir. Argon 

ortamında amorf faz oluşmazken,  azot atmosferinde işlendiği zaman tozlar tamamen 

amorftur. 

 

İşlem Kontrol Kimyasalı 

 

Toz parçacıkları, öğütme esnasında ağır plastik deformasyona uğradıkları için 

birbirlerine soğuk kaynaklanırlar. Zaten gerçek alaşımlama ancak tozlar da dengeli 

soğuk kaynaklanma ve kırılma olduğu zaman gerçekleşmektedir. Bunu da 

gerçekleştirmek oldukça zordur. Çünkü öğütülürken özellikle sünek tozlar hazneye 

ve öğütücü bilyelere yapışmaktadırlar. Bu yapışmalardan dolayı elde edilen toz 

miktarı çok azalmaktadır. İşte işlem kontrol kimyasalı, öğütme esnasında parçacıklar 

arasındaki soğuk kaynaklanmayı azaltırken parçacıkların hazneye ve öğütücü 

bilyelere yapışmasını da engellemektedir. Ayrıca parçacıkların bir araya gelerek 

topaklanmalarını da önlemektedir. Bu kimyasal maddeler katı, sıvı veya gaz 

olabilmektedir (Çizelge 5.3). 
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Çizelge 5.3. Mekanik öğütmede kullanılan işlem kontrol kimyasalları ve miktarları  

                    [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem Kontrol Kimyasalı Kimyasal  Bileşimi Miktarı 

Benzen C₆H₆ - 

C wax H₃₅C₁₇CONHC₂H₄NHCOC₁
₇H₃₅ 

%1.5 

Didodesil dimetil amonyum 

asetat 

(DDDA) 

C₂₈H₅₉NO₂ - 

Dihekzadesil dimetil 

amonyum asetat 
C₃₆H₇₅NO₅ - 

Dodecane CH₃(CH₂)₁₀CH₃ - 

Etanol C₂H₅OH %4 

Etil asetat CH₃CO₂C₂H₅ - 

Etilenbisditeramit Nopcowax-

22 DSP 
C₂H-2(C₁₈H₃₆ON) %2 

Grafit C %0.5 

Heptan CH₃(CH₂)₅CH₃ %0.5 

Hegzan CH₃ (CH₂)₄CH₃ - 

Lityum-1,2-bis-

dodisilaykoloksi 

Karbonil  

Sülfasüksüneyt 

- - 

Metanol CH₃ OH 
%1, %3, 

%4 

Oktan CH₃ (CH₂)₆CH₃ %1 

Parafin - - 

Polietilen glikol H(OCH₂CH₂)₁₁OH - 

Sodyum klorid NaCl %2 

Sodyum 1,2-bis(dodisil 

karbonil)etan- 

1-sülfat 

- - 

Stearik asit CH₃ (CH₂)₁₆COOH %1 

Tetrahidrofuran - - 

Toluen C₆H₅CH₃ 5ml 
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Öğütme Sıcaklığı 

 

Elde edilen malzemenin mikroyapısını etkileyen önemli bir parametredir. Çünkü 

sıcaklık değişimi üretilen alaşımda meydana gelen intermetalik, nanoyapı veya amorf 

fazların oluşumunu etkilemektedir. 

 

Mekanik öğütmede metal toz parçacıkların öğütülmesi esnasında yüksek difüzyon 

hızıyla beraber ortaya çıkan sıcaklık artışının fazla olması, üretilen alaşımın yeniden 

kristalize olmasına neden olmakta ve kararlı intermetalik fazlar oluşturmaktadır. 

Sıcaklıktaki artış az ise yeniden kristallenme söz konusu olmayacağından amorf veya 

nanokristal yapıların oluşumu mümkündür. Metal toz taneciklerindeki bu sıcaklık 

artışının önemli iki sebebi vardır. Bunlardan biri, öğütücü bilyelerin hareketinden 

dolayı oluşan kinetik enerji diğeri ise öğütme esnasında gerçekleşen ekzotermik 

reaksiyonlardır. Bunlara ek olarak öğütme haznesinin yapıldığı malzeme de sıcaklık 

artışına sebep olabilmektedir. Bu sorun cihaz belirli bir süre çalıştırılıp belirli bir süre 

dinlenmeye bırakılarak azaltılabilmektedir [22]. 

 

5.1.3. Mekanik öğütme yönteminin avantajları  

 

 Amorf, nanokristal, kuazi kristal ve aşırı doymuş katı kompozitler 

üretilebilmektedir. 

 Bu teknikle oksitlenme ile sertleştirme (Oxide Dispersion Strengthening, 

ODS) malzemeleri olarak bilinen ve türbin paletlerini üretmek için geliştirilen 

malzemeler üretilebilmektedir.  

 Mekaniksel öğütme tekniği ile diğer tekniklerle üretilmesi zor ve/veya 

olanaksız olan alaşımlar üretilebilmektedir. 

 Birbirinden farklı erime sıcaklıklarına sahip elementler ile intermetalik fazlar 

oluşturulabilmektedir. 

 Nanokristal malzemelerin üretilmesinde elverişli bir tekniktir. 

 İstenilen reaksiyonları oluşturmakta ve hızlandırmaktadır. 
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 Bu teknikle elde edilen tozların yapısı tamamen homojen olarak elde 

edilebilir. 

 Çok geniş aralıkta malzeme kombinasyonu ile malzemeler elde 

edilebilmektedir. 

 Bir defada oldukça fazla toz üretilebilmektedir. 

 Malzemelerin ve alaşımların üretim maliyetlerini azaltarak doğrudan 

üretilmelerini sağlamaktadır. 

 Performans/birim fiyat dikkate alındığında ekonomik malzeme üretimi 

mümkündür [22]. 

 

5.2. Buhar Fazı  Yöntemleri 

 

  Asal gaz yoğuşturma metodu (IGC) 

  Plazma esaslı nano parçacık sentezleme 

  Alev esaslı nanoparçacık sentezleme 

  Spray pyrolsis yöntemi 

 

5.3. Çözelti Çöktürme Yöntemleri 

 

  Sol-jel işlemi 

  Çözelti çöktürme 

  Su-yağ mikroemulsiyon yöntemi [33]. 
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6. MATERYAL VE DENEYSEL METOT 

 

6.1. Kaplanacak Malzemeler 

 

Lazerle kaplanacak malzemeler olarak SS304 paslanmaz çeliği ve DIN 1.2344 

X40CrMoV51 (H13) takım çeliği kullanılmıştır. Deneyde kullanılacak SS304 

paslanmaz çeliği için, 1,5 mm kalınlığındaki paslanmaz çelik plakadan, 100 mm 

uzunluğunda ve 15 mm genişliğinde numuneler kesilmiştir. Çizelge 6.1‟de SS304 

çeliğinin kimyasal bileşimi gösterilmektedir. 

 

Çizelge 6.1. SS304 paslanmaz çeliğinin kimyasal bileşimi (Ağırlıkça %) 

C  Mn  Si  P  S  Cr  Ni  

0.08 2.0 1.0 0.04 0.03 19.0 9.0 

 

120x100x15 mm boyutlarındaki DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13) takım çeliğinden, 

Makino U32 tel erozyon tezgahı ile 100x15x1.5 mm boyutlarında numuneler 

kesilmiştir. Çizelge 6.2‟de DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13) takım çeliğinin 

kimyasal bileşimi gösterilmektedir. 

 

Çizelge 6.2. DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13)  takım çeliğinin kimyasal bileşimi   

                  (Ağırlıkça %) [41]. 

 

C Cr Mo V Si S  Mn P  

0.40 5.30 1.40 1.00 1.10 0.03 0.40 0.03 

 

6.2. Kullanılan Tezgah 

 

Bütün deneysel çalışmalar Toprakmak AŞ. kesim atelyesinde bulunanan 2 Kw‟lık 

Amada LC-2415 α III lazer tezgahında yapılmıştır (Resim 6.1). Özellikleri çizelge 

6.3‟de gösterilen lazer tezgahı FANUC 160i-L CNC kontrol ünitesine sahiptir. 
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Çizelge 6.3. Amada LC-2415 α III tezgahının özellikleri     

   

Maksimum lazer gücü 2000 Watt 

Maksimum ilerleme 20 m/dakika 

X ekseni hareketi 2514 mm 

Y ekseni hareketi 1550 mm 

Z ekseni hareketi 249 mm 

Maksimum malzeme kesme kalınlığı 

(Karbonlu çelikler için) 
12.7 mm 

Maksimum malzeme kesme kalınlığı 

(Paslanmaz çelik için) 

9 mm 

 

Maksimum Malzeme kesme kalınlığı 

(Aluminyum için) 
4 mm 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan lazer tezgahı 

 

6.3. Kullanılan Reçine  

 

Nanotitanyum parçacıklarının çelik malzemeler üzerine ön kaplanması için reçine 

olarak Araldite71 Huntsman adlı güçlü yapışma özelliği olan vinil fenolik (vinyl 



64 
 

phenolic) C8 H8 O reçine kullanılmıştır. Bu reçinenin özellikleri çizelge 6.4‟te 

belirtilmiştir.  

Çizelge 6.4. Araldite 71 reçinesinin özellikleri 

Özellikler Data 

Görünüş 

Katı içeriği (Ağırlıkça) 

Ana çözücü 

Kuruma zamanı (23 C°) 

Kuruma zamanı (70 C°) 

 

Koyu kahverengi 

47-51% 

Etanol 

8-10 saat 

25 dakika 

 

 

 

6.4. Kaplamada Kullanılan Toz Parçacıkları 

 

Deneylerde, başlangıçtaki boyutu yaklaşık olarak 149 µm ve % 99.7 saflıkta olan 

Titanyum parçacıkları mekanik öğütme yöntemiyle öğütülerek, elde edilen nano TiC 

(titanyum karbür) parçacıkları kullanılmıştır. Titanyum periyodik cetvelin 

4.grubunda yer alan çok sert, gümüşi beyaz renkte parlak bir elementtir. Ergime 

noktası 1668  C, kaynama noktası 3287 C, özgül ağırlığı 4.5 g/cm³ dür. Bu üstün 

metalik özelliklerine karşın cevher üretiminin çoğu metale indirgenmeden TiO₂ 

biçiminde kullanılır. Titanyum nadir element olarak bilinse de yer kabuğunda en çok 

bulunan altıncı elementtir. Cevher yoğunlaşmasının seyrek olması ve cevherden elde 

edilmesin çok zor olması onu değerli bir metal yapar. En önemli titanyum mineralleri 

rutil, ilmenit ve anatas‟dır [40]. 

 

6.4.1. Titanyumun fiziksel özellikleri 

 

Titanyum düşük yoğunluğa sahip nispeten hafif bir metaldir. Bu yoğunluk 

alüminyum (2.71 g/cm3) ve demirin (7.87 g/cm3) arasındadır. Titanyumun 

yoğunluk, erime noktası ve ısıl iletkenliği gibi fiziksel özellikleri Çizelge 6.5‟te 

verilmiştir. 
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Çizelge 6.5. Titanyumun fiziksel özellikleri [40]. 

 

Yoğunluğu 4.507 g/ml 

Erime Noktası 1668 C(1941K) 

Kaynama Noktası 3287 C(3560K) 

Molar Hacmi 10.64 ml/mol 

Isıl İletkenliği 0.219W cm-1 k-1 

Özgül Isı 0.520 J g-1 K-1 

Buharlaşma Entalpisi 425 kJ mol-1 

Atomlaşma Entalpisi 471 kJ mol-1 

 

6.5. Kaplamada Kullanılan Nano Parçacıkların Üretilmesi 

 

Nano boyuttaki TiC parçacıkları, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 

Süperiletkenlik ve Nanoteknoloji Labaratuarında bulunan Retsch PM 100CM 

mekanik öğütme cihazı kullanılarak üretilmiştir (Resim 6.2). 

 

TiC sentezlemek için, Tungsten karbür havan içerisine titanyum tozları ile C₅H₁₂ 

(pentan) kimyasalı eklenerek öğütülmüştür. Bu işlemde sıvı C₅H₁₂ hem soğutma 

amaçlı hem de titanyumun karbon bileşiği oluşturması için eklenmiştir. Aynı 

zamanda sıvı ortamında öğütülen parçacıklar daha homojen olmakta ve küçük 

boylara inebilmektedir (Resim 6.3). 

 

Başlangıçtaki boyutu 149 µm olan titanyum tozları, tungsten karbür hazne ve bilyeler 

kullanılarak 48 saat öğütülmüştür. Öğütücü hızı 400 rpm seçilmiştir. Bilye-kütle toz 

oranı 50:1‟dir. Deneyde 50 adet tungsten karbür öğütücü bilye kullanılmıştır. 

Kullanılan bilyelerin çapı 10 mm ve her biri 7.37 g ağırlığındadır. Kullanılan 

tungsten karbür havanın ağırlığı ise 6 kg‟dır.  
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                              (a)                                                               (b) 

Resim 6.2. a) Deneyde kullanılan Retsch PM 100 CM mekanik öğütme cihazı  

                b) Öğütme havanı ve öğütücü bilyeler 

 

X ışınları toz kırınımı ile yapılan ölçümlerde TiC fazının oluştuğu ancak tungsten 

karbür havanından dolayı tungsten karbür (WC) kirlenmesinin oluştuğu gözlenmiştir 

(Şekil 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.1.  Deneylerde kullanılan nano parçacıklarının x ışınları toz kırınımı  

                desenleri 
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Elde edilen tanecik boyutu X ışınları toz kırınımından (XRD) Scherrer formülü 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

                                                                                                                                 (7.1) 

 

λ  Dalga boyu(Angstroms)    = 1.542 

     Pik yarı genişliği(derece)     =  1.52726 

Pik pozisyonu 2θ  (derece)  = 36.202 

Dp tanecik boyutu = 5.7209 nm 

Ortalama tanecik boyutu 5.7209 nm bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.3. Mekanik öğütme işlemi sonucunda elde edilen nano parçacıkların tarama  

                elektron (SEM) mikroskobu görüntüsü. 
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6.6. Lazerle Kaplama Deneyleri 

 

Bu çalışmada, iki aşamalı lazerle kaplama metodu kullanılmıştır. Çelik yüzeylerini 

kaplamaya hazırlamak için numuneler kesildikten sonra, yüzeyleri 400 numaralı 

zımpara kağıdıyla zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmiştir. Çelik yüzeyleri ön 

kaplama öncesi asetonla temizlenerek yağ ve kirden arındırılmıştır. Bu işlemden 

sonra, mekanik öğütme yöntemiyle elde edilen nanotitanyum karbür (TiC) 

parçacıkları Araldite.71 olarak bilinen reçine içerisine karıştırılarak çelik 

malzemelerin yüzeyine sürülmüştür. Bu ön kaplamanın kalınlığı yaklaşık olarak 0.5 

mmdir. Paslanmaz çeliği ve takım çeliği numuneleri üzerine sürülen bu reçine-

nanotitanyum karbür karışımı oda sıcaklığında kurutularak reçinenin çelik 

yüzeylerine yapışması sağlanmıştır (Resim 6.4). Böylece lazer işlemi esnasında 

titanyum parçacıklarının iş parçası üzerinden uzaklaşması engellenmiştir. Daha sonra 

2 kw‟lik CO₂ lazeri, darbeli modda çelik yüzeyini taramıştır.  

 

Resim 6.4. Ön kaplama yapılmış numuneler 

 

Tüm kaplama uygulamaları için ilerleme ve frekans değerleri aynı tutulmuştur. 

İlerleme miktarı 1000 mm/dk, frekans ise 1500 Hz seçilmiştir. Lazer gücü 

değiştirilerek kaplamalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bütün deneyler Amada 

LC-2415 α III lazer tezgahında yapılmıştır. Kullanılan tezgahtaki güç değerleri, diğer 

lazer tezgahlarından farklı olarak verilebilmektedir. Toplam lazer gücü verildikten 
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sonra duty (çalışma görevi) değeri verilerek tezgahın ortalama gücü 

hesaplanmaktadır. Metallerin lazer ışınını soğurma miktarları farklı olduğu için 

ortalama lazer gücü farklı çıkmaktadır. Örneğin lazer gücü 1500 seçildikten sonra 

duty %20 seçildiği zaman ortalama gücün 300 watt olması beklenir. Ancak bu değer, 

metallerin yansıma durumundan dolayı SS304 çeliğinde, ortalama güç 114 watt 

olurken, H13 takım çeliğinde 73 watt olmaktadır. 

 

Nanotitanyum karbür parçacıklarının çelik yüzeylerine daha iyi kaplanması için, 

lazer demeti 0.1 mm‟lik yana kayma mesafesiyle 10Χ10mm‟lik alanı üçer defa 

taramıştır (Resim 6.6-6.7). Bu işlem tüm numunelerin yüzeylerinde tekrarlanmıştır 

(Şekil 6.2). Deneylerde kullanılan nozulun çapı 1.5 mm‟dir. Lazer demetinin çapı ise 

0.2 mmdir. Nozulun tarama esnasında numunelerin yüzeyinden yüksekliği 0.5 

mmdir. Tüm deneylerde koruyucu gaz olarak Azot gazı kullanılmıştır. Kullanılan 

gazın basıncı 0.2 Mpa‟dır (Resim 6.5). 

 

 

 

 

               

                0.1mm 

Şekil 6.2. Lazer demetinin kaplama esnasındaki ilerleme yönü ve mesafesi 
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Resim 6.5. Lazerle kaplama işlemi.  

 

Paslanmaz çelik ve takım çeliği numuneleri, aynı parametrelerle kaplanmıştır. Duty 

(çalışma görevi) değeri olarak 17, 20, 25 ve 30 seçilmiştir. Ortalama lazer gücü 

malzemelere göre farklılık göstermektedir. Çizelgelerde numunelerin kaplanması 

esnasındaki ortalama lazer güçleri gösterilmektedir (Çizelge 6.6 - 6.7). 

Çizelge 6.6. H13 takım çeliği için duty (çalışma görevi) seçimine göre elde edilen  

                  ortalama lazer gücü değerleri 

Duty (çalışma görevi) 

% 

Lazer gücü 

(watt) 

İlerleme 

(mm/dk) 

Frekans 

(Hz) 

Ortalama 

güç (watt) 

17 

1500 1000 1500 13 

1500 1000 1500 15 

1500 1000 1500 13 

20 

1500 1000 1500 73 

1500 1000 1500 83 

1500 1000 1500 83 

25 

1500 1000 1500 159 

1500 1000 1500 159 

1500 1000 1500 159 

30 

1500 1000 1500 237 

1500 1000 1500 237 

1500 1000 1500 283 
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Çizelge 6.7. SS 304 çeliği için duty (çalışma görevi) seçimine göre elde edilen  

                  ortalama lazer gücü değerleri 

Duty (çalışma görevi) 

% 

Lazer gücü 

(watt) 

İlerleme 

(mm/dk) 

Frekans 

(Hz) 

Ortalama 

güç (watt) 

17 

1500 1000 1500 23 

1500 1000 1500 48 

1500 1000 1500 48 

20 

1500 1000 1500 114 

1500 1000 1500 114 

1500 1000 1500 116 

25 

1500 1000 1500 167 

1500 1000 1500 167 

1500 1000 1500 167 

30 

1500 1000 1500 240 

1500 1000 1500 242 

1500 1000 1500 250 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.6. Lazerle kaplanmış numunelerden örnekler (SS304 çeliği) 

 

 

 

 

 

Resim 6.7. Lazerle kaplanmış numunelerden örnekler (H13 takım çeliği) 
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6.7. Metalografik İncelemeler 

 

Metalografik incelemeler tarama elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım 

spektrumu (EDS), X ışınları toz kırınımı (XRD) ve nano-mikro mekanik test 

cihazındaki optik mikroskop ile yapılmıştır.  

 

6.7.1. Tarama elektron ve optik mikroskop görüntüleri 

 

Deney numunelerini metalografik incelemelere hazırlamak için Gazi Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Malzeme Labaratuarında bulunan 

METKON GRIPO 2V marka zımpara ve polisaj cihazı kullanmıştır. Metalografik 

incelemeler ise Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde bulunan 

Zeiss Evo50 marka tarama elektron mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.    

 

Lazerle kaplanmış numuneler “METKON GRIPO 2V” cihazında 300 dev/dk hızla 

120, 240, 400, 600, 800 ve 1200 numaralı zımparalar ile zımparalandıktan sonra 0.6 

mikron elmas pasta ile parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Parlatılan numuneler 

alkolle yıkanarak kurutulduktan sonra DIN 1.2344 X40CrMoV51 (H13) takım çeliği 

% 5‟lik nital ile SS304 paslanmaz çeliği ise 95 ml HCl 5gr pikrik asitle dağlanmıştır. 

Daha sonra tarama elektron mikroskobuyla çeşitli büyümelerde mikroyapı 

görüntüleri alınmıştır (Resim 6.8-6.14).  

Ayrıca H13 çeliğindeki titanyum karbürleri renklendirmek için numuneler 10 ml HF 

- 5ml HNO₃ ve 85 ml saf su çözeltisi ile dağlanmıştır. Resim 6.15‟teki optik 

mikroskop görüntülerinde titanyum karbür tabakaları sarı renkte açığa çıkmıştır. 
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Resim 6.8. Ortalama lazer gücü 13 watt seçildiği zaman H13 çeliğinin SEM  

                 görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resim 6.9. Ortalama lazer gücü 73 watt seçildiği zaman H13 çeliğinin SEM  

                 görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.10. Ortalama lazer gücü 237 watt seçildiği zaman H13 çeliğinin SEM  

                  görüntüleri (a)911Χ (b)3000Χ 
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Resim 6.11. Ortalama lazer gücü 23 watt seçildiği zaman SS304 çeliğinin SEM  

                  görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 Resim 6.12. Ortalama lazer gücü 114 watt seçildiği zaman SS304 çeliğinin SEM  

                   görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.13. Ortalama lazer gücü 167 watt seçildiği zaman SS304 çeliğinin SEM  

                  görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 
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Resim 6.14. Ortalama lazer gücü 240 watt seçildiği zaman SS304 çeliğinin SEM  

                  görüntüleri (a)1500Χ (b)3000Χ 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.15. H13 çeliğindeki kaplama tabakası içerisindeki titanyum karbür  

                  parçacıklarının optik mikroskop görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6.3. H13 çeliğinin enerji dağılım spektromu (EDS) görüntüsü 
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Şekil 6.4. SS304 çeliğinin enerji dağılım spektrumu (EDS) görüntüsü 

 

X ışınları toz kırınımı ölçümleri ise Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği 

Bölümü SNTG labaratuarında bulunan Rigaku D Max-B marka X ışınları toz 

kırınımı ölçüm cihazıyla yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde ana malzeme nedeniyle 

TiC ve TiN ait pikler belirgin olarak gözlenememiştir. Fakat Şekil 6.3‟ de 

görülebileceği gibi H13 takım çeliği üzerinde yapılan EDS ölçümlerinde çok şiddetli 

Ti pikleri elde edilmiş ve kaplama bölgesinde homojen dağılımlı titanyum tespit 

edilmiştir (Resim 6.10). Ancak SS304 çeliği üzerindeki kaplamalarda yapılan EDS 

ölçümlerinde ise homojen titanyum parçacıkları tespit edilmemiştir (Resim 6.12). 

Kaplama üzerinde yapılan EDS ölçümlerinde, yapıda titanyum parçacıklarının 

homojen dağılmadığı ve topaklandığı tespit edilmiştir (Şekil 6.4). 

 

6.8. Mikroçizik (Microscratch) Deneyleri 

 

Mikroçizik deneyleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında 

bulunan CSM Instrument marka nano-mikro mekanik test cihazı ile yapılmıştır. 

Mikroçizik (Microscratch) deneylerinde 3mm‟lik mesafe boyunca yük 

uygulanmıştır. Kaplama yapılmış numunelerin yüzeyinde 0.5 N‟dan başlayarak 20 

N‟a kadar artacak şekilde yük verilmiştir.  Deneylerde radüsü 100 µm olan Rockwell 

I-128 elmas uç kullanılmıştır. Yükün uygulanma süresi 19.5 saniyedir (Şekil 6.5-

6.10).. Numunelerde kırılmaların yaklaşık olarak 9 N‟da başladığı tespit edilmiştir 

(Resim 6.16-6.17). 

Ti 

Cr Fe 

Si 
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Şekil 6.5. Mesafe – yük grafiği (SS304) 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.6. Çizik mesafesi boyunca kırılmaların oluştuğu akustik yayılım-mesafe              

                grafiği 

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 6.7.  Çizik testi boyunca oluşan kırılmaların derinlik grafiği (SS304) 

Dalma derinliği  

Mesafe(mm)-yük (N) 

Mesafe(mm)-yük(N)  

Mesafe(mm)-yük(N)  

0.0.5N   2.45      4.40      6.35        8.30      10.25     12.20     14.15     16.10     18.05     20.00 

 0.0mm    0.30     0.60        0.90       1.20        1.50       1.80      2.10        2.40      2.70         3.00 

0.50N     2.48       4.40      6.35        8.30      10.25     12.20     14.15     16.10     18.05     20.00 

0.00mm    0.30       0.60       0.90       1.20        1.50       1.80       2.10        2.40      2.70         3.00  

  0.50N     2.48        4.40          6.35        8.30        10.25     12.20        14.15      16.10        18.05     20.00 

0.00mm    0.30           0.60        0.90         1.20        1.50       1.80            2.10        2.40      2.70          3.00  

Akustik Yayılım  
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                    (a)                                                       (b)                                      

 

 

 

 

                   (c)                                                        (d) 

Resim 6.16. Çizik testi sonrası oluşan izlerin optik mikroskop görüntüleri (SS304)     

                  (a) İlk kırılma (b) İkinci kırılma (c) Üçüncü kırılma (d) Son kırılma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  6.8. Mesafe – yük grafiği (H13) 

Mesafe(mm)-yük(N)  

0.50N     2.48          4.40       6.35         8.30        10.25       12.20       14.15     16.10        18.05     20.00 

0.00mm    0.30         0.60        0.90       1.20          1.50          1.80         2.10        2.40        2.70         3.00  
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Şekil 6.9.  Çizik mesafesi boyunca kırılmaların oluştuğu akustik yayılım-mesafe  

                 grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.10 Çizik testi boyunca oluşan kırılmaların derinlik grafiği (H13) 

 

 

 

Akustik Yayılım  

Mesafe(mm)-yük(N)  

Dalma derinliği 

0.50N       2.48          4.40               6.35         8.30            10.25         12.20         14.15          16.10         18.05       20.00 

0.00mm       0.30         0.60               0.90         1.20             1.50            1.80           2.10            2.40            2.70         3.00  

0.50N       2.48          4.40               6.35         8.30            10.25         12.20         14.15          16.10         18.05       20.00 

0.00mm       0.30         0.60               0.90          1.20            1.50          1.80             2.10           2.40           2.70         3.00 
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                            (a)                                                            (b) 

 

 

 

 

                            (c)                                                           (d) 

Resim 6.17. Çizik testi sonrası oluşan izlerin optik mikroskop görüntüleri (H13) 

                  (a) İlk kırılma (b) İkinci kırılma (c) Üçüncü kırılma (d) Son kırılma 

 

6.9. Sertlik Ölçümü  

Mikrosertlik ölçümleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında 

bulunan CSM Instrument marka nano-mikro mekanik test cihazı ile yapılmıştır. 

Parlatılmış ve dağlanmış numunelerin yüzeyinden ana malzemeye doğru (enine 

kesitinden) mikro sertlik ölçümleri yapılarak oluşan fazların sertlikleri ölçülmüştür. 

En başarılı kaplamaların yapıldığı H13 takım çeliği numuneleri ile SS304 paslanmaz 

çeliği numunelerinin sertlik ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler Berkovich  B-K32 elmas 

uç ile 200 mN ön yükte, 10 sn‟lik sürede yapılmıştır. Şekil 6.11‟de 237 wattlık 

ortalama lazer gücüyle ile homojen kaplama elde edilen H13 çeliğinin mikrosertliği 

gösterilmiştir (Resim 6.12). H13 takım çeliği üzerindeki kaplamanın boyutları 

yaklaşık 110 µm iken SS304 çeliğinin kaplama kalınlığı 20-50 mikron arasındadır. 

Mikrosertlik deney sonuçları incelendiğinde yüzeyde oluşan TiC ve TiN fazlarının 

çok sert olduğu, geçiş bölgelerinde tane büyümesi nedeniyle ana yapıya göre sertlik 

artışının olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 6.11-6.12). 
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Şekil.6.11. H13 takım çeliğinin ortalama sertlik değerleri ( 237Watt) 

 

 

 

 

 

Resim 6.18. Mikrosertlik ölçümlerinin yapıldığı bölgeler 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.6.12. SS304 paslanmaz çeliğinin ortalama sertlik değerleri ( 240Watt) 
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7. DENEYSEL SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 

7.1. Lazer Gücü ve Mikroyapılar Açısından Değerlendirme 

 

Elde edilen kaplamaların mikroyapıları incelendiği zaman,  lazer gücünün kaplama 

kalitesi üzerinde çok önemli olduğu tespit edilmiştir.  Lazer gücü düşük seçildiği 

zaman malzeme yüzeyi ile toz parçacıkları arasında difüzyon gerçekleşmemiştir. Toz 

parçacıkları ve ana malzeme arasında difüzyon gerçekleşmesi için yüksek 

sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Özellikle SS304 çeliği içerisinde nanotitanyum karbür 

parçacıklarının yüzeyde homojen şekilde dağılmadığı ve topaklandığı tespit 

edilmiştir. Lazer gücünün düşük tutulduğu deneylerde kaplamalarda gözenekler ve 

çatlaklar oluşmaktadır. En başarılı kaplamalar H13 takım çeliği yüzeyinde yaklaşık 

olarak 110 µm kalınlıkta elde edilmiştir. Kullanılan çeliklerden SS304 çeliğine 

başarılı bir kaplama yapılamazken, H13 takım çeliğinde 237-240 watt aralığındaki 

lazer gücünde başarılı bir kaplama yapılmıştır.  

 

7.2. Mikrosertlik ve Kaplama Kalitesi Açısından Değerlendirme 

 

Elde edilen kaplamaların sertliği yaklaşık olarak 2 kat artmıştır. Yapılan tarama 

elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılım spektromu (EDS) incelemelerinde, 

SS304 çeliği yüzeyine TiC parçacıklarının homojen şekilde dağılmadığı görülmüştür.  

SS304 çeliğinin sertliği hızlı soğumadan dolayı tane büyümesi gerçekleştiği için 

artmıştır. H13 takım çeliğinde ise tarama elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım 

spektrumu (EDS) ve X ışınları toz kırınımından tespit edilen TiC ve TiN fazlarının 

sertliği artırdığı düşünülmektedir.  Çünkü bu seramik fazlar, ana malzeme üzerinde 

100 µm kalınlığında bir tabaka yapmakta olup, seramik fazların sertliği metal 

sertliğinden fazladır. Mikroyapı resimlerinden de görülebileceği gibi seramik fazlar 

ve ana fazlar lazer alaşımlama ile birbirlerine bağlıdır. Şekil 6.11‟ den de görüleceği 

üzere “seyreltme bölgesinde” sertlik daha fazla bulunmuştur. Çünkü bu bölgede 

metal içerisinde karbür eriyik yaptığı için sertlik artmıştır. Bu durum sertlik profil 

eğrisinde açıkça görülmektedir.  
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8. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Tarama elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılım spektrumu (EDS) ölçümleri ve 

sertlik ölçümleri incelendiğinde, en başarılı kaplamaların lazer gücünün 237-297 

watt aralığında seçildiği deneylerde elde edildiği tespit edilmiştir. 

 

 Lazerle kaplama uygulamalarında ortalama lazer gücü düşük tutulduğu zaman 

difüzyon gerçekleşmez iken yüksek tutulduğunda malzemeler yanmaktadır.  

 

Ayrıca ön kaplamanın başarılı bir şekilde yapılması çok önemlidir. Ön kaplama 

yapılmadan önce ana malzeme yüzeyi iyi temizlenmelidir. Bağlayıcı olarak 

kullanılan reçine-toz parçacıkları karışımı ana malzemeye çok iyi yapıştırılmalıdır. 

Bunun için oda sıcaklığında veya fırında yeterli süre kurutulmalıdır. Aksi taktirde 

koruyucu gazın etkisiyle ana malzemeden kopabilmektedirler. 

  

 Sonuç olarak, lazerle alaşımlama ve kaplama uygun parametreler seçildiği zaman 

H13 malzemesi için çok etkindir. 

 

Aynı durum SS304 malzemesi için doğru değildir. Çünkü lazer işleminde malzeme 

yüzeyinde iyi ıslanma olmamaktadır. 

 

H13 malzemesinde lazerle kaplama sonucunda sertlik, aşınma direnci gibi 

özelliklerde iyileşme görülmektedir. 
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