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ÖZET 

Bu çalışmada mekanokimyasal yöntemle, yüksek ergime sıcaklığı ve sertliğe sahip önemli 
geçiş metal borürlerinden ZrB2 nano boyutta sentezlenmiştir. Sentez deneylerinde Zr 
kaynağı olarak elementel Zr ve ZrO2, bor kaynağı olarak B2O3 ve indirgeyici olarak 
elementel Mg kullanılmıştır. Gezegensel tip yüksek enerjili öğütücüde, Ar atmosferinde 
gerçekleştirilen sentez deneylerinde farklı bilye-toz kütle oranları ve dönme hızlarının 
reaksiyon tamamlanma süresi ve elde edilen ürün üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Asetik 
asit liçi ile saflaştırılan ZrB2 nanoparçacıklarının karakterizasyonları, XRD, SEM, TEM, 
VSM, BET ve spesifik yoğunluk analizleri ile yapılmıştır. Ardından ZrB2 nanoparçacıkları, 
ön kaplamalı yöntemle S355JR karbon çeliği ve 7075 serisi alüminyum alaşımı yüzeyine 
N2 atmosferi altında CO2 lazeri ile kaplanmıştır. Ön kaplama işleminde tozlar fenolik 
reçine ile metal yüzeyine yapıştırılmış ve vakum altında ısıl işlem yapılarak yüzeyle 
yaptığı bağ güçlendirilmiştir. Lazer kaplama deneylerinde, farklı lazer güçleri ve ilerleme 
hızları uygulanarak değişken parametrelerin kaplama tabakasının mikroyapısı, faz yapısı, 
sertliği ve aşınma davranışları üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Yapılan incelemelerde, 
S355JR karbon çeliği yüzeyinde, çatlak ve oyuklar bulunmasına rağmen en sert kaplama 
tabakalarının 75 W ve 125 W lazer güçlerinde yapılan deneylerde elde edildiği ancak 
sertliğin düşmesine rağmen homojen ve gözeneksiz kaplama tabakalarının ise 160 W ve 
200 W lazer gücünde yapılan deneylerde elde edildiği tespit edilmiştir. Alüminyum alaşımı 
ve seramik faz arasındaki yüksek ergime sıcaklık farklılıklarından dolayı 7075 serisi 
alüminyum alaşımı yüzeyinde yapılan tüm kaplama deneylerinde kaplama tabakalarında 
çatlak ve gözenekli yapı gözlenmiştir. Aşınma ve çizik testleri, kaplama tabakalarının 
aşınma direncinin ana metale göre geliştirildiğini ve ana metalle çok iyi metalürjik bağ 
yaptığını  ortaya koymuştur. Daha sonra kaplanan numuneler ileri imalat yöntemlerinden 
aşındırıcılı su jeti, tel erezyon, lazer ışını ve aşındırıcılı disk ile kesilerek, kesme 
yöntemlerinin kaplama tabakalarındaki tahribatları araştırılmıştır. En uygun yöntemin 
aşındırıcılı disk ile kesme yöntemi olduğu tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

In this study, ZrB2 nanoparticles that has high melting point and high hardness of transition 
metal borides, were synthesized via mechanochemical method. In the experiments as a 
zirconium source, ZrO2 and elemental Zr, as a boron source B2O3 and elemental Mg were 
used as a reductant. The effect of different ball-to powder ratio and rotating speed on the 
microstructures of sythesized nanoparticles and reaction completion time with planetary 
ball milling were investigated. Nanoparticles leached with acetic acid were characterized 
with XRD, SEM, TEM, VSM, BET and helium pycnometer. Afterwards synthesized ZrB2 
nanoparticles were coated on the surface of S355JR carbon steel and AA7075 aluminum 
alloys by pre-placed laser cladding method with CO2 laser under N2 atmosphere. For the 
precoating process ZrB2 nanoparticles were mixed with phenolic resin and heat treated 
under vacuum to make a strong bonding to substrate. Laser experiments were conducted 
with different laser power, different feed rate and effect of parameters on the coating 
microstructure, phase content, hardness and wear properties were investigated. When laser 
coated surfaces were examined, the hardest coating layers including crack and cavity were 
obtained at 75 W and 125 W laser power, despite that the decline of coating layers 
hardness, crack free and homogen coating layers were obtained experiments conducted at 
160 W and 200 W laser power on the surface of S355JR carbon steel. However there were 
microcrack and porosity on the surface of aluminum alloy because of having high melting 
difference between ceramic nanoparticles and aluminum alloy. According to wear and 
micro scratch tests results, coated layers wear strength had been improved and coating 
layers had a good metallurgical strentgh to substrate. After that coated layers were cut by 
important advanced cutting methods such as abrasive water jut, wire erosion, laser and 
abrasive cutting disk then the effect of these methods on the layers were investigated. The 
results of this study showed that the abrasive cutting methods are the best method. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 
 

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda 

sunulmuştur.  

 

Simgeler    Açıklamalar  
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1. GİRİŞ 
 

Endüstriyel üretimin temelinde yer alan imalat sanayinde karşılaşılan üretim maliyetleri ve 

hammadde fiyatlarındaki ciddi artışlar, üreticileri daha nitelikli ürün geliştirmeye 

zorlamaktadır. Bilim insanları ve araştırma grupları da bu amaçla çalışmalarına yön 

vermekte, mevcut üretim yöntemlerinin iyileştirilmesi, yeni üretim yöntemi ve yeni ürün 

geliştirmesi konularında önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar kimi zaman Ar-

Ge bakımından zayıf imkanlara sahip üreticilere kaynaklık etmekte, kimi zaman ise 

doğrudan endüstriyel üretime dönüşebilmektedir. Yapılan çalışmaların endüstrinin 

gelişmesine önemli katkıları olduğu gibi, açılan her yeni kapı bilimsel anlamda bir çok 

imkanı beraberinde getirmektedir. Ancak gerçekleştirilen ve planlanan tüm çalışmaların 

temelinde, daha nitelikli ürünü daha düşük maliyetle üretmek amacı bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda son yıllarda, periyodik tabloda yer alan birçok elementin üst düzey özelliklere 

sahip bileşikleri üzerinde düşük maliyetli üretim koşullarının araştırılmasına yönelik 

çalışmaların arttığı görülmektedir. 

 

Periyodik tabloda IIIA grubunun ilk elementi olan ve metal ile ametal arasında özellikler 

sergileyen bor elementinin ileri malzeme üretiminde yoğun kullanımının olduğu 

bilinmektedir. Kullanıldığı proseslerde enerji maliyetlerini düşürmesi ve malzemelere 

üstün özellikler kazandırması gibi pek çok avantaj sağlayan bor, metal malzemelerde 

karşılaşılan aşınma ve korozyon gibi sorunlara karşı kompozit malzemeler ve kaplama 

uygulamaları ile etkili çözümler sunmaktadır. Özellikle borun metallerle oluşturduğu metal 

borür bileşikleri imalat sanayinde karşılaşılan sorunlara karşı çözüm oluşturabilecek 

niteliklerde bileşikler olarak dikkat çekmektedir. Metal borür bileşikleri yüksek ergime 

sıcaklığı ve yüksek sertlik özellikleri ile hem kompozit üretiminde hem de kaplama 

uygulamalarında yaygın kullanımı olan bileşiklerdir. Kaplama uygulamalarında kullanımı 

ile pahalı ve üst düzey malzemeler üretilebileceği gibi, niteliksiz metallerin yüzeylerini 

kaplayarak ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni malzemeler üretmekte mümkün olmaktadır.   

Böylelikle uzun ömürlü, farklı koşullarda çalışabilecek, örneğin, yağlayıcı, iletken, darbe 

ve korozyona dayanıklı yüzeylere sahip malzemeler geliştirilebilmektedir. 

 

Yeni ürün üretme çalışmaları çoğu zaman ileri teknoloji gerektiren uygulamalarla mümkün 

olmaktadır. İleri teknoloji uygulamalarının pahalı altyapılar gerektirmesine karşılık son 

yıllarda nanoteknoloji alanında yaşanan ilerlemelerin nitelik/değer bakımından ekonomik 
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çözümler sunduğu görülmektedir. Nano boyutta malzemelerin gösterdikleri yeni 

davranışlar ve yüzey alanından kaynaklanan süper reaktivite özelliği, mikro boyutta çok 

yüksek miktarlarda malzemelerle çözülebilecek sorunların nano boyutta düşük miktarlar 

kullanılarak daha etkili çözülmesini sağlamaktadır. Nanoteknolojinin ilk telaffuz edildiği 

günden bu zamana kadarki yapılan çalışmalar, uzun yıllar çözümsüz olarak nitelendirilen 

pek çok sorunun üstesinden nanoteknoloji ile gelmenin mümkün olabileceğini göstermiştir.  

 

Bu çalışmada borun ikili bileşiklerinden olan ve 3245 oC ergime sıcaklığına sahip olması 

nedeniyle yüksek sıcaklık uygulamalarında sıkça kullanılan zirkonyum diborürün (ZrB2) 

mekanokimyasal yöntemle nano boyutta sentezi detaylı olarak incelenmiştir. ZrB2’nin 

üretiminde birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. Ancak, oda sıcaklığında 

gerçekleşmesi, ekonomik yöntem olması ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi mümkün 

olmayan bileşikleri üretme imkanı sunması gibi ayrıcalıklarından dolayı sentez yöntemi 

olarak mekanokimyasal üretim yöntemi tercih edilmiştir. Sentezlenen ZrB2 nano 

parçacıkları havacılık, otomotiv ve imalat sanayinde yoğun şekilde kullanılan S355JR 

(St52) karbon çeliği ve 7075 serisi alüminyum (AA7075) alaşımı yüzeylerine lazerle 

kaplanmış, optimum lazer kaplama parametreleri belirlenmiştir. Lazer kaplama bilinen bir 

yöntem olmasına karşılık etken parametrelerin çok olması nedeniyle uygulaması zor olan 

bir yöntemdir. Özellikle ex-situ üretim ile gerçekleştirilen lazer kaplama çalışması 

literatürde bir açık olarak tespit edilmiştir. Lazer kaplama sonrası yüzeylerde elde edilen 

kaplama tabakalarının mikroyapı, faz yapısı, sertliği ve aşınma davranışları incelenmiştir. 

Yapılan çalışma, ZrB2 nano parçacıkların mekanokimyasal yöntemle üretim koşullarını, 

lazer kaplama uygulamalarında kullanımını, metal malzeme yüzeylerinde oluşturdukları 

kaplamaların özelliklerini ve kaplamalı malzemelerin işlenebilirliklerini ortaya koyan bir 

çalışmadır. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
 

Adhami ve arkadaşları, TiO2-B2O3-Mg-Al içeren dört farklı toz karışımı ile gezegensel tip 

yüksek enerjili öğütücüde, 15:1 bilye-toz kütle oranı ve 600 rpm dönme hızında kompozit 

nanotozlar sentezlemişlerdir. TiO2 ve B2O3 karışımına çeşitli oranlarda Mg ve Al 

karıştırarak, sentezledikleri tozların faz yapılarını incelemişlerdir. Elde ettikleri 

sonuçlardan, kompozit nanotozların oluşumunun indirgeyici elementin içeriğiyle doğrudan 

ilgili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Farklı oranlarda karıştırdıkları tozların reaksiyonu 

sonucu, elde ettikleri tozların nanokristalli TiB2, TiB2-MgFe0.6Al1.4O4, TiB2-MgAlO4-

Al2O3 ve Al2O3-TiB2 kompozitlerinden oluştuğunu tespit etmişlerdir. SEM 

incelemelerinden, alüminyum içeriğini % 30’dan % 60’a çıkardıklarında, ortalama tane 

boyutunun 94 nm’den 142 nm’ye çıktığını belirtmişlerdir [1]. 

 

Shao ve arkadaşları NiCl2, LiBH4 ve LiCl ile 100 ml hacimli çelik potada, gezegensel tip 

yüksek enerjili öğütücü ile amorf Ni-B nanoparçacıkları üretmişlerdir. 400 rpm dönme 

hızı, 40:1 bilye-toz kütle oranında, 10 saate kadar öğütme sonrası elde ettikleri tozları THF 

ile birkaç defa yıkadıktan sonra 70 ˚C sıcaklıkta 10 saat vakum altında kurutmuşlardır. 

XRD, ICP, BET, DSC, SEM, TEM ve XPS ile karakterize ettikleri tozların, yüksek yüzey 

alanına ve termal kararlılığa sahip, yaklaşık olarak 5 nm boyutunda amorf Ni-B nano 

parçacıklarından oluştuğunu belirtmişlerdir.  Bu çalışmayla düzgün parçacık dağılımına 

sahip amorf nano parçacıkların ve daha büyük ölçekte diğer amorf geçiş metal borürlerinin 

üretilebileceğini ileri sürmüşlerdir [2].   

 

Kim ve arkadaşları mekanokimyasal yöntemle TiCl3 ve VCl3 tuzlarından LiBH4, LiH ile 

geçiş metal borürlerinden olan TiB2 ve VB2 üretmişlerdir. Deneylerde kullandıkları toz 

karışımlarına aynı zamanda proses kontrol ajanı olarak LiCl ekleyerek, öğütme süresince 

sıcaklığın yükselmemesini sağlamışlardır. 500 rpm dönme hızı, 30:1 bilye-toz kütle 

oranında yüksek enerjili öğütücü ile elde ettikleri ürünleri saf su, etanol ve asetonla 

yıkayarak LiCl fazından ayırmışlardır. XRD ve TEM analizleriyle ürettikleri tozların faz 

yapılarını, parçacık morfolojisi ve dağılımını incelediklerinde tane büyüklüğü 15-60 nm 

olan TiB2 ve VB2 nano parçacıklarını ürettiklerini belirtmişlerdir [3].    

 

Çoşkun ve arkadaşı WO2.72, B2O3 ve Mg tozlarıyla Spex tipi yüksek enerjili bilyeli 

öğütücüde W2B5 sentezlemiştir. 10:1 bilye-toz kütle oranında, Argon (Ar) atmosferinde 
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paslanmaz çelik pota ve bilyelerle 20 ve 30 saatlik öğütme yapmışlardır. Başlangıç 

tozlarının stokiyometrilerinin, öğütme süresinin ve asit liçi konsantrasyonunun 

sentezledikleri tozlar üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. SEM, XRD, AAS ve DSC ile 

tozların mikroyapılarını, morfolojilerini ve safsızlıklarını karakterize etmişlerdir. 

Stokiyometriden %  50 fazla miktarda B2O3 kullandıkları deneylerde 30 saat öğütme ve 7 

M HCl ile saflaştırma sonrası ortalama tane boyutu 226 nm olan W2B5 tozları elde 

etmişlerdir [4]. 

 

Peters ve arkadaşları elementel Zr, Ti ve B tozlarını Spex tip yüksek enerjili bilyeli 

öğütücüde öğüterek tek faz (Ti,Zr)B2 elde etmişlerdir. Bu yöntemle üretilen kompozitlerin, 

sıcak presleme ile 1450 °C gibi düşük sıcaklıklarda % 99 oranında yoğunluğa 

erişilebildiğini, sıcak presleme parametrelerinin değiştirilerek farklı tane boyutları elde 

edilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ürettikleri aşınmaya dayanıklı numunelere, ASTM 

standardının erozyon ve aşınma testlerini uygulayarak tane büyüklüğünün aşınma 

dayanımına etkisini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar ticari olarak satılan sementit 

tungsten karbür, kübik bor nitrür ve aynı yöntemle elde edilen TiB2 ile kıyaslanmıştır. 

Ti0,5Zr0,5B2 kompoziti için erozyon oranı 0,14 mm3/kg bulunurken, benzer yöntemle 

üretilen TiB2 için 0,51 mm3/kg,  aşınmaya dirençli bağlayıcı içermeyen WC için ise 0,21 

mm3/kg bulunmuştur [5]. 

 

Akgün ve arkadaşları ZrO2, Mg ve B2O3 tozları ile mekanokimyasal yöntem ve hacim 

tutuşturma sentezi yöntemi ile ZrB2 üretmişlerdir. Hacim tutuşturma sentezi yöntemiyle 

normal atmosferde yaptıkları deneylerde elde ürettikleri tozların ZrB2 ve MgO’nun yanı 

sıra Zr2ON2 ve Mg3B2O6 gibi yan ürünler içerdiğini, Ar atmosferi altında yaptıkları hacim 

tutuşturma sentezi deneylerinde ise Zr2ON2 fazının oluşumunun engellendiğini ileri 

sürmüşlerdir. Liç öncesi ıslak öğütme yaparak, 5 M HCl ile 2,5 saat liç işlemi sonrası MgO 

ve Mg3B2O65 fazlarını gidermişlerdir. Mekanokimyasal yöntemde ise 30 saatlik öğütmenin 

ZrB2’nin üretimi için yeterli olduğunu, 1 M HCl asiti ile 30 dakikalık liç işlemiyle ZrB2 ile 

birlikte oluşan MgO fazının giderildiğini belirtmişlerdir. Stokiyometrinin üzerinde Mg ve 

B2O3 kullanılmasına rağmen ZrO2’nin tamamının ZrB2’ye dönüşümünün sağlanamadığını, 

nihai üründe ZrB2 ile beraber kalıntı ZrO2 bulunduğunu rapor etmişlerdir [6]. 

 

Lu ve arkadaşı, mekanik alaşımlama süresince Zr ve hekzogonal BN(h-BN) tozlarının 

yapısal değişimlerini XRD, FTIR ve SEM ile incelemiştir. Öğütme süresinin artmasıyla h-
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BN tozlarının tane boyutunun hızlıca azaldığını belirtmişlerdir. N ve B atomlarının 

çoğunun Zr tanelerinin içerisinde diffüze olarak katı (Zr,B,N) çözeltisi oluşturduğunu, 

yaklaşık olarak 40 saatlik öğütmede yüzey merkezli kübik Zr(B1-xNx), karışımın 48 saatten 

fazla öğütüldüğü durumlarda ise tüm numunelerin nanokristalli Zr(B1-xNx)’ye dönüştüğünü 

ileri sürmüşlerdir [7]. 

  

Setoudah ve arkadaşı, elementel ZrO2, B2O3 ve Mg karışımını laboratuvar ölçekli öğütücü 

ile Ar atmosferinde öğütmüşlerdir. Öğütme parametreleri olarak 165 rpm dönme hızı ve 

43:1 bilye-toz kütle oranını seçmişlerdir. 5 adet 25,4 mm çapında paslanmaz çelik bilye ve 

pota içerisine, 7 gram ZrO2/B2O3/Mg tozlarının stokiyometrik karışımından katarak Ar 

atmosferi altında 15 saate kadar öğütme yapmışlardır. Öğütme potasının sıcaklığını ölçmek 

için infrared termometre kullanmışlardır. XRD incelemeleriyle öğütme zamanının 

artmasıyla ZrO2’nin ZrB2’ye dönüşümünün arttığını, 15 saate kadar yaptıkları öğütmede 

neredeyse bu dönüşümün tamamlandığını ileri sürmüşlerdir. Ürettikleri toz karışımında 

bulunan kalıntı Mg, B2O3 ve MgO fazlarını % 0,1 M HCl asit ile 1 saat liç ederek kristalite 

boyutu yaklaşık olarak 75 nm olan ZrB2 elde etmişlerdir [8]. 

 

Bilgi ve arkadaşları TiO2, B2O3 ve Mg tozları ile mekanokimyasal yöntemle ve hacimsel 

tutuşturma sentezi yöntemi ile TiB2 üretmişlerdir. Hacimsel tutuşturma sentezi ile normal 

atmosferde yaptıkları deneylerde TiB2 ve MgO fazının yanı sıra Mg2TiO4, Mg3B2O6, 

MgB2 ve TiN gözlemlemişlerdir. Ar atmosferinde yaptıkları deneylerde TiN fazını, % 40 

oranında fazla Mg kullandıklarında ise Mg2TiO4 fazını gidermişlerdir. Asit liçi öncesinde 

etanolde ıslak öğütme ile Mg3B2O6 fazını giderdiklerini, ayrıca 75 ˚C’de 5 M HCl ile ıslak 

öğütme basamağını uygulamadan saf TiB2 elde ettiklerini rapor etmişlerdir. 

Mekanokimyasal sentez deneylerinde ise 15 saatlik öğütme sonrası TiB2 ve MgO içeren 

toz karışımını 0,5 M HCl ile 3 dakika liç ederek saf TiB2 sentezlediklerini belirtmişlerdir 

[9]. 

 

Sharifi ve arkadaşları B2O3, Mg ve C tozları ile mekanokimyasal yöntemle nanoboyutta 

B4C üretmişlerdir. XRD, TEM ve SEM ile faz ve mikroyapı incelemeleri yapmışlardır. 150 

ml hacimli sertleştirilmiş krom çelik pota ve 5 adet 20 mm çapında sertleştirilmiş karbon 

çeliğinden imal edilen bilyelerle, 10:1 bilye-toz kütle oranında 80 saate kadar Ar 

atmosferinde öğütme yapmışlardır. Yaptıkları deneyler sonucunda B4C ve MgO fazından 

oluşan tozlar ürettiklerini, % 10 HCl ile 1 saat liç sonrası B4C elde ettiklerini ileri 
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sürmüşlerdir. TEM incelemelerinden B4C parçacıkların 10-80 nm aralığında olduğunu 

belirtmişlerdir [10].   

 

Ağaoğulları ve arkadaşları La2O3-B2O3-Mg tozları ile mekanokimyasal yöntemle LaB6 

sentezlemişlerdir. Öğütme süresinin ve proses kontrol ajanının reaksiyon üzerine etkilerini 

araştırmışlardır. Sentezledikleri tozları XRD, DSC, SEM ve TEM ile analiz etmişlerdir. 

Spex 8000 D mixer öğütücüde 10:1 bilye-toz kütle oranında gerçekleştikleri deneylerde 

LaB6 ve MgO fazlarının 165 dakika sonra oluşmaya başladığını ve 5 saate kadar 

tamamlandığını belirtmişlerdir. Reaksiyon sonucu oluşan MgO fazını ve Fe kirlenmesini 

3,6 M HCl asit liçi ile giderdiklerini, tane boyutu 75-300 nm arasında olan saf LaB6 

ürettiklerini ileri sürmüşlerdir. Proses kontrol ajanı olarak kullandıkları stearik asidin 

öğütme süresini artırdığını ancak tozların ortalama kristalite boyutuna olumlu etkisinin 

olduğunu gözlemişlerdir [11]. 

 

Balcı ve arkadaşları SPEX 8000 D Mixer yüksek enerjili bilyeli öğütücü ile Ca ve B2O3 

tozları ile mekanokimyasal yöntemle CaB6 sentezlemişlerdir. Sertleştirilmiş çelik pota ve 

bilyelerle, 10:1 bilye-toz kütle oranında, Ar atmosferi altında 3-6 saat öğütme 

gerçekleştirmişlerdir. HCl asiti ile saflaştırdıkları tozları XRD, SEM, EDS ve AAS ile 

karakterize etmişlerdir. En iyi sonuçlara 6 saatlik öğütme, arda arda 2 ve 0,5 M HCl liçi 

sonrası ulaştıklarını rapor etmişlerdir [12]. 

 

Ağaoğulları ve arkadaşları elementel Zr, amorf bor (B) ve grafit (C) tozlarını Zr/B/C: 

1/1/1,1/2/1, 1/1/2, 1/2/2 ve 2/2/1 mol oranlarında karıştırarak, mekanik alaşımlama 

yöntemiyle ZrB2/ZrC seramik tozları elde etmişlerdir.  Mekanik alaşımla deneylerini Spex 

tipi yüksek enerjili bilyeli öğütücüde sertleştirilmiş çelik pota ve bilye kullanılarak 

yapmışlardır. Toz karışımlarının mol oranının ve öğütme süresinin mikroyapı üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. 1/1/1, 1/2/1, 1/1/2, 1/2/2 mol oranlarındaki tozların 2 ve 3 saatlik 

öğütülmesinde, reaksiyona girmeyen Zr ve C ile birlikte ZrB2, ZrC ve B4C parçacıkları 

tespit etmişlerdir. Mol karışımı 2/2/1 olan deneylerde ise 2 saatlik öğütme sonrası elde 

edilen ürünün ZrB2/ZrC seramik tozlarını içerdiğini belirtmişlerdir. ZrC ve ZrB2 

parçacıklarının % 1’den daha az oranda FeB içermekle birlikte boyut dağılımının 50-250 

nm olduğunu rapor etmişlerdir [13]. 
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Welham rutile faz TiO2, B2O3 ve Mg tozları ile mekanokimyasal yöntemle TiB2 

sentezlemiştir. DTA ve XRD ile öğütme zamanının elde edilen ürün üzerindeki etkilerini 

araştırmıştır. 10-15 saat arasındaki öğütme sonrasında reaksiyonların tamamlandığını, 

reaksiyon sonrasını ürünün TiB2 ve MgO’dan oluştuğunu herhangi kalıntı Mg içermediğini 

tespit etmiştir. Oda sıcaklığında 1 M HCl ile 2 saatlik liç sonrası MgO fazını giderirken, 

sentezlediği TiB2’nin tane boyutu 500 nm‘den düşük olduğunu rapor etmiştir [14].  

 

Aviles ve arkadaşları elementel Ti/Zr/B ve Ti/Hf/B tozlarını gezegensel tip yüksek enerjili 

öğütücüde He atmosferinde öğüterek Ti1-xZrxB2 ve Ti1-xHf xB2 katı çözeltileri elde 

etmişlerdir. Bu katı çözeltilerin XRD, TEM, SEM ve EDS ile yapılan karekterizasyon 

incelemelerinden, elementel tozların farklı stokiyometrik oranlarda karışımı sonrası 

üretilen Ti1-xZrxB2’nin nanoyapılı ve kimyasal homojenitesinin iyi olduğunu 

belirtmişlerdir. Farklı stokiyometrik oranlarda karışım sonrası üretilen Ti1-xHf xB2‘de ise 

titanyumca zengin karışımlarda homojen olmayan katı çözeltileri gözlemişlerdir. Elde 

ettikleri katı çözeltilerin iyi termal kararlılık göstermelerinden dolayı yapısal uygulamalar 

için teknolojik malzeme gelişiminde ham madde olarak kullanılabileceğini ileri 

sürmüşlerdir [15]. 

 

Ortiz ve arkadaşları ZrB2 içerisindeki oksit impuritelerinin tane büyümesine ve düşük 

sinterlenmeye neden olmasından dolayı, yüksek enerjili öğütücüde inert olmayan 

atmosferde ticari olarak satın aldıkları % 99 saflıkta ZrB2‘nin oksitlenmesini XRD, helyum 

piknometresi, TEM, FTIR, Raman, XPS gibi karakterizasyon tekniklerini kullanarak 

incelemişlerdir. Yüksek enerjili öğütücü ile normal atmosfede yaptıkları deneylerde ZrB2 

içerisinde geleneksel aşındırıcı değirmenlere göre 2 kat daha fazla oksijen bulunduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Bu oksitlerin, ZrB2 ile birlikte katı çözelti oluşturmadığını, öğütme 

süresince nanoparçacıkların soğuk kaynaklanması sonucu oluşturduğu çok küçük agrege 

partiküllerin yüzeyinde amorf oksitler (ZrO2,B2O3) olarak bulunduğunu rapor etmişlerdir 

[16]. 

 

Aminika ve arkadaşı zirkonyum dioksit, borik asit ve magnezyum tozları ile 

mekanokimyasal yöntemle ZrB2 üreterek XRD, SEM ve TEM ile elde ettikleri ürünleri 

karakterize etmişlerdir. Gezegensel tip yüksek enerjili öğütücüde Ar atmosferi altında 

sertleştirilmiş çelik pota ve 7 adet sertleştirilmiş karbon çeliği bilye ile reaksiyonları 

gerçekleştirmişlerdir. 90 ºC’de 30 dakika süresince 2 M HCl asiti ile ürünün saflaştırmasını 
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yapmışlardır. XRD sonuçlarından 40 saate kadar yapılan mekanokimyasal sentezin tozların 

kristalize boyutunu küçülttüğünü, nanokristalli ZrB2’nin 60 saat sonunda elde edildiğini 

belirtmişlerdir [17]. 

 

Jalaly ve arkadaşları ZrO2, B2O3 ile magnezyotermik ve aluminyotermik indirgeme ile 

nano kristalli ZrB2 elde etmişlerdir. 600 devir/dakika dönme hızı ve 30:1 bilye-toz kütle 

oranı ile gezegensel tip öğütücüde Ar atmosferinde deneyleri yürütmüşlerdir. Potaya 

bağladıkları SMC selonoid valf ile zamanla basınç değişimini gözlemleyerek reaksiyonun 

başlangıcını tespit etmeye çalışmışlardır. Al ile indirgeme deneylerinde egzotermik 

reaksiyon sonucu basıncın 13.  dakikada (tutuşma sıcaklığı), Mg ile indirgeme 

deneylerinde ise basıncın 6. dakikada arttığını gözlemişlerdir. Saflaştırma sonrasında Al ile 

yaptıkları deneylerde Al2O3 fazının giderilemediğini, MgO fazının ise kolayca giderildiğini 

belirtmişlerdir [18].  

 

Gennari ve arkadaşları ZrCl4 ve NaBH4/NaBD4’ün mekanokimyasal reaksiyonuyla 

zirkonyum tetrahidroborate Zr(BH4)4 ve onun deuterid bileşiği Zr(BD4)4 üretmişlerdir. 

Sentez parametrelerinin Zr(BH4)4’ün verimine etkileri incelerken, başlangıçta kullanılan 

ZrCl4-NaBH4 yerine,  ZrCl4-LiBH4 karışımının daha verimli olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğütme atmosferinin elde edilen ürünün miktarını etkilemediğini tespit etmişlerdir.  Saf 

Zr(BH4)4/ Zr(BD4)4‘ün termal kararlılığını Ar altında DSC ve FTIR ile incelediklerinde,  

Zr(BH4)4/ Zr(BD4)4 305/303 K civarında eridiğini, 430 K’de gaz fazından bozunurken 

ısıtmayla birlikte B2H6/B2D6’ya dönüştüğünü tespit etmişlerdir [19]. 

 

Guo ve arkadaşı vakumda ZrO2, B4C ve C nin boro/karbotermal indirgenmesiyle ZrB2 

üreterek, sinterlenebilirliği ve karakterizasyonu çalışmışlardır. Toz karışımını 24 saat 

süresince polietilen havan içerisinde Si3Ni4 bilyelerle karıştırdıktan sonra, döner 

buharlaştırıcı ile kurutmuşlardır. Daha sonra tozları 35 mm çapında ve 10 mm kalınlığında 

disk içinde kuru presledikten sonra, sıcaklığı dakikada 10˚C artırarak vakumda 1 saat 

bekletmişlerdir.  1650 °C’de ürettikleri ZrB2’lerin küresel formda, 1750 °C’de elde 

ettikleri tozların ise sütünsal biçimli ve daha büyük boyutlu olduğunu belirtmişlerdir. 1650 

°C’de sentezledikleri tozların, ticari olarak satılan katkısız ve 1750 °C’de üretilen tozlara 

göre daha küçük boyutlu olduğunu ve düşük oksijen içermesi nedeniyle daha iyi 

sinterlenebildiğini belirtmişlerdir [20].  

 



9 
 

Rangaraj ve arkadaşları, reaktif sıcak presleme ile Zr, B4C, C ve Si tozlarını Ni katkılı ve 

Ni’siz stokiyometrik oranlarda karıştırarak 1600 °C’de % 97-98 bağıl yoğunluğa sahip 

ZrB2-SiC ve ZrB2-ZrCx-SiC kompozitleri üretmişlerdir. Nikelin yoğunlaştırmaya etkisinin 

olduğunu ancak ultra ince ZrC fazının düşük sıcaklıklarda ana etken olduğunu 

belirtmişlerdir. Yoğunlaşmanın reaksiyonun ilk aşamasında gelişen mikron altı tane yapısı 

ve ZrC fazı ile sürdürüldüğünü belirtmişlerdir. Stokiyometrik olmayan Zr, B4C, C ve Si toz 

karışımının 40 MPa’da, 1600 °C’de 30 dakika sürede sıcak preslenmesiyle yaklaşık olarak 

% 98 bağıl yoğunluğa sahip ZrB2-ZrCx-SiC (% 15) kompoziti elde ettiklerini ileri 

sürmüşlerdir [21]. 

 

Melendez-Martinez ve arkadaşları sıcak presleme ile saf ZrB2 ve % 4 Ni katkılı ZrB2’nin 

mikroyapısını, mekanik-fiziksel özelliklerini ve sürünme dayanımı özelliklerini 

incelemişlerdir. Saf ZrB2’nin bağıl yoğunluğu % 86,5 olarak bulunurken, % 4 Ni katklılı 

ZrB2’nin bağıl yoğunluğu ise % 98 bulunmuştur. Elde ettikleri bulgular ile saf ZrB2’deki 

% 13,5 oranındaki gözenekliliğin malzemenin özelliklerini ciddi anlamda etkilediğini 

göstermişlerdir. Ni katkılı malzemenin, yüksek bağıl yoğunluk ve nikelce zengin sünek 

fazından dolayı, oda sıcaklığındaki sertlik, tokluk, Young modülü gibi özellikleri önemli 

oranda daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu malzemenin 1000 ˚C’den yüksek sıcaklıklarda 

dayanımının ciddi şekilde azaldığını belirtmişlerdir. Bunun nedeninin ise Nikelce zengin 

tane sınırlarının 800 ˚C’den yüksek sıcaklıklarda erimeye başlamasıyla olabileceğini öne 

sürmüşlerdir [22]. 

 

Mishra ve arkadaşları kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS), yer 

değiştirme reaksiyon işlemi ve karbotermik indirgeme prosesi gibi üç farklı yöntemle elde 

edilen ZrB2 içerisindeki yapısal hataları incelemişlerdir. SHS yönteminde çok hızlı ısıtma 

ve soğuma hızı nedeniyle,  diğer tekniklerle üretilen ZrB2’lerden daha fazla kusurlu yapı 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Ancak yüksek hata yoğunluğu nedeniyle SHS yöntemiyle 

hazırlanan ZrB2 parçacıkları daha iyi sinterlenebildiğini belirtmişlerdir. SHS ile elde edilen 

parçacıkların yoğunluğunu Ar atmosferinde 1800 ˚C’de, 1 saatte basınçsız sinterlemeyle  

% 93’e kadar çıkarmışlardır [23]. 

 

Zhu ve arkadaşları karbon kaplı ZrB2 tozlarını, dış basınç uygulamadan 1900 °C sıcaklıkta 

teorik yoğunluğuna sinterlemişlerdir. İlk olarak ticari olarak satın alınan ZrB2’nin 

boyutunu azaltmak için 600 rpm dönme hızında 2 saat öğütülmüştür. Daha sonra karbon 
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kaynağı olarak piroliz sonrası % 41 karbon sağlayan fenolik reçineyi, aseton içerisinde 

çözerek daha önce öğütülen ZrB2 ile karıştırıp 24 saat tekrar öğütmüşlerdir. Oda 

sıcaklığında kurutulan tozları tek eksenli presle 30 Mpa ile silindir pelet haline 

getirmişlerdir. Sinterleme öncesi numuneleri Ar akışı altında 700 ˚C’ye ısıtıp, 2 saat 

tutarak fenolik reçinenin ayrışarak ZrB2’nin yüzeyini karbonla kaplamasını sağlamışlardır. 

Sinterleme 1800-2100 ˚C aralığında yapılmıştır. Kaplamasız ZrB2 de bağıl yoğunluk % 70 

iken, % 1 karbon ile kaplı ZrB2’de yoğunluk % 99’a çıkarılmıştır.  Termodinamik 

analizlerle karbonun, parçacıklar yüzeyinde bulunan ZrO2-B2O3 impüriteleriyle reaksiyona 

girerek bu oksitleri yok ettiğini ve tane irileşmesini azaltarak sinterlemeye katkıda 

bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca başlangıç tane boyutunun ve karbon içeriğinin 

yoğunlaştırma, mikroyapı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır [24].   

 

Mishra ve arkadaşı, kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS) yöntemi, 

karbotermermal yöntem ve ticari olarak satın alınan 3 farklı ZrB2 seramiğine farklı 

oranlarda karbon ve titanyum karbür ekleyerek, bu karışımların sinterleme üzerine 

etkilerini incelemiştir. % 4’e kadar karbon katkısının ZrB2 yüzeyindeki oksitleri 

indirgerken aynı zamanda tane büyümesini de azaltarak sinterlemeye katkıda bulunduğu, 

% 4 üzeri karbon katkısının ise ZrB2 ve C arasında düşük kütle transferi ve tane 

sınırlarında kalması nedeniyle yoğunlaşmayı azaltıcı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

TiC’nin ise % 5 kadar eklendiğinde yoğunlaşmayı artırdığı, gözenekliliğe ve TiB2-TiB 

fazlarının oluşmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Kullanılan tozlar arasında en iyi 

yoğunluğa ve homojenliliğe SHS yöntemiyle üretilen tozlarda ulaştıklarını rapor 

etmişlerdir [25].  

 

Jung ve arkadaşları ZrB2’nin sinterlenebilirliğini geliştirmek için 2 aşamalı önişlem 

uygulamışlardır. Önce SPEX/gezegensel öğütücü ile ticari olarak satın alınan ve 2,61 µm 

boyutundaki ve % 1,23 oranında oksit içeren ZrB2’yi öğüterek boyutunu 0,5-0,6 µm’ye 

düşürmüşlerdir. Sonra ZrB2 yüzeyindeki oksit impüritelerini HF çözeltisi ile liç 

etmişlerdir.  Oksit impüritelerinin % 0,5’ten az olması ile bağıl yoğunluğun önemli 

derecede arttığını gözlemişlerdir. Bu ön işlemlerle herhangi bir katkı maddesi eklemeden 

sinterlenmiş ZrB2 seramiğinin bağıl yoğunluğunu % 99,5’e çıkarmışlardır. Mekanik ve 

kimyasal önişlemlerin sinterleme üzerine olumlu etkisinin olduğunu,  aynı zamanda ZrB2 

yüzeyindeki oksit impüritelerinin yoğunluğu etkileyen ana nedenlerden biri olduğunu ileri 

sürmüşlerdir [26]. 
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Monteverde ve arkadaşları % 55 ZrB2 + % 41 TiB2 + % 4 Ni ve % 83 ZrB2 + % 13 B4C + 

% 4 Ni toz karışımları ile iki farklı ZrB2’li kompozit üreterek karakterize etmişlerdir. Bu 

kompozitlerin mikroyapısı ve özellikleri aynı zamanda % 4 Ni içeren monolitik ZrB2 ile 

kıyaslanmıştır. Tüm deneylerde metalik nikelin sıvı faz oluşumunu kolaylaştırarak 

sinterlemeye yardımcı olduğu, ZrB2+TiB2 karışımında  iki Zr-Ti-B katı çözeltisi, diğer 

karışımlarda ise ZrB2 matrisi içerisinde B4C partiküllerinin dağıldığını tespit etmişlerdir. 

Kompozit malzemelerin monolitik ZrB2’ye göre daha iyi mekanik özelliklere sahip 

olduğunu, kırılma tokluğu  ve eğilme mukavemetinin oda sıcaklığında iki katına çıktığını 

ileri sürmüşlerdir. Uzun süreli oksidasyon testlerinden ZrB2’li kompozitlerin, özelliklede 

ikinci faz olarak B4C içeren kompozitlerin monolitik ZrB2’ye göre daha iyi oksit 

dirençlerinin olduğu tespit edilmiştir [27]. 

 

Brochu ve arkadaşları elementel Zr ve B tozları ile basınçsız reaktif sinterleme ile ZrB2 

üretmişlerdir. Stokiyometriye göre tartılan 2 g toz karışımını ilk metotta agat havanda elle 

karıştırıken, ikinci metotta Spex tipi yüksek enerjili öğütücüde 1 saat Ar atmosferinde 

karıştırmışlardır. Sinterleme deneylerini 1800, 2000, 2200 °C’de gerçekleştirmişlerdir. 

Yüksek enerjili öğütücü ile karıştırılan numunelerin bağıl yoğunluğu % 66 - % 79 iken, 

elle karıştırılarak sinterlenen örneklerin yoğunluğu % 58 - % 70 bulunmuştur. Sinterlenen 

seramik tozların ortalama tane boyutunun karıştırma yönteminden etkilenmediğini ancak 

sinterleme sıcaklığıyla arttığını tespit etmişlerdir. Elle karıştırılan numunelerde sıcaklığın 

artmasıyla ortalama tane boyutu 8,5 µm’den  23,5 µm’ye, öğütücü ile karıştırılan 

örneklerde ise 4,6 µm’den 34,9 µm’a çıkarılmıştır [28]. 

 

Chamberlain ve arkadaşları elementel Zr ve B ile reaktif sıcak presleme ile ZrB2 

sentezlemiştir. Zr ve B tozlarını öğütücüde  600 rpm dönme hızında  240 dakika 

karıştırarak, tozların tane boyutunu azaltarak homojen bir karışım elde etmişlerdir. SEM, 

XRD ve DTA ile ürettikleri tozları karakterize etmişlerdir. Sıcak presleme  ile 2100 °C’de 

neredeyse tam yoğunluğa sahip ZrB2 üretttikleri belirtmişlerdir. Reaktif sıcak presleme 

yöntemiyle üretilen yoğunluğu artırılmış ZrB2’nin mekanik özelliklerinin, geleneksel 

yöntemlerle üretilen seramiklerle kıyaslanabileceğini ileri sürmüşlerdir [29]. 

 

Guo ve arkadaşları reaktif plazma sinterleme ile 1650-1800 °C’de ZrH2-B toz karışımları 

ile monolitik ZrB2 seramik tozları üretmişlerdir. İlk olarak tozları SiC havan içerisinde 
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alkol içerisinde 24 saat öğüterek kurutmuşlardır. Ardından bu karışımı 1650-1800 ˚C 

sıcaklıklarda sinterlemişlerdir. 1750 °C ve daha yüksek sıcaklıklarda % 95’in üzerinde 

yoğunluğa sahip herhangi kalıntı ZrH2 ve B içermeyen ZrB2’nin üretilebildiğini 

belirtmişlerdir. ZrB2 seramiklerinin mikroyapılarını XRD ve SEM ile incelemişlerdir. Elde 

edilen seramik tozların elastik modülü, ısı-elektrik iletkenliği ve eğilme mukavemeti gibi 

özellikler bakımından geleneksel sinterleme ile elde edilen ürünlerle kıyaslanabileceğini 

ileri sürmüşlerdir [30]. 

 

Monteverde yaptığı çalışmada ticari olarak satın aldığı ZrB2’ye MoSi2 ve % 15 oranında 

SiC katarak, yoğunlaşma ve mikroyapıya etkilerini incelemiştir. Toz karışımlarını 

polietilen havanda 1 gün boyunca etil alkol içerisinde karıştırmış ve sonrasında döner 

fırında kurutmuştur. MoSi2 katkısının ZrB2’nin yoğunluğunu artırdığını gözlemlerken, SiC 

katkısının ZrB2’nin termal şok mukavemetini ve kırılma tokluğunu artırdığını tespit 

etmiştir. % 15 oranında SiC katkısının termal şok sıcaklığını 330 ˚C’ den 385 ˚C’ye 

çıkardığını, ayrıca SiC katkısının ZrB2’nin oksitlenme direncini iyileştirdiğini aynı 

zamanda MoSi2’ninde sinterlemeye yardımcı olduğunu belirtmiştir [31].  

 

Pierson ve arkadaşları kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile 733 K’de Zirkonyum diborür-

oksitleri içeren ince nanokompozit film sentezlemişlerdir. Bu yöntemde, zirkonyum 

atomları Zircolay-4 altlık malzemesinden gaz/film arayüzüne diffuze olup bor içeren 

moleküllerle reaksiyona girerek ZrB2 sentezlenmiştir. EPMA ile belirlenen atomik 

konsantrasyonlar sırasıyla zirkonyum için % 19, bor için % 41,3; oksijen için % 38,4 ve 

klor için % 1,3 bulunmuştur. Filmde ZrB2, B2O3 ve ZrO2 fazları bulunmuştur. XPS, XRD 

ve TEM analizlerinden, filmin kristal boyutu yaklaşık 10 nm olan, zirkonyumun ve bor 

oksitin amorf katı çözeltisi içerisine gömülü ZrB2 tanelerinden meydana geldiğini tespit 

etmişlerdir. TEM incelemelerinden nanokompozit filmin aynı zamanda 200-500 nm 

aralığında Zr(Fe,Cr)2 çökeltileri içerdiği gözlenmiştir [32]. 

 

Hu ve arkadaşları kendiliğinden yürüyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS) ile Zr, B4C ve Al 

tozlarını kullanarak hibrid ZrB2 ve ZrC parçacıkları sentezlemişlerdir. Al’nin, SHS 

yönteminde sulandırıcı etkisi nedeniyle önemli bir rol oynadığını, alüminyumun erimesiyle 

Zr ile Al’nin reaksiyona girmesiyle ZrAl3 oluştuğunu belirtmişlerdir. Reaksiyonda oluşan 

ısı nedeniyle, C ve B atomlarının sıvı Zr–Al içinde çözündüğünü ve ZrB2 ve ZrC 

çökeltileri elde edildiğini tespit etmişlerdir. Al yüzdesinin ağırlıkça % 30 olduğu 
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deneylerde, sentezlenen seramik parçacıklarının boyutlarının azaldığı, ZrB2 parçacıklarının 

altıgen ve dikdörtgensel biçimde ZrC parçacıklarının ise küresel formda olduğu 

gözlenmiştir. Sentezlenen parçacıkların ortalama boyutu ZrC için 200 nm iken ZrB2 için 

ise 320 nm civarında bulunmuştur [33]. 

 

Cheng yaptığı çalışmada organik-inorganik hibrid bileşikler kullanarak ZrB2 sentezleyerek, 

FTIR, NMR, GPC, XRD ve SEM ile zirkonyumlu polimerin karakterizasyonunu ve 

hidroliz davranışlarını incelemiştir. İlk olarak oda sıcaklığında trietilaminde, zirkonyum 

oksiklorit, asetilaseton ve salisil alkolün yoğunlaştırma polimerizasyonu ile zirkonyum 

içeren polimer sentezlenmiştir. Çözelti içerisinde, zirkonyum içeren polimer ve borik asitin 

karıştırılması ile hibrid prekursörü hazırlamıştır. En son aşamada, prekursörü yüksek 

sıcaklıklarda (1200-1500 °C) proliz ederek zirkonyum diborür tozları elde etmiştir [34].  

 

Balcı ve arkadaşları, karbotermal yöntemle bor kaynağı olarak B2O3 ve elementel B 

kullanarak ZrB2-ZrO2 seramik tozları üretmişlerdir. Yüksek enerjili bilyeli değirmende 

öğütme sonrası, yüksek sıcaklıkta ZrO2, B2O3/B ve indirgeyici olarak C kullanarak seramik 

tozlar üretmişlerdir. Öğütme süresinin (öğütülmemiş, 2 ve 6 saat öğütülmüş), tavlama 

süresinin (6 ve 12 saat) ve tavlama sıcaklığının (1200-1400 °C) seramik tozlarının 

oluşumuna ve mikroyapısına etkilerini incelemişlerdir. Elde edilen tozların mikroyapı, 

termal ve faz yapılarını XRD, DSC ve TEM ile incelerken, ZrB2 oluşumunun bor kaynağı 

olarak B2O3 kullandığında 2 saat öğütme sonrası 1300 °C’de başladığını, elementel B 

kullanıldığında ise 2 saatlik öğütme sonrası 1200 °C’de başladığını tespit etmişlerdir [35].  

 

Guo ve arkadaşları, zirkonyum klorür ve bor karışımını Ar atmosferinde yüksek enerjili 

öğütücü ile 300 rpm dönme hızı, 1:20 toz bilye kütle oranında 2 ve 5 saat öğütmüşlerdir. 

Sonrasında sıcaklığı dakikada 5 ˚C artırarak Ar atmosferinde 1 saat boyunca 800-1200 

°C’de tavlayarak yassı ZrB2 parçacıkları elde etmişlerdir. XRD, SEM ve TEM ile boyut ve 

mikroyapı incelemeleri yapmışlardır. 800 °C sıcaklıkta yapılan deneylerde ZrO2 

gözlediklerini, 1000 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda ZrCl4-B karışımının tamamının 

ZrB2’ye dönüştüğünü, 1200 °C’de ise kalıntı ZrO2’ye rastlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Sentezlenen yassı parçacıklar 0,1-2,1 µm çapında ve 40-200 nm kalınlığında bulunmuştur 

[36]. 
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Chen ve arkadaşları ZrCl4 ve NaBH4’ün otoklav içerisinde Ar atmosferinde 500-700 °C 

aralığında reaksiyona girmesiyle nanoyapılı ZrB2 üretmişlerdir. Oda sıcaklığında 

soğutmaya bıraktıkları tozları saf su ve etanolle birkaç defa yıkayarak impürütelerden 

arındırdıktan sonra, vakumda 60 ˚C’de 4 saat kurutarak saf ZrB2 elde etmişlerdir.  Yüksek 

sıcaklık ve basıncın parçacıkların kristallenmesine ve kristalite boyutununun artmasına 

katkıda bulunduğunu gözlemişlerdir. Tozların mikroyapısını incelediklerinde 700 °C’de 12 

saat sonunda elde ettikleri parçacıkların boyutunun yaklaşık 10-20 nm aralığında olduğunu 

ve tozların 525 ˚C’den itibaren hızlıca oksitlendiğini tespit etmişlerdir [37]. 

 

Ran ve arkadaşları nano ZrO2 tozlarının vakum altında borotermal indirgenmesiyle yüksek 

saflıkta ZrB2sentezlemişlerdir. Reaksiyon işlemini deneysel ve termodinamik olarak 

incelemişlerdir.  ZrO2’nin 1000 °C’de 2 saat vakum altında tamamen ZrB2’ye dönüştüğünü 

ancak kalıntı bor kirlenmelerinin giderilmesi için 1500 °C’den daha yüksek sıcaklıklara 

ihtiyaç duyulduğunu tespit etmişlerdir. 1000-1200 °C de elde edilen ZrB2 parçacıklarının 

çok yüzlü, 500 °C’nin üstünde sıcaklıklarda elde edilenlerin ise neredeyse küresel formda 

oldukları gözlenmiştir. Yüzey alanından hesaplanan tane boyutları incelendiğinde, sentez 

sıcaklığı 1000 °C iken tozların tane boyutu 0,15 µm, 1650 °C’de ise 0,66 µm bulunmuştur. 

1650 °C’de sentezlenen ZrB2 tozlarının oksijen içeriği % 0,43’ten daha düşük bulunmuştur 

[38].  

 

Xie ve arkadaşları, çözelti yöntemiyle zirkonyum diborür ve zirkonyum diborür-tantal 

diborür karışımı sentezlemişlerdir. İlk olarak Zirkonyum n-propoxide (Zr(OP)4) ve 2,4-

pentanedione ile reaksiyon sonrası, hidroliz yaparak zirkonya prekürsör elde etmişlerdir. 

Ayrıca Fenol formaldehite (phenol-formaldehyde) ve borik asit çözeltisi hazırlayarak bor 

ve karbon prekürsorları elde etmişlerdir. Daha sonra bu çözeltileri hidroliz ederek 

zirkonyumlu çözeltiye eklemişlerdir. ZrB2-TaB2 kompoziti için ise benzer şekilde Tantal 

oksit prekürsoru hazırladıktan sonra çözeltiyi kurutup, 800-1100 °C’de Ar akışıyla 2 saat 

proliz etmişlerdir.  1150-1800 °C’de 2 saat Ar atmosferi altında karbotermal indirgeme 

reaksiyonu sonrasında, 200-600 nm boyutunda küresel saf zirkonyum diborür ve 

zirkonyum borür-tantal borür tozları elde etmişlerdir [39]. 

 

Yan ve arkadaşları, inorganik-organik hibrid prekürsorlerle kristalite boyutu 100-200 nm 

olan ZrB2 sentezlemişlerdir. Zirkonya kaynağı olarak zirkonyum oksiklorit, bor oksit için 

borik asit ve karbon kaynağı olarak fenolik reçine kullanmışlardır. Sentezledikleri tozların 
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reaksiyonlarının, yaklaşık olarak 1500 °C’de tamamlandığını belirtmişlerdir. ZrO2-B2O3-C 

sistemindeki termodinamik değişimleri TG ve DTA analizleri ile incelerken, mikroyapıları 

da SEM ve TEM ile incelemişlerdir. Elde ettikleri ürünün kristalite boyutu 200 nm’den 

küçük, yaklaşık 32 m2/g yüzey alanına sahipken % 1’den düşük oranda oksijen 

içermektedir [40].  

 

Kuduka ve arkadaşları elementel Mo ve amorf B’yi  1:2 ve 2:5 mol oranlarında 

karıştırarak, gezegensel tip öğütücüde MoB2 ve Mo2B5 sentezlemişlerdir. 250 ml’lik 

tungsten karbür pota ve bilyelerle 600 rpm dönme hızı, 7,5:1 bilye toz kütle oranı ve 10-40 

saat öğütme sonrası elde ettikleri tozları pelet haline getirerek vakumda 10-2-10-3 Pa 

basınçta, 900-1200 ˚C sıcaklıkta 2 saat süresince tavlamışlardır. Mo-B’nin (1:2) oranında 

karıştırıldığı deneylerde, XRD analizleri ile tek faz hegzagonal MoB2’nin 40 saatte, Mo-B 

(2:5)  oranında karıştırıldığı deneylerde ise 30 saat öğütme sonunda elde edildiği tespit 

edilmiştir. Öğütülen (1:2) oranındaki Mo-B’nin 1000 ˚C üzeri tavlanması ile MoB2 ve 

rombohedral Mo2B5-x fazlarının, (2:5) oranındaki Mo-B’de ise 1000-1500 ˚C arasında 

tavlanması ile tek faz Mo2B5-x‘nin elde edildiğini belirtmişlerdir [41]. 

 

Lizumi ve arkadaşları, 1:2 stokiyometrik oranında hazırladıkları metal Nb ve amorf B toz 

karışımıyla gezegensel tip yüksek enerjili öğütücüde mekanokimyasal yöntemle NbB2 

sentezlemişlerdir. Paslanmaz çelik pota ve bilyelerle 600 rpm dönme hızında, 20:1 bilye 

toz kütle oranında, 5; 9; 16 mm çapında bilyelerle, 5-50 saat aralığında öğütme yaparak 

bilye çapının NbB2’nin sentezlenmesi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Toz karışımının 5 

mm çapında bilyelerle mekanokimyasal sentezinde reaksiyonun 20 saatte başladığı ve 50 

saat içerisinde tamamlandığı, 9 mm çapında bilyelerle reaksiyonun 10 saatte başladığı ve 

30 saatte tamamlandığı, 16 mm çapında bilyelerle ise 5 saatte başladığı ve 20 saatte 

tamamlandığını belirtmişlerdir. Bilye çapının artmasının NbB2’nin sentezlenme süresini 

azalttığını, sentezledikleri NbB2’nin kafes parametrelerinin a=0,3112; c=0,3276 olduğunu 

belirtmişlerdir. 5 ve 9 mm çaplarında bilyelerle 50 saatte sentezledikleri NbB2’nin 

ortalama parçacık boyutunun yaklaşık olarak 370 nm olduğunu rapor etmişlerdir [42]. 

 

Çamurlu hacimsel tutuşturma sentezi ve mekanokimyasal yöntemle MoB üretmiştir. 

Başlangıç kimyasalı olarak MoO3, B2O3 ve Mg kullanırken, proses kontrol ajanı olarak ise 

MgO ve NaCl kullanmıştır. HCl ile saflaştırma sonrası XRD ve SEM ile mikroyapı ve faz 

incelemeleri yapmıştır. Hacimsel tutuşturma sentezi yöntemi ile ürettiği tozların ana 
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fazının Mo ve az miktarda Mo2B, MoB, MoB2 ve Mo2B5 fazlarından meydana geldiğini 

belirtmiştir. Mekanokimyasal yöntemde ise tozların Mo2B, MoB, MoB2 ve Mo 

karışımından oluştuğunu, sonrasında 1400 ˚C’de 3 saatlik tavlama sonrası α-Mo elde 

ettiğini belirtmiştir [44].  

 

Pei ve arkadaşları 1045 çeliğinin yüzeyini hacimce % 60 ZrO2 ve % 40 oranında Ni 

alaşımı içeren tozlarla lazerle kapladıktan sonra, numunelerin mikroyapılarını SEM, XRD, 

EDS ile inceleyerek mikrosertlik testi ile sertliğini ölçmüşlerdir. 1000 W lazer gücü, 10 

mm/s tarama hızı ve 3 mm ışın çapı seçildiğinde kaplama tabakasının gözeneksiz, 

mikroçatlaksız ve çelik yüzeyiyle iyi bağ oluşturduğunu belirlemişlerdir.  Kaplamanın üst 

bölgesinde saf ZrO2 bölgesi bulunurken ana metal yüzeyine yakın bölgede ise Ni alaşımlı 

birleşme bölgesi bulunmuştur. Saf seramik kaplamanın üst bölgesinin ince eş eksenli ZrO2 

tanelerinden, iç bölgede ise seramik katman-birleşme bölgesinden büyüyen sütünsal 

biçimli ZrO2 dentriti içerdiğini rapor etmişlerdir. Kaplama tabakasının yarı kararlı t-ZrO2 

fazıyla birlikte çok az miktarda m-ZrO2 fazı içerirken mikrosertliğinin 1700 Hv0,2 

olduğunu tespit etmişlerdir [45]. 

 

Du ve arkadaşları lazer kaplama ile düşük karbonlu çelik yüzeyine, Fe-Ti, Fe-B ve Fe 

tozlarını belli oranlarda bilyeli öğütücüde homojen olarak karıştırarak ön kaplama yapmış 

ve TiB2 içeren demir esaslı kaplama elde etmişlerdir. Kaplama tabakasının faz içeriğini ve 

mikroyapısını XRD, SEM ve EPMA ile incelemişlerdir. Sonuçlar düzgün dağılımlı altıgen 

şekilli TiB2’nin kaplama içerisinde oluştuğunu göstermiştir. Kaplamadaki TiB2 fazı 

nedeniyle sertliğin yaklaşık olarak altı kat arttığını, aşınma direncinin ise ana malzemeye 

göre on yedi kat arttığını belirlemişlerdir [46]. 

 

Conde ve arkadaşları çok güçlü diyot lazerle, karbon çeliği üzerine Ni-Cr-B-Si tozlarını 

kaplayarak borür içeren nikel esaslı sert yüzey kaplamaları elde etmişlerdir. Yaptıkları 

çalışmada farklı oranlarda karıştırılan iki farklı Ni-Cr-B-Si karışımı toz kullanmışlardır. 

Lazerle yapılan işlem sonrası mikroyapı, tozların karışım oranına göre farklı 

intermetaliklerle beraber γ-Ni matrisinden oluşmuştur. XRD analizleriyle düşük miktarda 

C, B, Cr içeren tozlarla yapılan kaplamanın Nikel (Ni3Fe, NiSi), Bor (B4C, CrB) ve Krom 

(Cr3Si) intermetaliklerinden meydana geldiğini ortaya koymuşlardır. Yüksek oranda C, B, 

Cr içeren tozlarla yapılan kaplamanın ise Ni3B, az miktarda Ni3Fe, Ni3Si ve Cr23C6, 

(FeNi)23C6 krom karbürlerden oluştuğu belirlenmiştir [47]. 
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Yadroitsev ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 80 µm kalınlığında ön kaplanmış çelik 

yüzeyini 50W lazer gücüyle kaplarken, farklı sıcaklıklarda ön ısıtmanın ve lazer tarama 

hızının elde ettikleri kaplamadaki mikroyapı ve geometrisi üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Kaplanacak ana malzeme olarak 304L paslanmaz çeliği, kaplama 

malzemesi olarak ise 316L çeliğini oluşturan tozlar kullanılmıştır. Deneylerde ön ısıtma 

sıcaklıkları 80, 300, 500, 700 ve 800 ˚C, lazer tarama hızı ise 0,08-0,28 m/s aralığında 

seçilmiştir. Ön ısıtma ve lazer tarama hızının erime derinliği ve mikroyapı üzerinde önemli 

etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ön ısıtma sıcaklığının daha çok kaplama izinin 

derinliğini ve kontak açısını etkilediği, tarama hızının ise iz genişliği ve kontakt bölgesinin 

karakteristiğini etkilediği tespit edilmiştir [48]. 

 

Zhang ve arkadaşları lazerle kaplama ve sonrasında yeniden eritme işlemi ile amorf ve 

nanoyapılı kompozit kaplama elde etmişlerdir. XRD incelemeleriyle, amorf yapılı ve bazı 

kristal fazlar içeren kaplama tabakasının mikroyapısının Si miktarıyla değiştiğini ortaya 

koymuşlardır. Farklı oranlarda karıştırılan FeNiSiBNb tozları ile 15 kW’lık sürekli dalga 

modunda CO2 lazeri ile çelik yüzeyinde borür ve metal bileşikleri bulunan kaplama elde 

etmişlerdir. Kaplamadaki amorf fazların artmasının aşınma direncini artırdığını tespit 

etmişlerdir. Kaplamanın, amorf ve kristal kompozit tabaka, kaplama tabakası ve difüzyon 

tabakası olmak üzere üç bölgeden oluştuğunu rapor etmişlerdir. Silisyumun,  Fe esaslı 

amorf kaplama elde etmede kritik rol oynadığı tespit edilmiştir [49]. 

 

Zhang ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 3 kW’lık CO2 lazeri ile demir esaslı alaşım 

tozları ve Zr tozlarını karıştırarak, karbon çeliği üzerine çeşitli boyutlarda ZrC0.7 

partikülleri içeren metal matrisli kompozit tabakası elde etmişlerdir. Güçlü metalürjik 

bağdan dolayı, çelik yüzeyi ve kaplama arasında çok iyi bağ oluşturan çatlaksız ve 

gözeneksiz kaplama tabakası elde etmişlerdir. Kimyasal içerik, yüzey morfolojisi, 

mikroyapı, arayüzey yapısı ve ZrC0,7 parçacıklarının kaplama içerisindeki dağılımı XRD, 

FESEM, EDX ve optik mikroskop ile incelenmiştir. Mikroyapının dentrit, interdentrik 

ötektik ve yapı içerisinde dağılmış ZrC0,7’den oluştuğunu belirtmişlerdir. Lazerin tek bir iz 

yaparak oluşturduğu kaplamaların kesitindeki mikrosertlik HV0.2 1000-1200 arasında 

bulunmuştur. Kaplama tabakasının ve ana metal arasında bulunan martensitten dolayı 

arayüzeyin iyi metalürjik bağ oluşturduğu, lazer izlerinin birbiri üzerinde % 25 oranında 

yana kayarak oluşturduğu kaplamadaki ZrC0,7’nin miktarının ve boyutlarının, lazerin tek 
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bir iz yaparak oluşturduğu kaplamalardakinden daha fazla bulunduğunu belirtmişlerdir 

[50].  

 

Ignat ve arkadaşları 2030 ˚C erime noktası ve yüksek sıcaklıklarda çok iyi oksidasyon 

direnci gibi özellikleri nedeniyle dikkat çeken MoSi2 bileşiğini, karbonlu çelik yüzeyine 

lazerle kaplamışlardır. MoSi2 ile yapılan kaplamaların kırılgan yapıda olmasından dolayı 

MoSi2 tozlarına ZrO2 ekleyerek kaplama yapmışlardır. Sürekli dalga modunda çalışan 

Nd:YAG lazeri ile 1200-3000 W ve 300-600 mm/s tarama hızıyla Ar atmosferi altında 

kaplama yapmışlardır. Birinde MoSi2, diğerinde MoSi2+ZrO2 bulunan toz karışımını 

yatayla 58 derece açı yapan nozullar yardımıyla,  kaplama bölgesine transfer etmişlerdir. 

Bu sayede MoSi2 ile elde edilen kaplamadan daha homojen yapılı ve gözenekliliği daha az 

kaplama tabakası elde etmişlerdir. Yaklaşık olarak ana malzemeden 6 kat daha fazla sertlik 

değerine sahip kaplama (HV 1200) tabakası elde etmişlerdir [51]. 

  

Wu ve arkadaşları AISI 1045 çeliğinin yüzeyinde, lazerle kalın Nikel esaslı (α-alaşımlı) 

amorf kaplama elde etmişlerdir. α-alaşımlı kaplama tabakasının kimyasal kompozisyonun 

çok bileşenli % Ni66Cr5Mo4Zr6P15B’den meydana geldiğini belirtmişlerdir. Yaptıkları 

çalışmada lazer gücünü 7,5 kW ve tarama hızını 40 mm/s seçerek Ar gazı altında 

maksimum 0,8 mm kalınlığa sahip, α-alaşımlı yüksek mikrosertliğe sahip (952-1270 HV) 

ve çok iyi camsı yapı oluşturan kaplama elde etmişlerdir [52]. 

 

Hemmati ve arkadaşları karbon çeliği üzerine Colmonoy 69 (Ni - % 16,5 Cr -  % 3,6 B -% 

4,8 Si - % 0,55 C - % 3 Fe - % 3,5 Mo, % 2,1 Cu) tozlarını sürekli dalga modunda çalışan 

IPG fiber lazeriyle kaplayarak, çelik yüzeyindeki seyrelme miktarına bağlı olarak ortaya 

çıkan demir miktarının kaplamadaki faz oluşumuna etkileri incelenmiştir. Kaplama 

bölgesinde seyrelme oranına bağlı olarak % 25 civarında Fe olması durumunda krom 

borürler gözlenirken,  % 40’tan fazla olması durumunda ise bu fazın oluşumunun 

engellendiğini rapor etmişlerdir. Seyrelmenin artmasına bağlı olarak Ni-Si-B ötektikleri 

azalmıştır. Ni-Si-B ötektiklerinin ve krom borürlerin azalmasına bağlı olarak kaplamanın 

sertliğinin 800 HV’den 500 HV’ye düştüğünü belirtmişlerdir. Bu çalışma ile seyrelme 

miktarının ve lazer paremetrelerinin, kaplamanın faz-mikroyapılarını ve özelliklerini 

önemli oranda etkilediğini göstermişlerdir [53]. 
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Navas ve arkadaşları yaptıkları çalışmada % 0,15 C içeren çelik yüzeyine, NiCrBSi içeren 

toz karışımıyla lazerle ve alev püskürtme yöntemiyle kaplama yaparak, kaplama 

koşullarının mikroyapı ve aşınma davranışı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Uygun 

işleme şartları ile her iki yöntemde de yüksek kalitede kusursuz kaplama elde edilebildiği 

ortaya konmuştur. SEM, EDS ve XRD ile yapılan mikroyapı incelemelerinde, her iki 

yöntemde de benzer fazların oluştuğu ancak fazların morfolojisinin ve dağılımlarının farklı 

olduğu gözlenmiştir. Lazerle kaplamada katı Ni çözeltisi içerisinde farklı boyuttaki fazların 

dağılımı heterojen iken alevle püskürtme ile yapılan kaplamalarda benzer fazlar homojen 

dağılmıştır. Mikroyapıdaki bu değişimlere rağmen, tribolojik şartlara bağlı olarak aşınma 

davranışları birbirinden çok farklı bulunmamıştır. Abrasiv aşınmada, abrasiv parçacıkların 

morfolojisi, aşınma miktarını ve aşınma türünü etkilemektedir. Elmas parçacıkları, SiC 

parçacıklarıyla kıyaslandığında daha sert olmasına rağmen, SiC partiküllerinin keskin 

geometriye sahip olması nedeniyle SiC ile daha fazla aşınma gerçekleştiği gözlenmiştir 

[54].  

 

Manna ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sade karbonlu AISI 1010 çeliğinin yüzeyinde, 

aşınma ve korozyon dirençli Fe esaslı Fe-B-C, Fe-B-Si ve Fe-BC-Si-Al-C tozları ile 

amorf/camsı tabaka elde etmeye çalışmışlardır. Hızlı katılaşma durumlarında camsı yapı 

oluşturan bu üç farklı toz karışımı, sürekli dalga modunda Nd:YAG  lazeriyle ana metal 

yüzeyine kaplanmıştır.  Lazerle kaplamada gerçekleşen hızlı soğumaya rağmen, kaplama 

bölgesi ve ana metal arayüzeyi arasındaki önemli orandaki çözünme dağılımı nedeniyle 

hiçbir kaplama yüzeyinde amorf/camsı kaplama elde edilememiştir. Yüzey mikroyapısı 

incelendiğinde intermetalik faz/bileşikler elde edilmiştir. Özellikle demir oranı yüksek olan 

tozlarla elde edilen kaplama tabakasında mikrosertlik ve aşınma direnci daha yüksek 

bulunmuştur. % 3,56 NaCl çözeltisi ile yapılan korozyon direnci deneyleri, korozyona 

karşı direncin % 94 Fe içeren tozlarla yapılan kaplamalarda daha yüksek olduğunu 

göstermiştir. Deneylerde kullanılan lazer işleme parametreleriyle (1-1,8 kW lazer gücü ve 

1000 - 6000 mm/min tarama hızı) amorf mikroyapı elde edilemediği ancak özellikle % 94 

Fe içeren tozlarla yapılan kaplamalarda aşınma ve korozyon direncinin önemli oranda 

arttığı gözlenmiştir [55]. 

 

Chao ve arkadaşları düşük karbonlu A3 çeliğinin yüzeyinde, lazerle B4C parçacıkları 

içeren nikel kompozit tabaka elde etmeye çalışarak, kaplama tabakasının aşınma 

dayanımını ve mikroyapılarını incelemişlerdir. Uygun lazer gücü ve tarama hızıyla B2O3, 
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grafit (C) ve Ni60 alaşım tozları ile B4C içeren kompozit tabaka elde edilmiştir. Metalürji 

ve mikroyapı analizleri, kaplama bölgesinde oluşan yeni beyaz partikül fazının B4C ve 

Fe3Ni3B’den meydana geldiğini göstermiştir. Kompozit tabakasının üst, orta ve alt 

bölgelerindeki yapı birbirinden farklı iken matris içerisinde homojen dağılmış bu fazlar 

nedeniyle, kompozit tabakasının mikrosertliği HV0.3 1400 gibi çok yüksek değere ve çok 

iyi aşınma direncine sahip bulunmuştur [56].  

 

Li-xia ve arkadaşları 9Cr18 paslanmaz çeliği yüzeyine, TiB2, grafit ve Ni60A tozlarını      

% 81 : % 4 : % 15 oranlarında karıştırarak 0,1 mm kalınlığında ön kaplamışlardır. 

Ardından çelik yüzeyini 2,5 kW lazer gücü ve 4/5/6 mm/s tarama hızlarında lazerle 

kaplayarak,  demir, nikel, krom, silisyum ve titanyum karbürleri elde etmişlerdir. Elde 

ettikleri sonuçlarla,  kaplama tabakasının mikroyapısının düzensiz FeC kristallerinden 

oluştuğunu, FeC kristallerinin çevresinde krom ve demir karbürlerin olduğunu, kaplama 

içerisinde de küçük granül TiC parçacıklarının bulunduğunu belirtmişlerdir. Yaptıkları 

çalışmada, karbürler nedeniyle kaplamanın mikrosertlik ve aşınma dayanımının önemli 

derecede arttığını ortaya koymuşlardır [57].  

 

Zhang ve arkadaşları, korozyon direnci nedeniyle nükleer enerji santrallerinde çok fazla 

kullanılan ancak aşınma direnci nispeten düşük olan paslanmaz çeliklerinin özelliklerini 

iyileştirmek için, CO2 lazeri ile östenitik AISI 316L çeliği yüzeyini Colmonoy tozları ile 

lazerle kaplamışlardır. Lazer işlemi öncesi ön ısıtmanın gerekli olduğunu ve 450 ˚C’de 

yapılan ön ısıtmanın çatlak oluşumunu engellediğini tespit etmişlerdir. Lazer gücü, tarama 

hızı, odaklama mesafesi, toz ekleme hızının kaplama kalınlığına etkilerini, penetrasyon 

derinliği ve seyrelmenin etkilerini araştırmışlardır. Sürtünme ve aşınma test sonuçlarıyla, 

lazerle kaplanan numunelerin sürtünme dirençlerinin daha düşük, aşınma dirençlerinin ise 

53 kat artırıldığını ortaya koymuşlardır. Lazerle kaplanan tabakanın mikroyapısının nikelce 

zengin östenit, borür ve karbürden meydana geldiğini belirtmişlerdir [58]. 

 

Qingjun ve arkadaşları lazer kaplama yöntemiyle, düşük saflıktaki ham tozlarla % 

Fe38Ni30-xSi16B14V2Mx, (X=0,1,2), (M=Al, Ti, Mo ve C ) AISI1045 çeliği üzerinde amorf 

kompozit tabakaları elde etmişlerdir. XRD ve TEM sonuçlarıyla kaplamanın çok düşük 

miktarda kristal faz içerirken, çoğunlukla amorf yapıdan oluştuğunu, düşük saflıkfaki ham 

malzemelerden elde edilen demir esaslı alaşımın, mikrosertlik ve camsı yapı oluşturma 

kabiliyetinin, eklenen küçük miktarda çoklu elementlerle geliştirilebileceğini ortaya 
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koymuşlardır. Eklenen elementlerin optimum değerlerinin çok önemli olduğunu, X=1 

olduğunda kaplamanın mikroyapısının % 97,93 amorf, % 2,07 kristal fazdan oluştuğunu, 

sonuç olarak kaplamanın mikrosertliğinin en yüksek değerine ulaştığını belirtmişlerdir. 

Eklenen tozların miktarının artırılması neticesinde, kaplamadaki amorf fazının azaldığını, 

onun yerine kristal faz birikiminin başladığını, böylece mikrosertliğin azaldığını rapor 

etmişlerdir [59]. 

  

Du ve arkadaşları, makine parçalarının aşınma direncini artırmak için ferrotitanyum ve 

ferroboron tozları ile AISI 1010 çelik yüzeyini lazerle kaplayarak TiB2/Fe kompozit 

kaplama tabakası elde etmişlerdir. Kompozit tabakasının mikroyapı ve faz içeriği XRD, 

SEM ve EPMA ile incelenmiştir. Mikrosertlik cihazı ve block-on- ring aşınma test cihazı 

ile kompozit kaplamanın mikrosertlik ve aşınma direnci test edilmiştir. Elde ettikleri 

sonuçlarla, ana metal ile iyi metalürjik bağ oluşturan gözeneksiz yapının elde edildiğini 

ortaya koymuşlardır. Kaplamadaki fazların TiB2 ve α-Fe’den oluştuğunu, sert TiB2 

fazından dolayı kompozit kaplama tabakasının mikrosertlik ve aşınma direncinin ana 

metale göre önemli oranda arttığını tespit etmişlerdir [60].  

 

Wang ve arkadaşları AISI 1045 çeliğinin yüzeyini B4C, TiO2, Al ve Fe tozları ile 5 kW’lık 

CO2 lazeri ile kaplamışlardır. Yaklaşık olarak 1,2 mm kalınlığında organik bağlayıcı ile ön 

kapladıkları bu tozları 2000W lazer gücü, 5 mm/s ilerleme hızı ve 10 l/dak Ar gazı altında 

lazerle işleyerek α-Fe, TiB2 ve TiC fazlarından oluşan kaplama tabakası elde etmişlerdir. 

Kompozit kaplamadaki TiB2’nin dikdörtgensel ve koyu gri renkte, TiC’nin ise düzensiz 

şekilli açık gri renkte olduğunu, kaplama tabakasının aşınma davranışının ana metale göre 

önemli oranda geliştirildiğini ve düşük sürtünme katsayısına sahip olduğunu tespit 

etmişlerdir [61].  

 

Wu ve arkadaşları vanadyum, karbon ve demir toz karışımlarını organik bağlayıcı ile 

yaklaşık 1 mm kalınlığında A3 çeliği yüzeyine ön kaplayarak, ardından 2,5 kW’lık CO2 

lazeriyle, çelik yüzeyinde aşınma direncini geliştiren VC-Cr7C3 seramik kaplama tabakası 

elde etmişlerdir. Kaplamanın faz ve mikroyapılarını XRD, SEM, TEM ve EDX ile analiz 

ederek, aşınma ve sertlik deneyleri uygulamışlardır. Ana metalle çok iyi metalürjik bağ 

yapan düzgün dağılımlı kaplama tabakası elde edilmiştir. Kaplamada bulunan VC-Cr7C3 

fazlarının kaplama tabakasının alt kısmından üst yüzeyine doğru gittikçe arttığını 

gözlemlemişlerdir. 150 HV olan çeliğin mikrosertliğinin kaplama tabakasında 1050 HV’ye 
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kadar çıktığını, aşınma direncinin ise ana metale göre 4 kat daha geliştirildiğini tespit 

etmişlerdir [62]. 

 

Paul ve arkadaşları düşük karbonlu çeliği yüzeyine Nd:YAG lazeri ile WC - % 12 Co 

içeren tozları 3-8 g/min hızında, toz besleme ünitesiyle lazerin erittiği bölgeye ekleyerek 

sert kaplama tabakası elde etmişlerdir. Yaptıkları mekanik ve metalürjik testlerde yoğun ve 

gözeneksiz WC-Co’lu kaplama tabakasının çok iyi metalürjik bağ oluşturduğunu tespit 

etmişlerdir. Ana metalin sertliği 200 HV iken elde ettikleri kompozit tabakasının sertliği 

1350 HV bulunmuştur. WC-Co tabakasının ana metale bağlanma dayanımı yaklaşık olarak 

60 MPa olarak ölçülmüştür [63]. 

 

Majumdar ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Ti-6Al-4V malzemesinin yüzeyini Ar gazı 

altında sürekli dalga modunda çalışan çok güçlü diyot lazerle Ti - % 2 B içeren tozlarla 

kaplayarak, TiB dağılımlı α-Ti matrisli kompozit tabakası elde etmeye çalışmışlardır. 

Ticari olarak alınan α-Ti’nin mikrosertliği 240 VHN iken, elde edilen kaplamanın ortalama 

mikrosertliği seçilen lazer parametrelerine bağlı olarak 290-500 VHN olarak bulunmuştur. 

Kaplama tabakasının TiB ve α-Ti matrisi içerisinde ince küresel ve iğnemsi şeklinde TiB 

çökeltilerinden oluştuğunu, ortalama Young modülün ise 155-165 GPa’ya çıkarıldığını 

belirtmişlerdir [64]. 

 

Yılbaş ve arkadaşları 70 W ve 110 W lazer güçleriyle Ti6Al4V yüzeyini N2 atmosferi 

altında ergiterek gözeneksiz ve homojen nitrür fazları elde etmişlerdir. SEM, XRD ve XPS 

ile karakterize ettikleri yüzeylerde mikrosertlik deneyleri yapmışlardır. Kaplama 

tabakasının altın renginde olduğunu ancak lazer gücünün artmasıyla koyu altın rengine 

dönüştüğünü belirtmişlerdir. δ-TiN ve ε-TiN fazlarının bulunduğu kaplama tabakasının 

gözeneksiz ve çatlaksız olduğunu ancak yüksek lazer gücünde N2 konsantrasyonunun 

yoğun olduğu bölgede uzun çatlakların bulunduğunu tespit etmişlerdir. Lazer gücünün 

yüksek olduğu deneylerdeki kaplamaların sertliği, düşük lazer gücüne oranla bir miktar 

artmakla birlikte ana metalin sertliğinden yaklaşık olarak 3 kat daha fazla bulunmuştur 

[65].  

 

Sun ve arkadaşları TiC-NiCrBSi tozlarını karıştırarak, 4 kW’lık CO2 lazeriyle Ti-6Al-4V 

alaşımı yüzeyinde kompozit kaplama tabakası elde etmişlerdir. Kaplamanın mikroyapısı ve 

aşınma özellikleri atmosferde ve vakum (10-15 Pa) altında incelenmiştir. Kaplama bölgesi, 
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bağlanma bölgesi ve ısıdan etkilenen bölge olmak üzere üç farklı bölge gözlenmiştir. 

Kaplama bölgesi çözünmeyen TiC parçacıkları, çökelti TiC ve dentritleri, γ-NiP ve γ-

Ni+Ni3B ötektikleri içerisinde dağılmış Cr23C6, CrB ve TiB2 içermektedir. Bağlanma 

bölgesinin ve ısıdan etkilenen bölgenin küçük dentritler ve iğnemsi martensitten 

oluştuğunu, kompozit kaplama tabakasının atmosferde ve vakumda çok iyi aşınma 

dayanımı gösterdiğini iddia etmişlerdir. Kaplamanın aşınma davranışı atmosferde abrasiv 

iken ve ağırlık kaybı % 11,4 iken, vakumda ise adhesiv ve ağırlık kaybı % 47,9 

bulunmuştur [66].  

 

Wang ve arkadaşları titanyum yüzeyini, % 65 Zr, % 17,5 Cu, % 7,5 Al ve % 10 Ni içeren 

tozlar ile Ar gazı altında 1,4 kW lazer gücü, 5 mm ışın çapı ve 4 mm/s tarama hızıyla 

sürekli modda çalışan CO2 lazeri ile kaplamışlardır. Ti yüzeyini aseton ve alkolle 

temizleyerek toz karışımını alkolle 1,5 mm kalınlığında ön kaplamışlardır. Kaplamanın 

mikroyapı ve faz yapısının, nanokristalli ve amorf yapılı intermetalik bileşiklerin 

karışımından meydana geldiğini belirtmişlerdir. Kaplama içerisinde Zr2Cu, Zr2Ni ve 

Al2Zr3 kristal fazları gözlenirken, kaplama tabakasının orta bölgesinde daha fazla amorf 

yapı gözlenmiştir.  Kaplama ve Ti yüzeyi arasındaki birleşme bölgesinin sütün biçimli katı 

α-Ti(Zr) çökeleğinden oluştuğunu, aşındırılan kaplama tabakalarının düşük sürtünme 

katsayısı ve yüksek mikrosertlik değerine sahip olduğunu iddia etmişlerdir [67].  

 

Yue ve arkadaşı, % Zr65Al7,5Ni10Cu17,5 içeren elementel metal tozlarını ve SiC 

parçacıklarını 24 saat Ar atmosferi altında bilyeli öğütücüde karıştırarak, korozyon ve 

aşınma direnci kötü olan Mg yüzeyi üzerine tek aşamalı lazer kaplama yöntemiyle 

kaplamışlardır. 4,2 kW’lık CO2 lazeri ile 5 mm/s tarama hızında elde ettikleri kaplama 

tabakasının gözeneksiz, çatlaksız ve iyi metalürjik bağ oluşturduğunu, SiC içeren kompozit 

kaplamanın sertliğinin ve aşınma direncinin, monolitik amorf kaplamaya göre daha iyi 

olduğunu belirtmişlerdir [68].  

 

Xu ve arkadaşı Al alaşımlarının aşınma direncini artırmak için, Fe kaplanmış bor, saf Ti ve 

saf Al tozları ile 3 kW’lik sürekli dalga modunda CO2 lazeri ile 2024 alüminyum 

alaşımının yüzeyinde TiB2 içeren metal matrisli kompozit tabakası elde etmişlerdir. SEM, 

EDX, TEM ve XRD ile kompozit tabakasının faz yapıları, elastik modülleri, 

nanosertlikleri, mikroyapı ve kimyasal içerikleri incelenmiştir. Kaplama tabakası TiB2, 

Al3Ti, Al3Fe ve α-Al’den oluşmaktadır. Kaplama tabakasının yüzey sertliğinin, Fe kaplı 
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bor ve Ti tozlarının daha fazla kullanılması neticesinde oluşan TiB2 ve intermetalik 

bileşiklerinden dolayı arttığını belirtirken  8,9 ; 17,8 ; 26,7 ve 35,6 N’luk kuvvetlerle pin-

on ring aşınma cihazıyla kaplanan numunelerin kuru kayma aşınma davranışlarını 

incelemişlerdir. Kaplamanın aşınma karakteristiğinin TiB2’nin içeriğine, morfolojisine, 

mikroyapı içerisindeki intermetaliklere ve uygulanan yüke bağlı olduğu tespit edilmiştir 

[69].  

 

Xu ve arkadaşları AA2024 alüminyum alaşımı malzemenin yüzeyini aşınmaya dirençli 

hale getirmek için, 3 kW’lık CO2 lazeri ile TiB2 ve Ti3B4 peritektik kompozit partikülleri 

içeren metal matrisli kompozit kaplama tabaka elde etmişlerdir. Kimyasal yapı, mikroyapı 

ve faz yapıları SEM, EDX ve XRD ile analiz edilmiştir. Elde edilen kompozit kaplamanın 

mikroyapısı TiB2, Ti3B4, Al3Ti, Al3Fe ve α-Al fazından oluşmaktadır. Kaplamanın yüzey 

sertliği TiB2 ve Ti3B4 peritektik kompozit parçacıklarının miktarını belirleyen, demir kaplı 

bor ve Ti tozlarının artmasıyla beraber artmaktadır. Pin-on-disk aşınma cihazıyla yaptıkları 

testlerle, TiB2 ve Ti3B4 peritektik kompozit tabakalarından dolayı kaplama tabakasının 

aşınma dayanımının, ana metal yüzeyine kıyasla iyileştirildiğini ortaya koymuşlardır [70]. 

 

Yue ve arkadaşları CuO+Al ve CuO+Al+SiO2 tozları ile AA7075 serisi alüminyum 

alaşımı yüzeyinde CO2 lazeriyle Al2O3 seramik kaplama tabakası elde etmişlerdir. XRD, 

SEM ve TEM ile kaplama tabakasının faz yapılarını karakterize etmişlerdir. En üst 

kaplama tabakasının Al2O3 tabakası içeridiğini, altında kalan bölgede ise birleşme bölgesi 

ve anametalin bulunduğunu belirtmişlerdir. Kaplama tabakasının kararlı α-Al2O3 ve yarı 

kararlı γ-Al2O3 fazından oluştuğunu, kaplamadaki γ-Al2O3 fazı miktarının ise  soğuma 

hızına bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdir [71].  

 

Yılbaş ve arkadaşı Al2O3 yüzeyini lazerle karbo-nitrürlemişlerdir. Lazerin alümina 

yüzeyini işlemesi sırasında, işlem bölgesinde ortaya çıkan sıcaklık ve stres dağılımını 

sonlu elemanlar metodu ile analiz etmişlerdir. İlk olarak 3 mm kalınlığında alümina 

yüzeyine fenolik reçineyi 60 µm kalınlığında kapladıktan sonra, 8 bar basınç altında 175 

˚C‘de 2 saat bekletmişlerdir. Ardından bu numuneyi Ar atmosferinde 400 ˚C sıcaklıkta bir 

süre bekleterek fenolik reçinenin karbona dönüşmesini sağlamışlardır. Deneyleri CO2 

lazeri ile 125-130 lazer gücü ve 500-600 kPa N2 basıncı altında gerçekleştirerek, XPS, 

XRD ve SEM ile mikroyapı ve faz yapılarını incelediklerinde kaplama tabakasında 

Al(C,N) ve AlN bileşiklerinin oluştuğunu gözlemişlerdir. Lazerle işlenen bölgedeki yüksek 
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sıcaklık dağılımının, işlem görmüş bölgede kalıntı gerilmelere neden olduğunu 

belirtmişlerdir. 1150 HV olan işlem görmemiş numunenin mikrosertliği, lazerle işlem 

sonrası 1850 HV’ye çıkarılmıştır [72].  

 

Viswanathan ve arkadaşları 5 Kw’lık CO2 lazeri ile Al-Si alaşımı yüzeyinde TiC takviyeli 

Al13Fe4 matrisli kompozit tabaka elde etmişlerdir. Sertliği 120 HV olan ana metalin 

sertliği, lazerle kaplanan kompozit tabakada 1700 HV’ye kadar çıkartılmıştır. En iyi 

kaplamaların elde edildiği % 75 TiC + % 25 Fe tozları ile yapılan kaplamalarda ise 

sertliğin kaplama boyunca düzenli bir şekilde 750 HV’ye kadar çıktığını belirtmişlerdir. 

Aşınma deneyleriyle, kaplama tabakasının aşınma direncinin arttığını ve düşük sürtünme 

katsayısına sahip olduğunu rapor etmişlerdir [73].  

 

Quyang ve arkadaşları 6 kW’lık CO2 lazeri ile AlSi9Cu3, AlZn10Si8Mg ve AlSi10Mg 

alaşımlarının yüzeyini % 7 itriyum oksitli ZrO2 ve % 2,5 oranında TiO2 katkılı ZrO2 ile 

kaplamışlardır. Lazer kaplama parametrelerinin ve kullanılan tozların, kaplamanın mikro 

yapısı üzerindeki etkileri ve numunelerin sertlikleri analiz edilmiştir. Üç farklı Al alaşımı 

yüzeyinde elde edilen seramik kaplamalarda, kaplamanın alt bölgesinde farklı boyutlarda 

düzlemsel ZrO2 kristalleri, orta bölgede kolon biçimli taneler, üst bölgede ise eş eksenli 

taneler gözlenmiştir. % 2,5 oranında TiO2 katkılı tozlarla AlSi9Cu3 yüzeyindeki 

kaplamalarda sertlik 1415-1575 HV0,1 bulunmuştur [74].  

 

Yılbaş ve arkadaşları Ti-6Al-4V alaşımı metalin yüzeyini lazerle azotlamışlardır. 

Deneyleri 70 W lazer gücü, 1000 mm/min ilerleme hızı, 1500 Hz frekansta ve 600 kPa N2 

atmosferinde gerçekleştirmişlerdir. Lazerle işlenen yüzeyi ve sonrasında elektrokimyasal 

testlere maruz bırakılan yüzeylerin özelliklerini XRD SEM ve EDS ile incelediklerinde δ-

TiN ve ε-TiN fazlarının baskın fazlar olduğunu gözlemişlerdir. Azotlanmış tabakanın 50 

µm kalınlığında homojen ve çatlaksız olduğunu tespit etmişlerdir [75].  

 

Yilbas ve arkadaşları alümina yüzeyini, 500 nm tane büyüklüğüne sahip % 5 B4C 

parçacıkları içeren fenolik reçine ile ön kaplayarak CO2 lazeri ile 600 kPa azot 

atmosferinde kaplamışlardır. Fenolik reçineli B4C’yi 175 ˚C’de 8 bar basınçta 2 saat 

kuruttuktan sonra, 400 ˚C’de Ar atmosferinde bekleterek reçinenin karbona dönüşmesini 

sağlamışlardır. Yüksek soğuma hızı nedeniyle yüzeyde oluşan AlN, AlON, Al(C,N) 
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bileşiklerinin ve B4C fazlarının kaplamanın sertliğini önemli miktarda artırdığını 

belirtmişlerdir [76].  

 

Yue ve arkadaşları 7075 serisi alüminyum alaşımı yüzeyine CO2 lazeri ile Al-CuO-SiO2, 

Al-Cr2O3-SiO2 ve Al-TiO2-SiO2 tozlarını ön kaplayarak, Al2O3 içeren kaplama 

tabakalarının aşınma davranışlarını incelemişlerdir. XRD ve XPS analizleriyle her üç tozla 

yapılan kaplama tabakalarınında Al2O3 ve Al’den oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Kuru 

aşınma test koşullarında, kaplanmış numunelerdeki aşınma dirençlerinin ana metale göre 

önemli oranda geliştirildiğini, kaplama tabakalarında abrasiv aşınma gözlendiğini, işlem 

görmemiş numunenin ise adhesiv aşınma davranışı gösterdiğini tespit etmişlerdir [77].  

 

Majumdar ve arkadaşları kaplama öncesinde kumlayarak temizledikleri saf Al yüzeyinde, 

10 kW’lık CO2 lazeriyle erittikleri bölgeye K2TiF6 ve KBF6 tozlarını toz besleyici 

ünitesiyle ekleyerek, in-situ TiB2 içeren sert, aşınmaya dayanıklı kaplama tabakası elde 

etmişlerdir. Lazer parametreleri olarak 1,2 kW ve 1,5 kW lazer gücü, 300-1100 mm/min 

tarama hızı belirlenmiştir. Saf Al’nin sertliği yaklaşık olarak 3 kat artırılmıştır. 35 HVN 

olan Al’nin mikrosertliği yaklaşık olarak 50-78 HVN’ye çıkarılmıştır. 1,2 kW lazer 

gücünde, 500 mm/min tarama hızında gerçekleştirilen deneylerde en yüksek sertlik değeri 

elde edilmiştir.  Benzer şekilde kaplama tabakasının aşınma dayanımı, saf alüminyuma 

göre 5-8 kat geliştirilmiştir [78].   

 

Tomida ve arkadaşı A5052 ticari Al-Mg alaşımı yüzeyinde, 2200 W’lık CO2 lazeri ile Al-

Fe toz karışımını kaplayarak, yüzeylerin sertliğini ve aşınma dayanımlarını geliştirmiştir. 

100 mm/min lazer tarama hızında Ar atmosferinde ön kapladıkları numunelerin 

karakterizasyonunu SEM, EDX XRD ve EPMA ile yapmışlardır. Kaplama tabakalarının 

sertliği 800-1000 HV’ye kadar çıkarılmıştır. Lazerle yaklaşık olarak 7 mm kalınlığında 

kalın, pürüzsüz ve yüksek sertliğe sahip kaplama tabakasının elde edilebileceğini 

sürmüşlerdir [79]. 

 

Yılbas ve arkadaşları B4C tozlarını organik bağlayıcı ile alüminyum bronz yüzeyine ön 

kaplayarak lazerle işlemişlerdir. Organik ön kaplamanın, metal yüzeyinin lazer ışınını daha 

iyi adsorblamasını ve B4C parçacıklarının yüzeye düzgün bir şekilde dağılmasını 

sağladığını belirtmişlerdir. SEM ve EDS ile kaplama tabakasının mikroyapı ve 

morfolojilerini, XRD’de sin2ψ  tekniğini kullanarak faz ve kalıntı gerilmeler belirlenmiştir. 
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İşlem görmemiş alüminyum bronz 140 HV sertliğe sahipken, kaplama tabakasında oluşan 

Cu3N bileşiği nedeniyle lazerle işlenmiş numunenin mikrosertliği 340 HV bulunmuştur 

[80].  

 

Yapılan literatür incelemelerinde, metal borür nano/mikro parçacıklarının mekanokimyasal 

yöntem, karbotermal/borotermal yöntem, kimyasal buhar biriktirme yöntemi, reaktif 

plazma sinterleme yöntemi, çözelti yöntemi vb. gibi farklı yöntemlerle sentezlendiği 

görülmüştür [1-44]. Uygulanan yöntemler arasında mekanokimyasal yöntemde, metal 

borürlerin metallerin elementlerinden, oksitlerinden ve tuzlarından sentezlenebildiği tespit 

edilmiştir. Başlangıç reaktantı olarak oksit ve tuzların kullanıldığı çalışmalarda 

reaksiyonların gerçekleşmesi için Mg, Al, Ca gibi redüktanlar kullanılmış, öğütme sonrası 

açığa çıkan toz karışımdaki yan ürünler asit liçi ile giderilmiştir.  Çalışmaların genelinde 

MgO fazının asit liçi kolayca uzaklaştırılabilmesinden dolayı redüktant olarak Mg’nin 

tercih edildiği görülmüştür [1,4,6,8-11,44]. Elementel formdaki reaktantlarla yapılan 

çalışmalar bulunmakla birlikte, maliyetleri göz önüne alındığında, özellikle bor 

elementinin yüksek maliyeti nedeniyle elementlerinden sentezinin çok fazla tercih 

edilmediği ancak bazı bilimsel çalışmalarda ve yüksek saflık gerektiren durumlarda 

kendisine yer bulduğu tespit edilmiştir [28,41,42]. Literatürdeki mekanokimyasal yöntemle 

ZrB2 sentezine yönelik çalışmalarda ise, elementel Zr/B2O3/Mg ile ilgili çalışmalara 

rastlanmazken, ZrO2 ile yapılan birkaç çalışma bulunmasına rağmen, saf ZrB2 elde 

edilemediği, dönme hızı, bilye-toz kütle oranı ve öğütme süresinin etkilerinin detaylı 

olarak incelenmediği tespit edilmiştir. ZrO2’nin kararlı yapısı nedeniyle tamamen 

indirgenemediği ve sentezlenen ürünlerin ZrB2-ZrO2 kompozitinden oluştuğu rapor 

edilmiştir [6]. ZrB2 ile ilgili yapılan incelemelerde, genellikle sentez ve sonrasında tozların 

yoğunlaştırılması üzerine çalışmalar görülmüş, bu çalışmalarda tozların yoğunluğunun 

artırılması için oldukça yüksek sıcaklıklarda basınçlı veya basınçsız presleme, plazma 

sinterleme ve reaktif sıcak presleme vb. yapıldığı tespit edilmiştir [20-30, 43].  

 

Literatürde lazer kaplama ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde lazer kaynağı olarak 

CO2, Excimer, Nd:YAG lazeri, Fiber lazerler vb. kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 

çalışmalar da genellikle elementel tozların veya bileşiklerin, metal yüzeylerine doğrudan 

veya ön kaplanarak, lazerle ergitilmesi ile yüzeylerde aşınma dayanımını geliştiren sert 

seramik karbür, borür ve nitrür fazları elde edildiği görülmüştür [45-80]. Kaplanacak metal 
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malzemeler olarak düşük karbonlu çelikler, paslanmaz çelikler [42-63], titanyum alaşımları 

[64-67], magnezyum alaşımları ve alüminyum alaşımları sıkça kullanılmıştır [68-80]. 

 

Tez çalışması kapsamında yüksek ergime sıcaklığı-sertliği, iyi derecede ısı-elektrik 

iletkenliği ve düşük yoğunluğu nedeniyle yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan ZrB2 

nanoparçacıkları mekanokimyasal yöntemle sentezlenmiştir. Mekanokimyasal deneylerde 

elementel zirkonyum (Zr) ve zirkonyum dioksit (ZrO2) olmak üzere iki farklı zirkonyum 

kaynağı kullanılmıştır. Sentezlenen nano parçacıkların X ışınları kırınımı diffraktometresi 

(XRD) ile faz yapıları ve kristalite boyutları, tarama elektron mikroskobu (SEM) ve 

geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile parçacık morfolojisi ve yapısı, Helyum 

piknometresi ile spesifik yoğunlukları, titreşimli örnek manyometresi (VSM) ile manyetik 

özellikleri, yüzey alanı ölçüm cihazı (BET) ile spesifik yüzey alanları ölçülmüştür.  

 

Literatür değerlendirmesi sonucunda, ex-situ sentezlenen ZrB2’nin lazerle kaplanması ile 

ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiş, bu amaçla sentezlenen ZrB2 

nanoparçacıkları, lazer kaplama yöntemi ile S355JR (St52) karbon çeliği ve AA7075 

alüminyum alaşımı yüzeylerine kaplanmıştır. Yapılan kaplama uygulamaları ile ucuz ve 

kolay temin edilebilen metal malzemelerin yüzey özelliklerinin geliştirilmesi ve imalat, 

kaplama uygulamalarında yer alması amaçlanmıştır. Tez çalışmasında ayrıca kaplanan 

numuneler ileri imalat yöntemlerinden olan aşındırıcı su jeti, tel erezyon, lazer ve aşındırıcı 

disk ile kesilerek bu kesme metotlarının kaplama üzerindeki etkileri deneysel olarak 

araştırılmıştır. 
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3. KURAMSAL TEMELLER 
 

3.1. Bor ve Bor Bileşikleri 

 

Yer kabuğunda bulunan elementler arasında ağırlıkça en yaygın 48. element olan bor, 

periyodik tablonun üçüncü grubunun ilk elementidir [81]. Doğada serbest halde 

bulunmamakta, genellikle oksijenle bağ yapmış, sodyum ve kalsiyumlu tetraborat 

formlarında bulunmaktadır [81,82]. Bor mineralleri olarak adlandırılan bu formlar büyük 

rezervler şeklinde Türkiye, ABD ve Rusya’nın özellikle volkanik ve hidrotermal 

aktivitesinin yüksek olduğu bölgelerinde yer almaktadır [82]. Genel adı boraks olarak 

bilinen bor mineralinin formu Na2B4O7·10H2O’dur. Yüzyıllardır insanlık tarafından 

değiştirilmeden kullanılan boraks ismi, Farsça beyaz anlamına gelen “borak” kelimesinden 

türemiştir. Mısırlılar tarafından uzun yıllar lehimlemede akışkanlığı sağlamak için 

kullanılan boraksın halen lehimcilikte önemli yeri vardır. Avrupa’nın boraksı 1300’lü 

yıllarda Marko Polo’nun dışardan getirmesiyle tanıdığı düşünülmektedir ve o zamandan bu 

zamana ticari değeri olan bir mineral olarak bilinmektedir. Ancak boraksın dünya 

genelinde yaygın kullanımı 1860’lı yıllarda Kaliforniya’daki rezervlerin bulunmasından 

sonra başlamıştır [81]. 

 

3.1.1. Elementel bor ve özellikleri  

 

Periyodik tabloda kimyası bor kadar çeşitlilik sergileyen başka bir element yoktur. Bu 

çeşitliliğin temelinde borun diğer bor atomlarıyla kompleks kafes ve yığın yapılarıyla 

sonuçlanan müthiş bağ formları oluşturma eğilimi bulunmaktadır [81]. Hidrojen ve 

helyumdan sonra periyodik tablonun en hafif metal olmayan elementi olan borun atom 

numarası 5, kütle numarası 10,811, erime sıcaklığı 2074 oC ve kaynama sıcaklığı yaklaşık 

3658 oC’dir. Bu özelliklerinin yanı sıra karbonla sergilediği uyum borun önemli bir 

refrakter element olmasını sağlamaktadır [82,83].  

 

Elementel bor ilk kez Fransız Kimyacı Gay-Lussac ve İngiliz kimyacı Sir Humphry Davy 

tarafından 1808 yılında ve eş zamanlı olarak keşfedilmiştir. 1895 yılında, Henri Moissan 

B2O3’ü magnezyumla indirgeyerek % 86 saflıkta elementel bor üretmiştir. 1909 yılında 

Weintraub BCl3’ün elektrik arkı ile bozundurulmasından % 99 saflıkta elementel Bor (B) 
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üretmiştir. Yüksek saflıkta B üretimi için günümüze kadar birçok yöntem geliştirilmiş olsa 

da, ticari miktarlarda üretim için halen Moissan tarafından geliştirilen yöntem geçerli kabul 

edilmektedir [81,82]. Elementel bor üretimi için ayrıca, bor halojenür veya flüoborat 

bileşiklerinin sodyum gibi bir metalle indirgenmesi, bor halojenür bileşiklerinin hidrojenle 

indirgenmesi, bor halojenür veya hidrit bileşiğinin termal bozundurulması ve eriyik 

boratların veya flüoborat bileşiklerinin elektrolizi günümüzde uygulanan yöntemler 

arasında yer almaktadır [82]. 

 

Borun dış yörüngesi 2s22p1 konfigürasyonundan oluşmaktadır ve bu yapısıyla normal 

olarak +3 yükseltgenme basamağı özelliği göstermektedir. En kararlı halleri rombohedral 

α-B ve β-B olan borun ortorombik ɣ-B ve tetragonal T-faz gibi birçok allotropik sistemleri 

bilinmektedir. Özellikle son iki sistem yüksek basınç ve sıcaklık altında elde edilsede 

atmosfer koşullarına dönüldüğünde kararlı hallerini sürdürmeye devam etmektedirler [83, 

82]. Borun yirmi eşkenar üçgen yüzlü (icosahedral) B12 yapısı Şekil 3.1’de ve tamamı 

icohedral B12 içeren α-B, β-B, T-faz ve ɣ-B yapıları Şekil 3.2’de gösterilmektedir. 

 

 
 
Şekil 3.1.  a) Borun β-rombohedral yapısı b) Borun yirmi eşkenar üçgen yüzlü 

(icosahedral) B12 yapısı [84] 
 
 

a) b) 

polar 
üçgenler 
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Şekil 3.2. Borun çok kristalli yapıları a) α-B12, b) β-B106, c) T-192, d) ɣ-B28 [85,86] 
 

Borun bilinen tüm yapıları, metalik gibi üç merkez bağdan oluşan yirmi eşkenar üçgen 

yüzlü ve üçgenler arası ikili-üçlü kovalent bağlardan meydana gelen B12 kümelerinde 

oluşmaktadır. Bu bağlar oktet kuralını karşılamakta ve bir izolasyon bölgesi 

oluşturmaktadır. Ancak olası safsızlıkların yapıda bulunması ametalik olan borun metalik 

özellik göstermesine neden olmaktadır. Atmosfer koşullarında rombohedral α-B ve β-B 

yapılarına sahip bor, sıcaklık ve basınç koşullarının değiştirilmesi ile farklı yapılarda elde 

edilebilmektedir [85]. Borun sıcaklık ve basınçla gösterdiği yapı değişiklikleri Şekil 3.3’te 

verilen faz diyagramında görülmektedir. Atomları arasındaki dizilim bor elementini 

oldukça kompleks hale getirmektedir. Çok çeşitli yapıları olmasına rağmen borun tüm 

yapılarında sertlik özelliği ön plana çıkmaktadır. Elmasın sertlik değerinin 10,0 alındığı 

mohs sertlik skalasında borun sertlik değeri 9,3 olarak yer almaktadır [81]. 

 

a) b) 

c) d) 
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Şekil 3.3. Borun faz diyagramı [85] 

 

Şekil 3.3’teki faz diyagramında α-B12 fazının19 GPa basınç altında ɣ-B28 fazına ve 89 GPa 

basınç altında ɣ-B28 fazının α-Ga tip fazına dönüştüğü görülmektedir. Ayrıca B50 fazı 

dışındaki tüm fazların basınç altında stabil özellik sergilediği anlaşılmaktadır [85]. 

 

Borun doğada 10B (% 19,8) ve 11B (% 80,2) olmak üzere iki izotopu bulunmaktadır. 10B 

izotopunun termal nötron absorblama yan kesiti (3x10-25m2), 11B izotopuna göre        

(4x10-32m2) oldukça yüksektir [83, 82].  Bu özelliği ile nükleer reaktörlerin kontrol 

çubuklarında ve koruyucu zırhlarında kullanım alanı bulmaktadır.  Ancak kırılgan 

yapısından dolayı borun kullanımı kısıtlıdır. Bu nedenle doğrudan kullanımından ziyade 

işlenebilir malzemelerle alaşımlar halinde kullanımı tercih edilmektedir [81]. Bor 

izotoplarının nükleer özellikleri Çizelge 3.1’de verilmektedir. 
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Çizelge 3.1. Bor izotoplarının nükleer özellikleri [82] 
 

Özelliği 10B 11B 

Atom Kütlesi 10,0129 11,0093 

Doğada Bulunuşu (% ) % 19,8 % 80,2 

Nükleer Spin +3 -3/2 

Manyetik Momenti (Nükleer Magnetron) +1,80063 +2,68857 

Kuadropol Momenti (Barn) +0,074 +0,036 

Dik Kesit (n, α) (Barn) 3837 0,005 

 

3.1.2. Bor mineralleri 

 

Borun oksijen bağları yapmış minerallerine boratlar veya bor mineralleri denilmektedir. 

Günümüzde 230’dan fazla bor minerali tanımlanmış olmasına karşılık analiz 

yöntemlerindeki gelişmeler, yeni bor mineralleri tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. 

Özellikle içerisinde farklı oranlarda anyon ve katyon barındıran borosilikatlar, nadir toprak 

boratları, borasitler gibi birçok bor minerali tanımlamak mümkündür. Ayrıca laboratuvar 

ölçekte, içerisinde mineral barındırmayan borat üretilebilmektedir. Çok sayıda borat 

olması, borun moleküler ve polimer formlarda çok farklı oksijen bağlarından 

oluşturabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Boratlar listesini uzatmak her ne kadar 

mümkün olsa da, ticari değeri olan boratlar sınırlıdır. Çizelge 3.2’de verilen ticari boratlar 

listesinde özellikle tinkal, kolemanit, üleksit ve pandermit minerallerinin ticari ölçekli 

madenciliği ve işletmeciliği yapılmaktadır [87]. 
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Çizelge 3.2. Ticari değeri olan bor mineralleri [87] 
 

Tipi Adı Formülü 
Yoğunluğu 

(g/cm3) 
Kristal Yapısı 

B2O3 

içeriği 

(%) 

Hidrojen Borat Sassolit H3BO3 1,48-1,50 triklinik 56,3 

Sodyum Borat 

Tinkal Na2B4O7.10H2O 1,71 monoklinik 36,5 

Tinkalkonit Na2B4O7.5H2O 1,88-1,91 hegzagonal 

(rombohedral) 

47,8 

Kernit Na2B4O7.4H2O 1,90 monoklinik 51,0 

Sodyum-

Kalsiyum  

Üleksit NaCaB5O9.8H2O 1,95-1,96 triklinik 43,0 

Borat Propertit NaCaB3O9.5H2O 2,13-2,14 monoklinik 49,6 

Kalsiyum Borat 
Kolemanit Ca2B6O11.5H2O 2,42 monoklinik 50,8 

Pandermit CaB10O19.7H2O 2,41-2,48 triklinik 49,8 

Kalsiyum 

Borosilikat 

Datolit CaBSiO4OH 2,97-3,02 monoklinik 24,9 

Magnezyum 

Borat 

Hidroborasit CaMgB6O11.6H2O 2,16-2,17 monoklinik 50,5 

Szabelit MgBO2OH 2,60-2,76 monoklinik 41,4 

Borasit Mg3B7O13Cl 2,89-2,97 β-ortorombik 

α-kübik 

62,2 

Kulnakovit Mg2B6O11.15H2O 3,02-3,40 monoklinik 37,3 

Pinnoit Mg2B2O4.3H2O 2,24-2,29 tetragonal 42,5 

 

3.1.3. Bor alaşımları 

 

Bilinen en temel bor alaşımı, yapısında % 10-20 oranında B içeren ve ferrobor olarak 

isimlendirilen demir-bor alaşımıdır. Ara metalik FeB ve Fe2B formlarına sahip ferrobor 

alaşımı özellikle demir-çelik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Kristal yapıları 

sırasıyla ortorombik ve tetragonal olan FeB ve Fe2B formlarının özellikleri Çizelge 3.3’te 

verilmektedir [82]. 
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Çizelge 3.3. Ferrobor alaşımının özellikleri [82] 
  

Özelliği Birimi FeB Fe2B 

Mikrosertlik, Vickers kN/mm2 16,19 13,24 

Isıl İletkenlik Wcm-1K-1 0,1-0,2 0,2-0,3 

Özdirenç µΩcm ≈20 ≈10 

Direnç Sıcaklık Katsayısı µΩ/K 0,4 0,18 

Curie Sıcaklığı K 598 1015 

Isıl Genleşme Katsayısı K-1 10-16x10-6 8x10-6 

 

Ferrobor alaşımının FeB ve Fe2B formlarının dışında içeriğinde farklı oranlarda 

alüminyum (Al), karbon (C) ve silisyum (Si) içeren formları da bulunmaktadır. Bu formlar 

genellikle isteğe ve kullanım yerine özel üretilmektedir. Borun ticari boyutta üretilen demir 

dışı alaşımları arasında, yapısında farklı oranlarda titanyum (Ti), alüminyum (Al) ve 

vanadyum (V) içeren alaşımları da yer almaktadır [82]. 

 

3.1.4. Metal borürler 

 

Borun periyodik tabloda bulunan metallerle yaptığı bileşiklere metal borürler 

denilmektedir. Metal borürlerin yüksek sertlik, dayanım, aşınma direnci, yüksek erime 

sıcaklığı, kimyasal inertlik ve metalik karakter sergileme gibi özellikleri ile birçok teknik 

probleme çözüm sunduğu düşünülmektedir. Metal borürler sıradan valans konseptine 

uygun davranış sergilemediği için çok farklı formlarda oluşabilmektedir. Bu formlar düşük 

bor içeren M5B (M:Metal) yapısından, yüksek bor içeren MB66-MB99 yapılarına kadar 

geniş bir aralıkta değişmektedir.  Form değişiminin geniş aralıkta sergilediği çeşitlilik 

kristal yapının çeşitliliğini de etkilemektedir. Metal borürlerin en yaygın kristal yapıları 

Çizelge 3.4’te verilmektedir [88].  
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Çizelge 3.4. Bazı metal borür formlarının kristolografik karakteristikleri [88] 
 

Formülü Bileşik metalleri Kristal sistem ve yapı tipi Bor atomları dizilişi 

M4B Pd, Pt Kübik, Pt4B tip İzole atomlar 

M2B Ta, Cr, Mo, W, Fe, N, Co Tetragonal, CuAl2 tip İzole atomlar 

M5B3 Cr Tetragonal, Cr5B3 tip  

M3B2 V, Nb, Ta, Mo Tetragonal, U3Si2 tip İzole çiftler 

MB V, Nb, Ta, Mo, Cr, W, Ni Rombik, CrB tip Tek zincirli 

MB Mo, W Tetragonal, MoB tip  

MB Ti, Hf, Fe, Co Rombik, FeB tip  

M3B4 V, Nb, Ta, Cr Rombik, Ta3B4 İkili zincirli 

MB2 Sc, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, 

Mo, W, U, Pu, Al 

Hexagonal, AlB2 tip İki boyutlu hegzagonal 

ağ 

M2B5 Mo, W Hexagonal Mo2B5 tip 

MB4 Y, Lantanitler, Aktinitler Tetragonal UB4 tip Üç boyutlu ağ 

MB6 Y, Lantanitler, Aktinitler Kübik, CaB6 tip Sekizyüzlü B6 bağı 

MB12 Sc, Y, Zr, Mo, W, Lantanitler, 

Aktinitler 

Kübik, UB12 tip Merkez metal atomu, 24 

çapraz bağlı bor atomları 

ile çevrili 

MB66 Y, Pu, Lantanitler YB66 tip Üç boyutlu B12 ağı 

 

Çizelge 3.4’te verilen bor atomlarının üç boyutlu dağılımı, tüm formların karakteristik 

özelliklerini belirlemektedir. Bu karakteristik özelliklerden sertlik ve erime sıcaklığının 

yüksek olmasının, genel olarak yapısında bulunan bor atomları arasındaki kovalent bağdan 

kaynaklandığı düşünülmektedir [88]. 

 

Borun geçiş metalleri ile yaptığı metal borür bileşikleri geçiş metal borürleri olarak 

adlandırılmaktadır ve bu borürler genellikle metalik özellik sergilemektedir. Metalik 

özellik sergileme durumu lantinit ve aktinitlerin borür formlarının geneli için de geçerlidir 

[88]. Bazı metal borür bileşiklerinin fiziksel özellikleri Çizelge 3.5’te verilmiştir. Verilen 

metal borürlerin yüksek ergime sıcaklığı ve yüksek sertlik özelliklerinin ortak olduğu 

çizelgeden görülmektedir.  
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Çizelge 3.5. Bazı metal borür bileşiklerinin fiziksel özellikleri [88, 82, 89] 
 

Metal Borür CAS No 
Yoğunluk 

(103 kg/m3) 
Ergime sıcaklığı 

(K) 

Elektrik 
Özdirenci 
(10-8 Ω.m) 

Knoop Sertliği 
(0,1 kp) 

TiB2 [12045-63-5] 4,52 3470 9 – 15 2600 

ZrB2 [12045-64-6] 6,09 3520 7 – 10 1830 

ZrB12 [12046-91-2] 3,61 2520 60 – 80 2580 

HfB2 [12007-23-7] 11,2 3650 10 – 12 2160 

VB2 [12007-37-3] 5,10 2670 16 – 38 2110 

NbB2 [12007-29-3] 7,21 3270 12 – 65 2130 

TaB2 [12007-35-1] 12,60 3370 14 – 68 2500 

CrB2 [12007-16-8] 5,20 2170 21 – 56 1100 

Mo2B5 [12007-97-5] 7,48 2370 18 – 45 2180 

W2B5 [12007-98-6] 13,1 2470 21 – 56 2500 

Fe2B [12006-85-8] 7,32 1663 - 1800 

FeB [12006-84-7] 7,15 1820 30 1900 

CoB [12006-77-8] 7,32 1535 26 2350 

NiB [12007-00-0] 7,39 1325 23 - 

LaB6 [12008-21-8] 5,76 2985 7 – 15 2010 

EuB6 [12008-05-8] 4,91 2890 80 – 170 1840 

UB4 [12007-84-0] 9,38 2768 30 1850 

UB12 [12008-80-9] 5,65 2500 22 2630 

CaB6 [12007-99-7] 2,46 2540 160 1650 

SiB6 [12008-29-6] 2,43 2140 2×105 2140 

B4C [12069-32-8] 2,52 2720 105 – 107 3000 

 

Metal borürleri laboratuvar ve endüstriyel ölçekte, çeşitli saflıklarda üretmek için birçok 

farklı üretim yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 

[82]: 

• Elementlerinden yola çıkarak kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS), 
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• Metal oksitlerin borotermal indirgenmesi, 

• Metal oksit, bor oksit karışımının alumünotermal, silikotermal veya magnezotermal 

indirgenmesi, 

• Metal oksit, bor oksit karışımının karbotermal indirgenmesi, 

• Metal oksitin karbon ve/veya bor karbür ile indirgenmesi, 

• Metal oksit, bor oksit tuz çözeltilerinin elektrolizi, 

• Metal, bor karışımının Al, Cu, Sn veya Pb eriyiğinde çözülmesi, 

• Metal ve bor halojenlerinin kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile reaksiyonu. 

 

3.1.5. Zirkonyum diborür 

 

Zirkonyum-bor ikili bileşiklerinin ZrB, ZrB2 ve ZrB12 olmak üzere üç farklı formu 

bulunmaktadır. Bu formlar içerisinde kimyasal ve termal olarak kararlı olan tek yapı 

zirkonyum diborür (ZrB2) formudur. Gri renkte olan ZrB2, hekzagonal kristal yapıya ve 

çok yüksek erime sıcaklığına (3245 oC) sahiptir. Teknik kalitede ZrB2, zirkonyum, bor 

oksit ve karbonun elektrik ark fırınında reaksiyona sokulması ile üretilebilmektedir. Daha 

saf ZrB2 üretimi ise zirkonyum tetraklorürün bor triklorür ve hidrojen veya alüminyum ile 

klorür potada reaksiyona sokulması ile elde edilmektedir. ZrB2 yüksek sertlik, oksidasyon 

direnci ve termal şok direncine sahiptir ve yarı iletkenlerde difüzyon bariyeri, eriyik metal 

kabı, nükleer reaktör çekirdeklerinde tutuşma emici olarak kullanılmaktadır [82]. ZrB2’nin 

özellikleri Çizelge 3.6’da verilmektedir. 
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Çizelge 3.6. ZrB2’nin özellikleri [90] 
 

Formülü ZrB2 

Kütle Ağırlığı 112,846 

Krsital Yapısı Hexagonal 

Yoğunluk, g/cm3 6,085 

Elektrik Özdirenci, μ.Ω.cm 9,2 

Erime Sıcaklığı, oC 3245 

Termal İletkenlik, W.m–1.K–1 57,9 

Spesifik Isı Kapasitesi, J.kg–1.K–1 392,54 

Young Modülü, GPa 506 

Shear Modülü, GPa 220 

 

ZrB2, özellikle eriyik Zn, Mg, Fe, Cu, Cd, Sn, Pb, Rb, Bi, Cr, pirinç, karbon çeliği, pik 

demir, kriyolit, itriya, zirkonya ve alümina sıcak pres proseslerinde kroze olarak 

kullanılmaktadır. Ancak sıvı Si, Cr, Mn, Co, Ni, Nb, Mo, Ta ve eriyik Na2O, alkali 

karbonatlar ve NaOH’ta kolayca aşınmaktadır. Atmosfer koşullarında 1100-1400 oC 

sıcaklıklarda şiddetli şekilde oksitlense de inert atmosferde 2000 oC üzerinde kararlılığını 

sürdürmektedir [90]. ZrB2’nin faz diyagramı Şekil 3.4’te verilmektedir. 
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Şekil 3.4. ZrB2’nin faz diyagramı [91]  

 

Farklı saflık değerlerinde ve tane boyutlarında ZrB2 üretimi için birçok yöntem 

bulunmaktadır. Bu üretim yöntemleri arasında en yaygın olanları ve açıklamaları Çizelge 

3.7’de verilmiştir.  Endüstriyel çapta ZrB2 üretiminde genellikle karbotermal indirgeme 

yöntemi tercih edilmektedir. Reaksiyon sonrası açığa çıkan CO’nun gaz fazında 

olmasından dolayı reaksiyon sonrası ürünün saflaştırılma işlemine gerek duyulmamaktadır. 

Bu yöntemde karşılaşılan en büyük problem karbon kirliliğidir. Çizelge 3.7’de verilen 

yöntemlerden mekanik yolla aktive edilmiş magnezyotermal indirgeme yöntemi ise diğer 

yöntemlere göre daha ekonomik bir yöntemdir. Ancak reaksiyon sonrası yan ürün olarak 

açığa çıkan MgO’yu ana üründen uzaklaştırmak için ekstra saflaştırma işlemine gerek 

duyulmaktadır.  Ayrıca ZrO2’nin aşındırıcı özelliği öğütme ekipmanlarının aşınmasına ve 

ürüne pota ve bilyelerden kirlilik bulaşmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek 

için WC, alümina veya zirkonya gibi aşınma direnci yüksek olan öğütme ekipmanları 

kullanılması gerekmektedir [92].  
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Çizelge 3.7. ZrB2 üretim yöntemleri [92].  
 

Reaksiyon Yöntem Açıklama 

Zr+2B          ZrB2 Kendiliğinden ilerleyen 

yüksek sıcaklık sentezi 

(SHS) 

Yüksek saflıkta başlangıç malzemesi ve 

yüksek reaksiyon başlama sıcaklığı 

gerektirir. Ölçeklendirme ve kontrol 

zordur. 

3ZrO2+10B        3ZrB2+2 B2O3 Borotermal indirgeme 1600 oC’nin üzerinde sıcaklıklarda 

gerçekleşir ve kullanılan B’nin % 40’ı 

atığa gider. 

3ZrO +10B       3ZrB2 + 2B2O3 

(Öğütme sonrası ısıl işlem) 

Mekanik yolla aktive 

edilmiş borotermal 

indirgeme 

Geleneksel borotermal reaksiyondan 

daha düşük sıcaklıkta gerçekleştirilir 

(1100 oC). ZrO2’nin çok sert olması 

öğütme ekipmanlarının aşınmasına neden 

olabilir. 

ZrO2+B2O3+5Mg ZrB2+ 

5MgO 

Mekanik yolla aktive 

edilmiş magnezyotermal 

indirgeme 

Dışardan ısı vermeye gerek yoktur. 

ZrO2’nin çok sert olması öğütme 

ekipmanlarının aşınmasına neden 

olabilir. 

ZrO2+B2O3+5C       ZrB2+5CO Karbotermal indirgeme ZrO2 organometalik komplekslerden 

çökeltme ile üretilir. Karbon, 

hidrokarbon formu olarak ortaya 

konmaktadır. Reaksiyon 1300 oC 

üzerinde sıcaklıklarda gerçekleşir. 

ZrCl4 + 2BBr3 + 10Na      ZrB2 

+ 4NaCl + 6NaBr 

Birlikte indirgeme Otoklavda 400 oC’de gerçekleşir. BBr3 

oldkça korozif özelliğe sahiptir. 

ZrCl4 + MgB2 + Mg      ZrB2 + 

2MgCl2 

Tersine katı hal reaksiyonu 

(SSM) 

650 oC üzerinde sıcaklık gerektirir. 
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3.2. Mekanokimyasal Sentez 
 

Mekanokimyasal sentez, yüksek enerjili öğütücülerde öğütme süresince uygulanan 

enerjinin etkisi ile tozlarda reaksiyon ve faz geçişi sağlayan toz işleme yöntemi olarak 

tanımlanabilmektedir. Yöntemin en önemli özelliği plastik deformasyon ve kimyasal 

prosesin bir arada gerçekleşiyor olmasıdır. Bu özelliği ile geleneksel yöntemlerle 

üretilmesi mümkün olmayan birçok bileşiği bu yöntemle üretmek mümkün olmakta ve 

kimyasal sentez, indirgeme, oksidasyon, değişim, bozundurma ve faz değişimi 

reaksiyonları ile organik, inorganik yeni malzemeler üretme imkanı sunmaktadır. Üretilen 

bu yeni malzemeler hidrojen depolama, gaz tutucular, gübre ve katalizör gibi birçok farklı 

alanda kullanılabilmektedir [93, 94, 95].  Mekanokimyasal sentezin uygulamaları Şekil 

3.5’te verilmektedir. 

 

 
 
Şekil 3.5 Mekanokimyasal sentezin tipik uygulama alanları [96] 
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Normal şartlarda oda sıcaklığında gerçekleşmesi mümkün olmayan birçok indirgeme 

reaksiyonunu mekanokimyasal sentezde gerçekleştirmek mümkündür. Bunun temel 

nedeni, soğuk kaynak ve kırılma reaksiyonlarının ard arda tekrarlanması ile reaktantların 

tane boyutunun azalmasına bağlı olarak yüzey alanlarının artması ve yeni yüzeylerin 

redüksiyonu tetiklemesidir. Ayrıca tozlara uygulanan mekanik kuvvetin etkisi ile yüzey 

alanı genişlemiş ve yeni yüzeyleri açılmış reaktantların birbiri içine gömülmesi 

sağlanmaktadır. Böylelikle normal şartlarda reaksiyonun sürmesi için gerekli olan enerjiye 

ihtiyaç duyulmadan oda sıcaklığında reaksiyon gerçekleşmektedir [93,94]. 

Mekanokimyasal sentezde yanma reaksiyonlarının gerçekleşmesi büyük entalpi değişimi 

ile ilgilidir. Öğütme sırasında bilyelerin çarpışması ile açığa çıkan sıcaklık (Tc), tutuşma 

sıcaklığından (Tig) yüksek olduğunda yanma reaksiyonu gerçekleşmektedir. Tutuşma 

sıcaklığı, entalpi değişimi ve tane boyutu, kristalin boyutu gibi mikroyapı parametreleri ile 

doğrudan ilgilidir. Mekanokimyasal sentez sırasında tane boyutu ve kristalin boyutunun 

incelmesi öğütme süresinin ilerlemesi ile Tig’in düşmesine neden olmaktadır. Ancak 

sürenin ilerlemesi ile Tc artmakta ve bir süre sonra kararlı hale ulaşmaktadır. Tig’in 

azalması ve Tc’nin artması ile bir süre sonra iki sıcaklık kesişmekte ve tutuşma 

gerçekleşmektedir. Tutuşmanın gerçekleştiği süre kritik öğütme süresi olarak 

adlandırılmakta ve tig ile gösterilmektedir [93,97]. Tutuşma sıcaklığı ve öğütme sıcaklığı 

arasındaki ilişki Şekil 3.6’daki grafikte gösterilmektedir. 

 

 

 
 
Şekil 3.6. Tig ve Tc’nin öğütme süresi ile ilişkisinin şematik gösterimi [93, 97].  
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Mekanokimyasal sentezin birçok etken parametresi bulunmaktadır ve bu etken 

parametreler reaksiyon kinetiği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin, bakır oksitin 

demirle gerçekleştirdiği yanma reaksiyonunda uygulanan parametreler başka bir yanma 

reaksiyonunda değişmektedir. Etken parametrelerin çok olması yöntemin 

tekrarlanabilirliğini de ayrıca etkilemektedir [93, 94]. Mekanokimyasal sentezin işlem 

parametrelerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

• Reaksiyon sıcaklığı 

• Bilye toz kütlesel oranı  

• Dönme hızı 

• Proses kontrol ajanı 

• Reaktant oranları 

• Bilye çapı 

• Pota hacmi 

• Pota atmosferi [93,94].  

 

Mekanokimyasal sentezin gerçekleştirildiği öğütücüleri, küçük miktarlar üretmek için 

kullanılan laboratuvar tip ve ticari miktarlar üretmek için kullanılan endüstriyel tip olarak 

ikiye ayırmak mümkündür. Üretici firmaların birçoğu endüstriyel üretime yönelik farklı 

tasarımlarda ve ebatlarda birçok farklı öğütücü piyasaya sürerken, laboratuvar ölçekli 

öğütücüler temelde gezegensel tip, çalkalayıcı (Spex) ve atritor olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Laboratuvar ölçekli öğütücüler Resim 3.1’de gösterilmektedir. 

 

 

 
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 
Resim 3.1. Laboratuvar ölçekli öğütücüler a) Gezegensel tip, b) Spex tip, c) Atritör tip 

[93]. 
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Resim 3.1-a’da gösterilen gezegensel tip öğütücüde potalar ve bağlandıkları tabla birbirine 

ters yönde yaklaşık 1’e 2 oranında dönme gerçekleştirmektedir ve dört potayı aynı anda 

bağlama imkanı sunmaktadır. Öğütücünün çalışması esnasında birbirine ters yönde oluşan 

merkez kaç kuvvetleri bilyelerin kendi arasında ve pota çeperleri ile kuvvetli şekilde 

çarpışmasını sağlamaktadır. Resim 3.1-b’de gösterilen Spex öğütücüde bağlanan pota üç 

boyutlu dönme ile çalkalama gerçekleştirmektedir. Öğütme işlemi gerçekleşirken bilyeler 

düzensiz halde birbirleri ve pota çeperi ile çarpışmaktadır. Resim 3.1-c’de gösterilen 

Atritörde ise öğütme kazanı çok sayıda bilye ile doldurulmakta ve kazan içerisindeki milin 

üzerinde yer alan kanatlar bilyeleri karıştırarak öğütme gerçekleştirmektedir. Atritörde 

açığa çıkan enerji gezegensel tip ve spex tip öğütücülere kıyasla daha düşüktür. Bununla 

birlikte her üç öğütücü de laboratuvar ölçekli mekanik alaşımlama ve mekanokimyasal 

sentez için yoğun olarak kullanılmaktadır [93-96, 98].  

 

3.3. Nanoteknoloji 
 

Nanoteknoloji, malzemeleri, cihazları ve sistemleri, şekil ve boyut açısından 1-100 nm 

ölçekte tasarlama, karakterize etme, üretme ve uygulama bilimi olarak tanımlanmaktadır. 

İlk olarak Nobel Ödüllü Amerikalı fizikçi Richard Feynman’ın 1959 yılında yaptığı 

“There's Plenty of Room at the Bottom” adlı konuşmasında gündeme getirdiği 

nanoteknolojinin adı 1974 yılında Japon bilim adamı Norio Tanuguchi tarafından 

konulmuştur. MIT öğrencisi K. Eric Drexler 1970’li yıllarda bu yeni alanda yaptığı 

çalışmalar neticesinde  “nanomotorlar” ve “grey-goo” teorilerini bilim dünyasıyla 

tanıştıran isim olmuştur [99-102].  

 

Nanoteknolojinin müstakil bir bilim veya bilimlerarası bir disiplin olduğuna dair bu zaman 

kadar birçok bilim adamı tarafından farklı yaklaşımlar ifade edilmiştir. Bu ifadeler dikkate 

alındığında nanoteknolojiyi kimya, fizik, biyoloji, mühendislik, elektronik, sosyal bilimler 

vb. gibi birbiri ile ilişkili ve gelişmesi için diğer bir disipline ihtiyacı olan tüm alanları 

ilgilendiren, multidisipliner bir alan olduğunu kabul etmek doğru olacaktır [103]. 

Nanoteknolojinin diğer disiplinlerle olan bağlantısı Şekil 3.7’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3.7. Nanoteknolojinin disiplinlerarası ilişkisi [103].  

 

Nanoteknolojide yaşanan gelişmeler birçok endüstri alanında yeni uygulamaların 

doğmasını ve çok çeşitli sorunların çözümü için alternatif seçenekler oluşturulmasını 

sağlamaktadır. Elektronik devrelerde yaşanacak gelişmeleri öngören Moore Yasasının 

doğruluğu da nanoteknolojinin gelişimiyle ancak mümkün olabilmiştir. Moore Yasasına 

bağlı olarak bilim dallarının nano boyutta kesişim eğrileri Çizelge 3.8’de gösterilmektedir 

[104].  
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Şekil 3.8. Bilim alanlarının nano boyutta kesişimleri  [104] 

 

Nanoteknolojide nano boyuta üretim için farklı modeller bulunmaktadır. Bu modeller 

arasında en yaygın ayrım “top-down” ve “bottom-up” olmak üzere iki başlık altında 

yapılmaktadır. Şekil 3.9’da nano üretim modellerinin genel gösterimi verilmektedir. Top-

down modelinde tercih edilen yöntemler, malzeme boyutunun mikrodan başlayarak nano 

boyuta indirilmesi esasına dayanmaktadır. Bottom-up modelinde ise esas alınan atomların 

ve moleküllerin bir araya getirilmesi ile nano boyuta ulaşılmasıdır [99,100, 103].   
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Şekil 3.9. Nano boyutta üretim modelleri [99,100] 

 

Top-down modeli için bilinen en yaygın yöntem bilyeli öğütme yöntemidir. Bu yöntemde 

tane boyut dağılımı ve partikül yüzeyindeki düzensizlik dezavantaj olarak görülmektedir. 

Bottom-up metodunda ise genellikle PVD, CVD gibi yüzeyde ince film tabakası oluşturma 

yöntemleri uygulanmaktadır.  Kendine göre avantajları ve dezavantajları olan her iki 

model de endüstriyel çapta uygulanan yöntemleri içermektedir [104].   
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3.4. Lazer Kaplama 
 

Lazer kaplamada, lazer ışın kaynağı tarafından oluşturulan elektromanyetik ışımalar opak 

malzemelerin (metallerin) yüzeyleri tarafından absorbe edilerek yüzeye birkaç farklı 

metotla eklenen tozların ergitilmesiyle yüzeyde kompozit kaplama tabakaları elde 

edilmektedir. Lazer ışınının malzeme yüzeyine nüfus etmesinde geçen süreye bağlı olarak 

oluşan yapılar Şekil 3.10’da görüleceği gibi ilk olarak ışının yüzey tarafından absorbe 

edilmesi ve sonrasında ısı iletiminin iç bölgelere nüfus etmesi, ergime, toz ekleme ve hızlı 

soğuma gibi olaylar sonucunda gerçekleşmektedir. Lazerle yapılan işlemlerin tamamının 

en karakteristik özelliği, işlem sonrası gerçekleşen hızlı soğuma nedeni ile üstün metalürjik 

yapıların elde edilmesidir [105]. 

 

 
 
Şekil 3.10. Lazerle yüzey işlemlerinden sonra elde edilen farklı fiziksel yapılar [105] 
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Lazer ışını bir ısı kaynağı olarak kullanılarak,  bölgesel veya yüzeylerin tamamı 

ergitilmektedir. Tozların ergime havuzuna eklenmesi ve miktarına bağlı olarak üç farklı 

yapı elde edilmektedir. Şekil 3.11’de bu kaplama tabakalarının kesitleri görülmektedir. 

Bunlar lazer kaplama, sırlama ve alaşımlama olarak adlandırılmaktadır [105]. 

 

 
 
Şekil 3.11. Lazer alaşımlama, sırlama ve kaplamadaki mikroyapılar  [105] 

 

Lazer alaşımlama ve kaplama birbirine benzemektedir ancak kaplama malzemesinin 

miktarına bağlı olarak elde edilen tabakaların özellikleri değişkenlik göstermektedir. Lazer 

alaşımlama da ergime havuzuna çok az miktarda toz eklenerek, erime bölgesinde homojen 

bir karışım elde edilirken, lazer kaplamada ise yüzeyin çok az miktarı ergitilirken 

kaplanacak malzemenin oluşturulan kompozit tabaka içerisindeki oranı çok daha fazladır. 

Böylece kaplama malzemesinin özeliklerinden faydalanılarak yüzeyde istenen sert 

tabakalar oluşturulmaktadır. Lazer sırlamada ise aşınma ve korozyon dayanımı artıran 

metalik camsı tabaka oluşturulmaktadır.  

 

Lazerler bir çok farklı aktif madde ile üretilebilmektedir. Lazer ışın demetini oluşturmak 

için kullanılan aktif maddelere göre lazerler, 

• Gaz lazerler 

• Katı hal lazerler 

• Yarı iletken lazerler 

• Fiber lazerler 

      Lazer 
      Kaplama 

Lazer 
Alaşımlama 

Kaplama 
bileşimi 

Kaplama 
bileşimi 

Lazer 
Sırlama 
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• Boya lazerler olarak gruplanmıştır [106]. 

 

Kullanılan aktif maddelere göre farklı dalga boylarında lazer ışını üretilmektedir. Bilimsel 

çalışmalarda lazer kaplama ve alaşımlama uygulamaları için en çok kullanılan lazerler 

CO2, Nd:YAG lazerler ve son zamanlarda kullanımı artan fiber lazerlerdir [45-80]. Çizelge 

3.8’de en yaygın kullanılan lazerlerin özellikleri bulunmaktadır.  

 

Çizelge 3.8. Lazer kaplamada kullanılan lazerlerin özellikleri [105] 
 

Özellikleri CO2 
Nd:YAG 

Flash lambalı 

Nd:YAG 

Diyotlu 
HPDL 

Dalgaboyu  [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…8 105…7 106…9 103…5 

Servis peryodu [saat] 1000-2000 200 5000-10000 5000-10000 

Işın parametre üretimi 

[mm x mrad] 
12 25-45 12 100-1000 

Fiber bağlama Evet Hayır Hayır Hayır 

 

3.4.1. Lazer kaplama metotları 
 

Lazer kaplamada temel olarak iki farklı metot bulunmaktadır. Bunlar iki aşamalı ve tek 

aşamalı kaplama metotlarıdır.  

 

Tek aşamalı kaplama metodu  

 

Bu kaplama metodunda, lazer metal yüzeyini eritirken ergime havuzuna kaplanacak tozlar 

birkaç farklı yöntemle eklenmektedir. Ergitilen yüzeye kaplanacak malzemeler tel, toz 

veya macun şeklinde eklenmektedir (Şekil 3.12). Bu üç yöntem arasında en çok kullanılan 

ve verimli olan metot, tozların ergime havuzuna toz besleyici üniteler veya nozullarla 
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iletilmesi yöntemidir. Toz eklenirken yüzeyin oksitlenmesini engellemek için tozlar inert 

gazlarla (Ar, He, N2) beraber kaplama bölgesine iletilebilmektedir [105]. 

 
 
Şekil 3.12. Tek aşamalı kaplama metodu a) Macun,  b) Toz,  c) Tel [105] 

 

İki aşamalı kaplama metodu  

 

İki aşamalı kaplama metodunda, ilk aşamada kaplanacak malzeme metal yüzeyine 

yapıştırılmakta, ikinci aşamada ise lazer bu yüzeyi eriterek kaplama tabakası elde 

edilmektedir. Bu metotta önemli hususların başında, kaplanacak malzemelerin yüzeye çok 

iyi bir şekilde yapıştırılması gelmektedir. Aksi takdirde lazer ışınıyla birlikte kullanılan gaz 

nedeniyle kaplanacak parçacıklar yüzeyden uzaklaştırılabilmektedir. Bu sorunun 

üstesinden gelmek için tozlar genellikle kimyasal bağlayıcı ile karıştırılarak yüzeye 

yapıştırılmaktadır (Şekil 3.13). Bu metotta ön kaplama için birçok yöntem bulunmaktadır. 

Tozlar kimyasal bağlayıcılarla karıştırılarak yüzeye ön kaplanabileceği gibi, fiziksel buhar 

biriktirme yöntemi, alev ve plazma sprey ile ön kaplanmış yüzeylerin yeniden eritilmesi de 

mümkündür [105,107]. 

 

 
 
Şekil 3.13. İki aşamalı kaplama metodu [105] 
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4. MATERYAL VE METOT  
 

Yapılan çalışmada mekanokimyasal yöntemle, iki farklı zirkonyum kaynağı ile zirkonyum 

diborür (ZrB2) nanoparçacıkları sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Sentezlenen 

nanoparçacıklar S355JR (St52) karbon çeliği ve AA7075 serisi alüminyum alaşımı 

yüzeyine ön kaplandıktan sonra CO2 lazeri ile farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarında 

kaplanmıştır. Elde edilen kaplama tabakalarının optik mikroskop, tarama elektron 

mikroskobu (SEM) ve X ışınları difraktometresi (XRD) ile karakterizasyonu yapılmıştır. 

Mikrosertlik testleri ile kaplama parametrelerinin kaplama tabakalarının sertliği üzerindeki 

etkileri ortaya konmuştur. Ball-on-disk cihazıyla yapılan aşınma testlerinde ve mikro çizik 

cihazında yapılan çizik testleriyle kaplama tabakalarının aşınma ve yüzeye yapışma 

dayanımları tespit edilmiştir. Ardından numuneler ileri imalat yöntemlerinden aşındırıcılı 

su jeti, tel erezyon, lazer ışını ve aşındırıcılı disk ile kesilerek kaplama tabakalarında 

meydana gelen tahribatlar belirlenmiştir.  

 

4.1. Materyal 

 

4.1.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan kimyasallar  
 

Mekanokimyasal yöntemle ZrB2 nanoparçacıklarının sentezlenmesi için iki farklı 

zirkonyum kaynağı kullanılmıştır. Başlangıç reaktantları olarak Sigma Aldrich GmbH 

firmasından satın alınan elementel zirkonyum (Zr), zirkonyum dioksit (ZrO2) ve elementel 

magnezyum (Mg), bor kaynağı olarak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 

temin edilen boroksit (B2O3) kullanılmıştır. Sentez deneyleri sonrası açığa çıkan ürünlerin 

saflaştırılmasında Merck&Co. Firması’ndan temin edilen asetik asit (CH3COOH) 

kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan kimyasalların özellikleri Çizelge 4.1’de, ürün 

sertifikaları ise EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’te verilmiştir. 
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Çizelge 4.1. Başlangıç malzemeleri ve özellikleri 
 

Kimyasal Adı CAS Numarası 
Molekül ağırlığı 

(g/mol) 
Özelliği 

Zirkonyum, Zr 7440-67-7 91,22 ≥ 99; süngerimsi 

Zirkonyum Dioksit, ZrO2 1314-23-4 123,22 % 99; toz 

Bor Oksit, B2O3 215-125-8 69,62 ≥ 98; toz 

Magnezyum, Mg 7439-95-4 24,31 ≥ 99; toz 

Asetik Asit, CH3COOH 64-19-7 60,05 ≥ 99,50; sıvı 

 

4.1.2. Deneysel çalışmalarda kullanılan cihazlar 
 

Mekanokimyasal sentezler Fritsch marka Planetary Pulverisette 6 Classic Line gezegensel 

tip öğütücüde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 80 ml hacimli sertleştirilmiş çelik pota ve 15 

mm çapında sertleştirilmiş çelik bilyeler kullanılmıştır. Kullanılan öğütücünün, potanın ve 

bilyelerin özellikleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. Başlangıç reaktantlarının tartımı ve pota 

hazırlık işlemleri MBRAUN marka Labstar Model (EK-5 Resim 5.1) eldivenli kabin 

(Glove Box) içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Başlangıç reaktantı olarak kullanılan tozların ve kaplama tabakalarının optik resimleri 

Leica M205 C (EK-5-Resim 5.2) optik mikroskobunda, tane boyut dağılımı ise Malvern 

Mastersizer 2000 lazerli tane boyut cihazında (EK-5-Resim 5.3) analiz edilmiştir. 

 

Sentezlenen toz karışımların asit liçi ile saflaştırılmasından sonra, Heraeus Sepetech 

Labafuge Ae santrifüj cihazında (EK-5-Resim 5.4) 100 ml hacimli satnrifüj tüpleri 

kullanılarak katı-sıvı ayırım yapılmıştır. Santrifüj sonrası elde edilen tozlar Memmert 

VO400 vakum etüvde (EK-5-Resim 5.5) kurutulmuştur.  
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Çizelge 4.2. Deneylerde kullanılan öğütücü, pota ve bilyelerin özellikleri 
 

Öğütücünün Özellikleri 

 

Tipi Uydu 

Enerji  100-120/200-240 V/1~, 50-60 Hz,  

Öğütme araçları 
80, 250, 500 ml pota ve  

0,5-40 mm bilye 

Güç 1100 W 

Ana disk dönme hızı 100 – 650 rpm 

Potanın bağıl dönme hızı 1/-1,82 

İnebildiği tane boyutu < 1 μm  

Potanın Özellikleri 

 

Malzeme Sertleştirilmiş çelik – 1.2080 

ISO/EN/DIN kodu X210Cr12 

Sertliği 60 – 63 HRC 

Bilyelerin Özellikleri 

 

Malzeme Sertleştirilmiş çelik – 1.3505 100Cr6 

ISO/EN/DIN kodu EN 10278/ ISO 286-2/h9 

Sertliği 65 – 66 HRA 

 

Öğütme ve saflaştırma sonrası tozların yapısal analizleri XRD ile tespit edilmiştir. CuKα 

(λ=1.5408 ºA) ışıması yapan Rigaku D/MAX–2200 XRD cihazında (EK-5-Resim 5.6) 40 

kV çalışma voltajı ve 30 mA akımda yapılan analizlerde, 2θ açı aralığı 2–90˚, tarama hızı 

4˚/min seçilmiştir. 

 

Saflaştırılan tozların morfoloji incelemeleri, FEI Quanta 200F taramalı elektron 

mikroskobunda (EK-5-Resim 5.7) ve FEI Tecnai G2 F30 geçirimli elektron 

mikroskobunda (EK-5-Resim 5.8) yapılmıştır. Sentezlenen ZrB2 nanoparçacıkların yüzey 

alanı ölçümleri Nova 2200 BET cihazında (EK-5-Resim 5.9), spesifik yoğunlukları 

Micromeritics AccuPyc II 1340 helyum piknometresinde (EK-5-Resim 5.10), manyetik 

özellikleri ise PPMS P525 fiziksel ölçüm cihazında (EK-5-Resim 5.11) ölçülmüştür.  
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Karakterizasyonu tamamlanan ZrB2 nanoparçacıkları, metal yüzeylerine ön kaplanarak, 

Amada Lasmac LC-2415 α III tezgahında lazer kaplama gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 

lazer cihazının özellikleri Çizelge 4.3’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3. Lazer kaplamaların yapıldığı cihazın özellikleri 
 

Lazer Cihazının Teknik Özellikleri 

İşleme Uzunluğu (mm) 2450 
 

İşleme Genişliği (mm) 1270 

Güç (W) 2000 

CNC Kontrol Ünitesi Fanuc 16Oi-L 

x, y, z Kurs Boyu (mm) 2514, 1550, 249 

 

Kaplama sonrası metallerin mikrosertlikleri Shimadzu marka HMV-2 mikrosertlik 

cihazında (EK-5-Resim 5.12), aşınma karakteristikleri ise CSM Instrument TRB ball-on-

disk aşınma cihazında (EK-5-Resim 5.13) belirlenmiştir. Aşınma deneyleri sonucunda 

yüzeylerin üç boyutlu yüzey haritalandırması Veeco Dektak 8 profilometre cihazında (EK-

5-Resim 5.14) yapılmıştır. Kaplama tabakasının ana metal yüzeylerine bağlanma 

dayanımını belirleyen çizik testleri ise CSM Instruments marka MST mikro çizik cihazında 

(EK-5-Resim 5.15) gerçekleştirilmiştir. 

 

Kaplanan numunelerin işlenebilirlik özelliklerini incelemek için, numuneler sırasıyla 

aşındırıcılı su jeti, tel erezyon, lazer ışını ve aşındırıcılı disk ile kesilmiştir. Aşındırıcılı su 

jeti ile kesme KMT marka SLV-E50 model su jeti cihazında (EK-5-Resim 5.16), tel 

erezyon ile kesme Makino marka Dou 43 model tel erezyon cihazında (EK-5-Resim 5.17), 

lazer ışını ile kesme işlemi kaplama deneylerinin yapıldığı Amada marka Lasmac LC-2415 

α III model cihazında, aşındırıcılı disk ile kesme ise BMS marka Bulucut-3 model kesme 

cihazında (EK-5-Resim 5.18) gerçekleştirilmiştir. 
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4.1.3. Kaplama yapılan malzemeler 

 

Kaplama deneylerinde kaplanacak metal olarak S355JR (St52) karbon çeliği ve AA7075 

alüminyum alaşımı kullanılmıştır. St52 karbon çeliğinin ve AA7075 alüminyum alaşımının 

kimyasal bileşimi Çizelge 4.4 ve 4.5’te, XRD grafikleri ise Şekil 4.1 ve 4.2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.4. St52 karbon çeliğinin kimyasal bileşimi 
 

Kimyasal 

bileşim 
C Si Mn P S Cu N Fe 

Ağırlıkça 

(%) 
0,22 0,55 1,60 0,035 <0,035 0,55 0,09 Kal. 

 

 
 
Şekil 4.1. St52 karbon çeliğinin XRD deseni 

 

Kaplanacak metal malzemeler 4x150x20 mm boyutlarında hazırlandıktan sonra 

yüzeylerindeki kir, toz ve oksit tabakalarından arındırılmak üzere kumlama işlemine tabi 

tutulmuştur. Ardından önce etanol ile sonrasında asetonla yıkanarak ön kaplamaya hazır 

hale getirilmiştir.  
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Çizelge 4.5. AA7075 alüminyum alaşımı malzemenin kimyasal bileşimi 
 

Element Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Al 

Ağırlıkça 

(%) 
0,5 0,5 1,2-2,0 0,3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 Kal. 

 

 
 
Şekil 4.2. AA7075 alüminyum alaşımının XRD deseni 

 

ZrB2 nanoparçacıklarının, temizlenen metal malzeme yüzeylerine ön kaplanmasında araldit 

71 fenolik reçine kullanılmıştır. Ön kaplama yapılan malzemelere CO2 lazeri ile azot (N2) 

atmosferi altında lazer kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir.   

 

4.2. Metot 
 

Bu bölümde ZrB2 nanoparçacıklarının sentezlenmesi, saflaştırılması, metal yüzeylerine 

kaplanması ve kaplama sonrası elde edilen tabakalara uygulanan mekanik testler sırasıyla 

ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  
 

4.2.1. Mekanokimyasal sentezler 

 

Mekanokimyasal yöntem en sade şekliyle, başlangıç kimyasallarının hazırlanması, 

öğütülmesi ve açığa çıkan ürünün saflaştırılması aşamalarından oluşmaktadır. Birinci 
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aşamada başlangıç tozları belirli stokiyometrilerde hazırlanarak potaya yerleştirilmektedir. 

İkinci aşamada öğütme işlemi ile reaksiyon gerçekleştirilmekte, üçüncü aşamada ise 

öğütme sonrası açığa çıkan tozlar tercihe göre saflaştırma işleminden geçirilmektedir. 

Yapılan çalışmada kullanılacak olan nano parçacıkların sentez deneyleri Şekil 4.3’te 

verilen akış şemasına göre gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 
Şekil 4.3. Sentez deneyleri akış şeması 
 

Mekanokimyasal sentez deneylerinde bilye toz kütle oranı (BTKO) 20:1, 30:1 ve 40:1, 

devir sayısı elementel Zr ile yapılan deneyler için 250, 300, 350 rpm, ZrO2 ile yapılan 

deneyler için ise 300 ve 350 rpm seçilmiştir. Deneylerde kullanılan başlangıç kimyasalları 

Eş. 4.1 ve Eş. 4.2’deki stokiyometrik oranlarda atmosfer kontrollü eldivenli kabin (Glove 

box) içerisinde hassas terazide tartılarak pota içerisine bilyelerle birlikte yerleştirilmiştir. 

İndirgeyici olarak kullanılan Mg, bor kaynağı ve zirkonyum kaynağının yapısında 

bulunanların dışında ortamda bulunması muhtemel oksijenlerin reaksiyonu olumsuz 

etkilemesini engellemek amacıyla stokiyometrik oranından ZrO2 ile yapılan deneylerde % 

20 fazla, Zr ile yapılan deneylerde % 10 fazla kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

kullanılan Mg miktarlarının ZrO2 ve B2O3’ün yapısındaki oksijenleri indirgediğini ortaya 

koymuştur. Potanın kapağının kapatılmasının ardından bağlantı yeri izolasyon bandı ile 

bantlanarak açılması engellenmiştir. Hazırlanan pota gezegensel tip yüksek enerjili 

öğütücüye bağlandıktan sonra öğütme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Eş. 4.1’de Zr ile 

yapılan deneylerde gerçekleşen reaksiyonlar verilmiştir. İki aşamada ilerleyen reaksiyonun 

birinci aşamasında B2O3’ün Mg ile indirgenmesi sonucunda amorf B ve MgO fazları açığa 

çıkmaktadır. İkinci aşamada ortamda serbest halde bulunan B ve Zr reaksiyona girerek 

ZrB2 fazını oluşturmaktadır.  

Zr/ZrO2 

 

B2O3 

Mg 

 

Argon atmosferinde 
öğütme ZrB2+MgO 

Liç işlemi 

ZrB2 

Santrifüj, Etanolde 
5000rpm, 15 dak 

Kurutma, 20 mbar 
vakum, 70 ºC, 10saat 

 

0,1 M CH3COOH   
60 dakika, 400 rpm 
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Zr + B2O3 + 3Mg             ZrB2 + 3MgO                (4.1) 

B2O3 + 3Mg           2B + 3MgO    

Zr + 2B        ZrB2       

     

Eş. 4.2’ de ise ZrO2 reaktantı ile gerçekleşen reaksiyonlar gösterilmiştir. Üç aşamada 

gerçekleşen reaksiyonda birinci ve ikinci aşama birlikte yürümektedir. İlk iki aşamada 

başlangıç reaktantlarının oksit formları Mg ile indirgenerek elementel B, Zr ve MgO 

fazları açığa çıkmaktadır. Son aşamada ise ortamda serbest halde olan B ve Zr reaksiyona 

girerek ZrB2 fazını oluşturmaktadır. Zr kaynağının oksit formda kullanıldığı sentezde iki 

indirgeme reaksiyonunun gerçekleşmesi, elementel formda başlangıç malzemelerinin 

kullanıldığı senteze göre reaksiyonun daha uzun sürede başlamasına ve tamamlanmasına 

neden olmaktadır.  

 

ZrO2 + B2O3 + 5Mg             ZrB2 + 5MgO               (4.2) 

B2O3 + 3Mg           2B + 3MgO    

ZrO2 + 2Mg              Zr + 2MgO               

Zr + 2B           ZrB2     

 

Sentezlerde elde edilen tozların faz yapıları XRD analizleriyle belirlenmiş, reaksiyon 

tamamlandığı belirlenen toz karışımlar asit liçi ile saflaştırılmıştır. Liç işlemleri oda 

sıcaklığında, 1 g / 200 ml oranında 0,1 M asetik asit (CH3COOH) çözeltisinde, 400 rpm’de 

1 saat manyetik karıştırma yapılarak gerçekleştirilmiştir. Liç sonrası, 5000 rpm dönme 

hızında 15 dakika süresince etanol ile santrifüj edilen çözeltiden katı sıvı ayırımı yapılarak 

elde edilen  tozlar, 70 ˚C sıcaklıkta 20 mbar vakumda 10 saat süre ile kurutulmuştur. 

Kurutulan tozlar XRD ile analiz edilerek içerdiği fazlar belirlenmiştir. 
 

Zr/B2O3/Mg ile yapılan sentezler 

 

Zr/B2O3/Mg ile yapılan sentez deneyleri Çizelge 4.6’da verilen parametrelerde 

gerçekleştirilmiştir. Deneylerde öğütme sonrası açığa çıkan tozların bir kısmının pota 

çeperi ve bilyelere yapıştığı gözlenmiştir. Bu nedenle her deney öncesi, pota içerisine 

bilyelerle birlikte etanol konularak pota temizlenmiş ve yeni deneylere hazır hale 

getirilmiştir.  
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Çizelge 4.6. Zr/B2O3/Mg sentez deneyleri 
 

Dönme Hızı: 250 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) Bilye Toz 

Kütle Oranı 
Süre (saat) 

Zr B2O3  Mg  Toplam  

1 

0,75 0,57 0,65 1,97 20:1 

10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 60 

7 70 

8 

0,51 0,39 0,45 1,35 30:1 

10 

9 20 

10 30 

11 40 

12 45 

13 

0,39 0,30 0,34 1,03 40:1 

10 

14 20 

15 25 

Dönme Hızı: 300 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) Bilye Toz 

Kütle Oranı 
Süre (saat) 

Zr B2O3  Mg  Toplam  

16 

0,75 0,57 0,65 1,97 20:1 

10 

17 20 

18 30 
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Çizelge 4.6. (devam) Zr/B2O3/Mg sentez deneyleri 
 

Dönme Hızı: 300 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) Bilye Toz 

Kütle Oranı 
Süre (saat) 

Zr B2O3  Mg  Toplam  

19 

0,75 0,57 0,65 1,97 20:1 

40 

20 50 

21 60 

22 

0,51 0,39 0,45 1,35 30:1 

10 

23 20 

24 30 

25 40 

26 
0,39 0,30 0,34 1,03 40:1 

10 

27 20 

Dönme Hızı: 350 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) Bilye Toz 

Kütle Oranı 
Süre (saat) 

Zr B2O3  Mg  Toplam  

28 

0,75 0,57 0,65 1,97 20:1 

10 

29 20 

30 30 

31 40 

32 50 

33 

0,51 0,39 0,45 1,35 30:1 

10 

34 20 

35 30 

36 
0,39 0,30 0,34 1,03 40:1 

10 

37 15 
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ZrO2/B2O3/Mg ile Yapılan Sentezler 

ZrO2/B2O3/Mg ile yapılan sentez deneyleri Çizelge 4.7’de verilen parametrelerde 

gerçekleştirilmiştir. 

Çizelge 4.7. ZrO2/B2O3/Mg sentez deneyleri 

300 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) 
BTKO Süre (saat) 

ZrO2 B2O3 Mg Toplam 

38 

0,78 0,44 0,85 2,07 20:1 

10 

39 20 

40 30 

41 40 

42 50 

43 60 

44 70 

45 85 

 46 

0,51 0,28 0,61 1,40 30:1 

10 

47 20 

48 30 

49 40 

50 50 

51 60 

52 65 

53 

0,38 0,22 0,45 1,05 40:1 

10 

54 20 

55 30 

56 40 

58 50 
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Çizelge 4.7. (devam) ZrO2/B2O3/Mg sentez deneyleri 
 

350 rpm 

Deney 

No 

Başlangıç Kimyasalları (g) 
BTKO Süre (saat) 

ZrO2  B2O3  Mg  Toplam  

59 

0,78 0,44 0,85 2,07 20:1 

10 

60 20 

61 30 

62 40 

63 50 

64 55 

65 

0,51 0,28 0,61 1,40 30:1 

10 

66 20 

67 30 

68 40 

69  

0,38 

 

0,22 

 

0,45 

 

1,05 40:1 

10 

70 20 

71 30 

 

4.2.2. Kaplama deneyleri  
 

Kaplama deneylerinde, lazer ışını bir ısı kaynağı olarak kullanılarak metal yüzeylerinde bir 

ergime havuzu oluşturmakta ve sonrasında hızlı soğuma neticesinde oluşan fazlarla 

yüzeyde sert, aşınma ve korozyon dayanımı sağlayan tabakalar oluşturmaktadır. Lazer 

kaplama deneyleri 2000 W’lık güçte çalışan CO2 lazeri ile iki aşamalı kaplama metodu 

uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu metotta yüzeyin lazerle kaplanması sırasında, ergime 

havuzunu oksitlenmeden koruyan gazların basınçları nedeniyle ön kaplanmış tabakaların 

yüzeyden uzaklaşması sık karşılaşılan problemlerdendir. Kullanılan reçinenin metal 

yüzeyine iyi yapışmasını sağlamak amacıyla ön kaplama işleminden önce ana metal 

yüzeyleri kumlama işlemine tabii tutulmuş ve ardından aseton-etanol ile yıkanmıştır. 

Yüzey temizliğinin ardından kaplanacak ZrB2 nano parçacıklar Araldit 71 fenolik reçine 

içerisine karıştırılarak metal yüzeylerine 0,5 mm kalınlığında ön kaplanmıştır. Ön kaplama 
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sonrası kaplamanın yüzeyle daha iyi bağ yapması için numuneler vakum etüvde 20 mbar 

vakumda 200˚C de 4 saat süreyle kurutulmuştur. İkinci aşamada ise, kurutulan numunelere 

600 kPa basınçta, N2 atmosferi altında, 0,1 mm yana kayma mesafesi ile lazer kaplama 

yapılmıştır. Kaplama deneylerinde CO2 lazeri ve 1,5 mm çapında nozul kullanılmıştır. 

Lazer kaplama işleminin ve kullanılan nozulun şematik gösterimi Şekil 4.4’te verilmiştir.  

 

   
 
Şekil 4.4. a) Lazerle kaplama işleminin şematik gösterimi, b) Kullanılan nozulun şematik 

gösterimi 

 

St52 karbon çeliği sabit ilerleme hızında ve farklı lazer güçlerinde, AA7075 serisi 

alüminyum alaşımı ise farklı ilerleme hızı ve lazer güçleri değişken seçilerek kaplanmıştır. 

St52 karbon çeliğinin ve AA7075 alüminyum alaşımının lazer kaplama parametreleri 

sırasıyla Çizelge 4.8 ve Çizelge 4.9.’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. St52 karbon çeliğinin lazerle kaplama parametreleri 
 

Lazer Gücü (W) 2000 2000 2000 2000 

Tarama Hızı (mm/min) 1000 1000 1000 1000 

Frekans (Hz) 1000 1000 1000 1000 

Ortalama Güç (W) 75 125 160 200 

 
 
 
 
 
 

b) a) 
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Çizelge 4.9. AA7075 alüminyum alaşımının lazerle kaplama parametreleri 
 

Lazer Gücü (W) 2000 2000 2000 2000 2000 

Tarama Hızı (mm/min) 300 500 1000 1000 1000 

Frekans (Hz) 1000 1000 1000 1000 1000 

Ortalama Güç (W) 70 70 70 50 100 

 

Kaplama tabakalarının faz yapıları XRD analizi ile belirlendikten sonra numuneler 

aşındırıcılı disk ile kesilerek mikroyapı incelemelerine hazır hale getirilmiştir. Aşındırıcılı 

disk kesme parametreleri Çizelge 4.10’da verilmiştir. Kesilen numuneler 400, 600, 800, 

1200 numaralı SiC zımparalar ile su altında 250 rpm dönme hızında zımparalandıktan 

sonra 6 μm’lik ve 3 μm’lik pastalar kullanılarak parlatılmıştır. Zımparalama ve parlatma 

işlemlerinin ardından St52 çeliği % 2’lik nital çözeltisinde 5 saniye süreyle, AA7075 

alüminyum alaşımı ise % 5’lik hidroflorik asit (HF) çözeltisinde 75 saniye süreyle 

dağlanmıştır. 

 

4.2.3. Aşınma testleri 

 

Kaplama tabakalarının aşınma testleri ball-on-disk aşınma test cihazında kuru ortamda 

yapılmıştır. St52 karbon çeliği 10 N yük altında 6 mm çapında Al2O3 bilye ile 100 m 

mesafede, alüminyum alaşımları ise 1 N yük altında 6 mm çapında WC bilye ile 100 m 

mesafede aşındırılmıştır. Kullanılan aşındırıcının malzeme yüzeyinde hareket ettiği toplam 

kurs boyu 8,5 mm’dir. Deneyler sonucunda, profilometre cihazıyla aşındırılmış yüzeylerin 

üç boyutlu yüzey haritaları çıkarılırken, deney süresince ortalama sürtünme katsayıları ve 

yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Aşınma testinin şematik gösterimi ise Şekil 4.5’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4.5. Aşınma testinin şematik gösterimi 

 

4.2.4. Çizik testleri 
 

Kaplanmış numunelerin ana metale bağlanma dirençleri mikro çizik (scratch) cihazında 

belirlenmiştir. Çizik testi ile film ve kaplamaların yüzeylerinde meydana gelen kırılmalar, 

deformasyon ve yapışma dayanımları belirlenmektedir. Bu testte keskin bir ucun malzeme 

yüzeyinde kontrollü çizik oluşturmasıyla, kritik yük değerine ulaşıldığında kaplamalarda 

meydana gelen kırılmalar yükleme koluna bağlı ses duyargacı ile hassas bir şekilde 

saptanmaktadır. Keskin uç olarak genellikle elmas veya WC gibi sert metaller 

kullanılırken, sabit veya artan yüklerle malzeme yüzeyleri çizilmektedir. Ardından optik 

mikroskopla kırılmalar gözlenmekte, sürtünme kuvveti, kalıntı derinliği, penetrasyon 

derinliği ve akustik emisyon verileri birlikte değerlendirilerek kaplamanın mekanik 

özellikleri belirlenmektedir. Çizik deneylerinde 10 µm çapında rockwell tip elmas uç 

kullanılmıştır. 2 mm/min hızda 10 N yükle başlayarak 25 N’ a kadar artacak şekilde, 2 mm 

mesafede kaplama yüzeyi çizilmiştir. Çizik testinin şematik gösterimi Şekil 4.6’da 

verilmiştir. 
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Şekil 4.6. Çizik testinin şematik gösterimi 
 

4.2.5. İşlenebilirlik deneyleri 
 

Kaplanmış numunelerin işlenebilirlik özelliklerini belirlemek için numuneler aşındırıcılı su 

jeti, tel erezyon, lazer ışını ve aşındırıcılı disk ile kesilmiştir. Kesilen numunelerin 

mikroyapıları SEM ve optik mikroskopla incelendikten sonra, mikrosertlik deneyleriyle 

sertlikleri belirlenmiştir. Kesme testlerinde uygulanan parametreler Çizelge 4.10’da 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.10. Kesme testlerinde uygulanan parametreler 
 

Aşındırıcılı Su Jeti Kesme Parametreleri 

Nozul Çapı (mm) 0,75 

Kum Debisi (g/min) 250 

Basınç (bar) 4000 

İlerleme Hızı (mm/min) 150 

Lazer Işını Kesme Parametreleri 

Lazer Gücü (W) 2000 

Kesme Hızı (mm/min) 1000 

Frekans (Hz) 1000 

Duty (%) 55 

Ortalama Güç (W) 880 

Tel Erezyon Kesme Parametreleri 

Tel Çapı (mm) 0,3 

Tel Cinsi CuZn 

Tel Hızı (m/min) 6 

Kesme Hızı (mm/min) 11 

Gerginlik (cN) 10 

Enerji Verilen Süre (ms) 18 

Enerji Kesilen Süre (ms) 70 

Aşındırıcılı Disk Kesme Parametreleri 

Kullanılan Disk SiC 

Disk Ölçüleri (dış çap x iç çap x kalınlık) (mm) 250x32x1,6 

Devir (rpm) 2840 

İlerleme Hızı (mm/s) 1 

Kesme Sistemi Otomatik 

Soğutma Bor yağı katkılı soğutma sıvısı 
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5. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 

5.1. Kullanılan Kimyasalların Karakterizasyonu 
 

Sentezlerde kullanılan başlangıç kimyasallarının parçacık şekli ve morfolojileri optik 

mikroskop ve SEM’de belirlenmiştir. Resim 5.1’de verilen optik mikroskop ve SEM 

görüntülerinden Zr parçacıklarının süngerimsi/düzensiz, ZrO2 ve B2O3 parçacıklarının 

düzensiz şekilli, Mg parçacıklarının ise yassı/pulsu görünümünde olduğu tespit edilmiştir. 

Kullanılan kimyasallara ait lazerli tane boyut dağılımları Şekil 5.1’de verilmiştir. ZrO2, 

B2O3 ve Mg için ortalama toz tane boyutları (d0,5) sırasıyla 3,028 µm, 545,742 µm ve 

138,658 µm bulunmuştur. Kullanılan kimyasalların ürün sertifikaları EK-1, EK-2, EK-3, 

EK-4’de, XRD desenleri ise Şekil 5.2’de verilmiştir. 

.  
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Resim 5.1. Mekanokimyasal sentezlerde kullanılan başlangıç reaktantlarının optik 

mikroskop (X100) ve SEM (X100) görüntüleri a) Zr, b) ZrO2, c) B2O3, d) Mg 

d) 

b) 

c) 

a) 
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Şekil 5.1. Sentezlerde kullanılan başlangıç reaktantlarının tane boyut dağılımları                                  

a) ZrO2, b) B2O3, c)Mg 
 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.2. Başlangıç reaktantlarının XRD desenleri a) Zr, b) ZrO2, c) B2O3, d) Mg 

 

Şekil 5.2’de verilen XRD desenlerinden, başlangıç reaktantı olarak kullanılan Zr, ZrO2 ve 

Mg’un kristal yapıda, B2O3’ün ise amorf yapıda olduğu görülmüştür. Kullanılan 

kimyasallara ait XRD ICDD (uluslararası difraksiyon veri merkezi) kartları EK-6, EK-7, 

EK-8, EK-9’da verilmiştir. Sentez deneylerinin birinci aşamasında, reaktantlar belirlenen 

stokiyometride karıştırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan başlangıç karışımlarının faz 

dağılımları XRD analizi ile belirlenmiştir. Elde edilen XRD desenleri Şekil 5.3’te 

verilmiştir. 

 

 

a) b)

 

c) d) 
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Şekil 5.3. Başlangıç toz karışımlarının XRD desenleri a) Zr/B2O3/Mg ile yapılan sentezler, 

b) ZrO2/B2O3/Mg ile yapılan sentezler 
 

Şekil 5.3’te verilen XRD desenleri, başlangıç toz karışımlarının kristal yapıda olan Zr 

kaynağı ve redüktantı içerdiğini gösterirken, B kaynağı olarak kullanılan B2O3 ise amorf 

yapısından dolayı desenlerde net olarak görülmemektedir. Ancak Şekil 5.2’de verilen 

B2O3’ün XRD deseninde 2θ’nın 20º-30º arasında oluşan kambur piki, başlangıç toz 

karışımdaki kristal yapıdaki reaktantların şiddetli pik sergilemesi nedeniyle çok düşük 

şiddette görülmektedir.  

  

5.2. Mekanokimyasal Sentez Sonuçları 
 

5.2.1. Zr/B2O3/Mg ile yapılan sentez sonuçları  

 

Elementel Zr ile yapılan deneylerde değişken parametreler olarak 250, 300 ve 350 rpm 

dönme hızı ve 20:1, 30:1, 40:1 BTKO seçilmiştir. Seçilen deney parametrelerine bağlı 

olarak, öğütme sırasında pota içerisinde gerçekleşen reaksiyon ilerlemeleri 5 ve 10’ar 

saatlik periyotlarda XRD analizi ile takip edilmiştir. Takip işlemi reaksiyonlar 

tamamlanıncaya kadar sürdürülmüştür. Sentez deneylerinde öğütme sonrası toz karışımlar 

pota içerisinden fırça yardımıyla alınmıştır. Ancak tozların bir kısmı pota çeperine ve 

bilyelerin yüzeylerine yapışarak kaybedilmiştir. Kaybedilen toz miktarları çıkan toz 

karışımların hassas terazide tartılması ile belirlenmiştir. Toz kayıplarının değişken 

parametrelere bağlı olmadığı ve % 4-17 arasında toz kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Şekil 

5.4, 5.5 ve 5.6’da, yapılan deneylere ait belirli periyotlar sonunda alınan toz karışımların 

XRD desenleri verilmiştir.  

a) b) 
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Şekil 5.4.  250 rpm dönme hızında sentezlenen tozların XRD desenleri a) 20:1 , b) 30:1,    

c) 40:1 BTKO 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.5. 300 rpm dönme hızında sentezlenen tozların XRD desenleri a) 20:1, b) 30:1,     

c) 40:1 BTKO  
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.6. 350 rpm dönme hızında sentezlenen tozların XRD desenleri a) 20:1, b) 30:1,     
c) 40:1 BTKO  

 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.4, 5.5 ve 5.6’da verilen XRD desenleri incelendiğinde 20:1, 30:1, 40:1 BTKO’da 

ve 250, 300, 350 rpm dönme hızlarında gerçekleştirilen deneylerde, artan öğütme süresiyle 

başlangıç reaktantlarına ait piklerin şiddetlerinin azaldığı ve reaksiyonu tamamlanan toz 

karışımlarının ZrB2 ve MgO fazlarından meydana geldiği tespit edilmiştir. Öğütme 

süresinin ilerlemesi ile ZrB2 ve MgO fazlarına ait piklerin genişliklerinin arttığı ve pik 

şiddetlerinin azaldığı görülmüştür. Bu durum artan süreye bağlı olarak reaktantlara 

uygulanan mekanik enerjinin etkisiyle parçacık boyutunun azaldığını göstermiştir. Ayrıca 

tane boyutunun azalması ile yüzey alanda yaşanan artış, reaktif yeni yüzeylerin oluşmasına 

neden olmuş ve böylece reaksiyonun gerçekleşmesi için koşullar oluşmuştur. Öğütme 

işlemi sırasında uygulanan mekanik enerji, bir taraftan reaktantların tane boyutunu azaltıp, 

yüzey alanını genişletirken diğer taraftan oluşan yeni yüzeylerin birbiri ile temasını 

sağlamıştır. Bu mekanizmanın sürekliliği mekanik yöntemle kimyasal reaksiyonun 

gerçekleşmesini izah etmektedir [93]. XRD desenlerinde de görünen piklerin değişimi 

reaksiyonların başlangıcında B2O3’ün Mg ile indirgendiğini, Zr’nin serbestleşen B ile 

bileşik oluşturduğunu göstermiştir. Bunun sonucunda MgO’ya ait EK-12’de verilen 2θ’nın 

36,93˚; 42,91˚; 62,30˚; 74,69˚ ve 78,63˚ pikleri ve ZrB2’ye ait EK-11’de verilen 2θ’nın 

25,20˚; 32,64˚; 41,68˚; 51,752˚; 58,25˚; 62,54˚; 64,47˚; 68,396˚; 74,16˚ ve 81,65˚ 

piklerinin zamanla belirginleşmeye başladığı tespit edilmiştir. Ayrıca sentez deneylerinde, 

kullanılan sertleştirilmiş çelik pota ve bilyelerin aşınması sonucu EK-10’da verilen demire 

ait 2θ’nın 44,67˚ piki gözlenmiştir. Mekanokimyasal yöntemde, kullanılan potalardan 

sentezlenen tozlara impürite bulaşması literatürde çok sık karşılaşılan bir durumdur [93, 

94].  

 

Şekil 5.4’te 250 rpm dönme hızında 40:1 BTKO’da gerçekleştirilen deneylerde, 

reaksiyonların ilk 5 saat içinde başladığı, 20 saatte kadar yapılan deneylerde ZrB2 ve 

MgO’ya ait 2θ’nın piklerinin belirginleştiği ancak reaksiyonların 25 saat sonuna kadar 

tamamlandığı görülmüştür. 30:1 BTKO ile gerçekleştirilen deneylerde ise reaksiyonların 

40 saat sonunda büyük ölçüde tamamlandığı ancak ZrO2’ye ait 2θ’nın 31,48º’deki pikinin 

varlığı reaksiyonun henüz bitmediğini göstermiştir. 45 saat öğütme sonunda ZrO2’ye ait bu 

pik kaybolarak grafikte sadece ZrB2 ve MgO fazlarına ait pikler kalmıştır. 20:1 BTKO ile 

yapılan deneylerde ise 70 saat sonunda reaksiyonlar büyük ölçüde tamamlanmıştır.  

 

300 rpm’de 40:1 BTKO ile yapılan deneylerde 5 saate kadar yapılan öğütmede MgO ve 

ZrB2’ye ait piklerin belirginleşmeye başladığı, reaksiyonun 20 saat sonunda tamamlandığı 
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belirlenmiştir (Şekil 5.5). 30:1 BTKO’da reaksiyonlar 40, 20:1 BTK’da ise 60 saat 

sonunda tamamlanmıştır. 350 rpm’de 40:1 BTKO’da, reaksiyonların ilk 5 saatte başlayıp 

15 saat sonunda tamamlandığı, 30:1 BTKO’da 30, 20:1 BTKO’da ise 50 saat sonunda 

tamamlandığı tespit edilmiştir (Şekil 5.6). Zr/B2O3/Mg ile yapılan deneylerde dönme 

hızları ve BTKO’ların reaksiyon sürelerinin karşılaştırmalı grafiği Şekil 5.7’de verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 5.7. Zr ile yapılan deneylerde reaksiyonların tamamlanma sürelerinin karşılaştırmalı 

grafiği 
 

Şekil 5.7’de dönme hızları ve BTKO’nun reaksiyon süreleri üzerindeki etkileri 

gösterilmiştir. Dönme hızı ve BTKO’nun artmasıyla reaksiyonlar daha kısa sürelerde 

gerçekleşirken, dönme hızının ve BTKO’nun azalmasıyla reaksiyonların tamamlanması 

çok daha uzun sürelerde gerçekleşmiştir. Suryarayanara da yüksek enerjili öğütücüde 

yapılan mekanokimyasal işlemlerde, yüksek BTKO’da daha kısa sürelerde reaksiyonların 

tamamlandığını iddia etmiştir. Yüksek BTKO’da birim zamanda tozların üzerine etkiyen 

çarpma kuvvetlerinin artacağını, toz parçacıklarına daha çok enerji transfer edileceğini ve 

alaşımlamanın hızlanacağını belirtmiştir. Bu enerjiyle, daha fazla ısının açığa çıkacağını ve 

tozların sıcaklıklarının yükselmesi neticesinede alaşımlama kinetiğinin hızlanacağını ifade 

etmiştir [94]. Elde edilen bulgular literatürle benzer şekilde artan BTKO ve dönme hızına 

bağlı olarak reaksiyon sürelerinin tamamlanma sürelerinin azaldığını ortaya koymuştur. 
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Tamamlanan reaksiyonlarda elde edilen tozlar 0,1 M asetik asit ile 60 dakika süresince 

manyetik karıştırıcıda 400 rpm’de liç edilmiştir. Asit liçi sonrası nanoparçacıkların 

çöktürülmesi için santrifüj tüpüne konan çözeltiye bir miktar etanol eklenmiştir. Santrifüj 

ile katı sıvı ayrımı yapılarak vakum etüvde kurutulduktan sonra elde edilen ZrB2 nano 

parçacıkların faz yapıları XRD analizi ile belirlenmiştir. Analizlerde elde edilen desenler 

Şekil 5.8, 5.9 ve 5.10’da verilmiştir. 
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Şekil 5.8.  250 rpm dönme hızında sentezlenen tozların liç işlemi öncesi ve sonrası XRD 

desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.9. 300 rpm dönme hızında sentezlenen tozların liç işlemi öncesi ve sonrası XRD 

desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.10. 350 rpm dönme hızında sentezlenen tozların liç işlemi öncesi ve sonrası XRD 

desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.8, 5.9 ve 5.10’da verilen XRD desenlerinden asit liçi sonrası tozların MgO fazından 

arındırıldığı ve saf ZrB2 nanoparçacıklarının sentezlendiği tespit edilmiştir. Literatürde 

mekanokimyasal sentez çalışmalarında, asit liçi ile reaksiyon sonunda açığa çıkan MgO 

fazınının giderildiği sıkça yer almıştır [6, 11, 14]. Grafikler incelendiğinde, MgO’ya ait 

2θ’nın 36,93˚; 42,91˚; 62,30˚; 74,69˚ ve 78,63˚ piklerinin tamamen kaybolduğu, ZrB2’ye 

ait 2θ’nın 25,20˚; 32,64˚; 41,68˚; 51,75˚; 58,25˚; 62,54˚; 64,47˚; 68,39˚; 74,16˚ ve 81,65˚ 

piklerinin varlığı tespit edilmiştir. 

 

Saflaştırılan ZrB2’lerin kristalite boyutları Eş. 5.1’de verilen Scherrer Formülü ile 

hesaplanmıştır. Formülde (τ) kristalite boyutunu, (λ) X ışını dalga boyunu (0,154 nm), K 

kristal şekline bağlı alınan sabiti (0,89), β pik yarı boyunun genişliğini (FWHM) ve θ 

Bragg açısını ifade etmektedir. Yapılan hesaplamalarda ZrB2’nin en şiddetli piki olan 

(100) piki dikkate alınarak, XRD cihazının grafikleri oluşturduğu JADE 7.0 yazılımı 

yardımıyla FWHM değerleri belirlenmiştir.  

 

θβ
λτ

Cos
K
.

.
=                          (5.1.) 

                 

Çizelge 5.1’de 350 rpm dönme hızında 20:1, 30:1 ve 40:1 BTKO’da saflaştırılan 

nanoparçacıkların (100) piklerine ait 2θ, FWHM, β ve hesaplanan kristalite boyutu 

değerleri verilmiştir. 
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Çizelge 5.1. Zr/B2O3/Mg ile sentezlenen ZrB2’lerin (100) piklerine göre 2θ, FWHM ve 

kristalite boyutu değerleri 
 

350 rpm 

BTKO 20:1 30:1 40:1 

Süre (h) 50 30 15 

2θ (o) 41,624 41,664 41,638 

FWHM (o) 0,411 0,399 0,391 

Kristalite boyutu 

(nm) 
20,45 21,22 21,49 

 

Elde edilen sonuçlar, öğütme süresinin artması ile sentezlenen nanoparçacıkların kristalite 

boyutunun azaldığını göstermiştir. 350 rpm dönme hızında 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da 

sentezlendikten sonra saflaştırılan ZrB2 nanoparçacıklarının BET ile spesifik yüzey alanları 

analiz edilmiştir. Yüzey alanları sırasıyla 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da elde edilen tozlar 

için 42, 39 ve 32 m2/g olarak bulunmuştur. Yapılan BET analizleri, öğütme süresinin 

artmasıyla tozların yüzey alanlarının arttığını ortaya koymuştur. Saflaştırılan tozların SEM 

görüntüleri Resim 5.2, 5.3 ve 5.4’te verilmiştir. 
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Resim 5.2. 250 rpm dönme hızında sentezlenen nanoparçacıkların SEM görüntüleri 

(X5000, X40000)  a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

 

 

b) 

a) 

c) 



88 
 

   

   

   
 
Resim 5.3. 300 rpm dönme hızında sentezlenen nanoparçacıkların SEM görüntüleri 

(X5000, X40000)  a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

 

c) 

b) 

a) 
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Resim 5.4. 350 rpm dönme hızında sentezlenen nanoparçacıkların SEM görüntüleri 

(X5000, X40000)  a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

 

 

c) 

b) 

a) 
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Resim 5.2, 5.3 ve 5.4’te liç işlemleri sonrasında saflaştırılmış tozların SEM 

görüntülerinden, gezegensel tip yüksek enerjili öğütücüde yapılan sentezlerde 

mekanokimyasal etki ile tozların nano parçacık mertebelerine eriştiği tespit edilmiştir. 

Klasik mekanik alaşımlamada toz parçacıklarının başlangıçtaki sünek-sünek mekanizması, 

artan süre ve aktarılan enerjinin etkisiyle birlikte deformasyon sertleşmesine bağlı olarak 

sünek-gevrek sisteme dönüşmektedir. Sonrasında kararlı denge hali olan daha küçük 

boyuttaki eşeksenel/düzensiz toz şekillerinin oluşması ile mekanizma gevrek-gevrek 

sistemde ilerlemektedir. Ardından reaksiyonlarda gerçekleşen yassılaşma, soğuk 

kaynaklanma ve sonrasında kırılmalarında etkisiyle nanoboyutta elde edilen tozlar 

aglomere olmakta, şekil ve morfolojileri düzensiz ve irili ufaklı yapı kazanmaktadır. 

Suryarayarana mekanokimyasal yöntem ile sentezlenen tozların çok nadiren küresel 

formda olduklarını, genellikle düzensiz şekilli ve aglomera olduklarını belirtirken, parçacık 

boyutunun görüntüler üzerinden hesaplanması durumunda ölçülen tanenin birkaç taneden 

oluşabileceğini dikkate almak gerektiğini belirtmiştir [93]. Literatürde mekanokimyasal 

yöntemle yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde genellikle aglomera ve düzensiz şekilli 

parçacıkların sentezlendiği tespit edilmiştir [6, 11]. 

 

Sentezlenen nanoparçacıkların aglomera olmasından dolayı tane boyutu, toz şekli ve 

morfolojileri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için 350 rpm dönme hızında, 40:1 

BTKO’da sentezlenen tozlar, geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile analiz edilmiştir. 

Ultrasonik karıştırıcıda dağıtılan ZrB2 nano parçacıklarının karbon kaplı bakır grid 

üzerindeki genel dağılımları ve nano parçacık boyut ölçümlerinin yapıldığı TEM 

görüntüleri Resim 5.5’te verilmiştir. 
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Resim 5.5. Zr ile 350 rpm dönme hızında 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2 

nanoparçacıklarının TEM görüntüleri 

 

Resim 5.5a’da sentezlenen ZrB2 nano parçacıklarının bakır grid üzerindeki genel 

görüntüsü verilmiştir. Görüntülerden serbest toz parçacıkları üzerinden yapılan parçacık 

boyut ölçümlerinde, 5-25 nm aralığında değişen ZrB2 parçacıklarının yer aldığı tespit 

edilmiştir (Resim 5.5b). Reaksiyonlar sırasındaki, deformasyon sertleşmesinin etkisiyle toz 

parçacıklarında küçülen boyut ve kararlı denge hali sonrasındaki çok yüzlü, eşeksenel 

düzensiz toz şekillerinin oluşumu Resim 5.5c-d’de verilmiştir. 

 

 

a) b) 

d) c) 
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Sentezlenen ZrB2 nanoparçacıkların manyetik özellikleri,. ±9T (DC) dış manyetik alan 

varlığında ve 1,9 ila 340 K sıcaklık aralığında manyetizasyon ölçümü yapabilen titreşimli 

örnek manyometresi (VSM) ile belirlenmiştir. 350 rpm dönme hızı ve 40:1 BTKO’da 

sentezlenen nanoparçacıkların ve ticari olarak satın alınan ZrB2’nin (CAS numarası 12045-

64-6) oda sıcaklığı mıknatıslanma ölçümleri, manyetik alana bağlı olarak ölçülmüştür. 

Ölçüm sonucu elde edilen M-H eğrileri Şekil  5.11’de verilmiştir. 

 

  
 
Şekil 5.11.  a) ZrO2 ile 350 rpm dönme hızında ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2’nin 

300 K sıcaklıkta ölçülen M-H eğrisi b) Ticari olarak satın alınan ZrB2’nin M-H 
eğrisi 

 

Metal borürlerin birçoğu paramanyetik özellik gösterirken [82], ZrB2 diyamanyetik özellik 

sergilemektedir [108]. Şekil 5.11’deki M-H eğrileri incelendiğinde % 99,5 saflığa sahip 

ticari olarak satın alınan ZrB2’nin diyamanyetik özellik sergilediği, ancak içerisindeki 

safsizlıklardan dolayı diamanyetik sinyalin bozulduğu anlaşılmıştır. Zr ile mekanokimysal 

yöntemle sentezlenen ZrB2’de de sentez deneylerinde kullanılan sertleştirilmiş çelik pota 

ve bilyelerden gelen Fe safsızlığından dolayı malzemenin ferromanyetik özellik gösterdiği 

ve yaklaşık olarak 1,23 emu/g’lık düşük doyum manyetizasyonuna sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Faz yapıları, morfolojileri ve manyetik özellikleri belirlenen ZrB2 nanoparçacıklarının 

spesifik yoğunlukları helyum piknometresi ile belirlenmiştir. 350 rpmde 20:1; 30:1 ve 40:1 

BTKO’da sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının spesifik yoğunluk analiz sonuçları Çizelge 

5.2’de verilmiştir. Spesifik yoğunluk değerleri 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da sentezlenen 

ZrB2’ler için sırasıyla 6,49; 6,45; 6;65 g/cm3 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler, 

literatürde 6,09 g/cm3 spesifik yoğunluğa sahip olduğu bilinen ZrB2’nin değerlerine yakın 

a) b) 
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değer olarak bulunmuştur [43, 25]. Sentezlenen tozların içerisinde bulunan Fe safsızlığının 

elde edilen spesifik yoğunluk değerini artırdığı düşünülmektedir.   

 

Çizelge 5.2. 350 rpm’de sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının spesifik yoğunluk analiz 
sonuçları 

40:1 
Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0330 0,0364 0,0372 0,0362 0,0437 0,0373 

Hacim Sapması 
(cm3) -0,0043 -0,0009 -0,0001 -0,0011 0,0064 - 

Yoğunluk 
(g/cm3) 7,2753 6,5895 6,4584 6,6415 5,4965 6,4922 

Yoğunluk 
Sapması (g/cm3) 0,7831 0,0972 -0,0339 0,1493 -0,9957 - 

Geçen Süre 
(min/s) 3:49 5:04 6:20 8:07 9:18 - 

Sıcaklık (oC) 20,02 20,01 20,02 20,06 20,03 - 

30:1 
Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0397 0,0400 0,0406 0,0439 0,0423 0,0413 

Hacim Sapması 
(cm3) -0,0016 -0,0013 -0,007 0,0026 0,0010 - 

Yoğunluk 
(g/cm3) 6,7062 6,6531 6,5521 6,0677 6,2913 6,4541 

Yoğunluk 
Sapması (g/cm3) 0,02521 0,1990 0,0980 -0,0364 -0,1628 - 

Geçen Süre 
(min/s) 3:26 4:34 5:43 6:51 7:59 - 

Sıcaklık (oC) 22,11 22,15 22,13 22,17 22,16 - 

20:1 
Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0366 0,0377 0,0403 0,0388 0,0372 0,0381 

Hacim Sapması 
(cm3) -0,0015 -0,0005 0,0022 0,0006 -0,0009 - 

Yoğunluk 
(g/cm3) 6,8216 6,6330 6,1974 6,4459 6,7074 6,6511 

Yoğunluk 
Sapması (g/cm3) 0,2605 0,0720 -0,3637 -0,1152 0,1463 - 

Geçen Süre 
(min/s) 6,05 8:01 10:15 12:19 14:39 - 

Sıcaklık (oC) 22,60 22,60 22,59 22,62 22,61 - 
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5.2.2. ZrO2/B2O3/Mg ile yapılan sentez sonuçları  

 

ZrO2 ile yapılan mekanokimyasal sentezlerde 300 ve 350 rpm dönme hızlarında, 20:1, 30:1 

ve 40:1 BTKO’da reaksiyonlar gerçekleştirilmiştir. ZrO2 ile yapılan deneylerde B2O3’ün 

yanısıra ZrO2’de indirgendiği için daha fazla süreye ihtiyaç duyulmasından dolayı 

reaksiyonlar Zr ile yapılan deneylere göre daha uzun sürmüştür. Deneylerde başlangıç 

reaktantlarının yapısında bulunan oksijenin dışında ortamda bulunması muhtemel oksijenin 

indirgenmesi için % 20 oranında fazla Mg kullanılmıştır. Deney sırasında öğütme süresinin 

ilerlemesi ile ortamda bulunan ZrO2 ve B2O3 ile Mg reaksiyona girerek yapılarındaki 

oksijenler indirgenmekte ve MgO fazı açığa çıkmaktadır. Sonrasında serbestleşen bor ve 

zirkonyum reaksiyona girerek ZrB2 bileşiği elde edilmektedir. Şekil 5.12. ve Şekil 5.13’de 

300 ve 350 rpm dönme hızında, 20:1, 30:1 ve 40:1 BTKO’da belirli periyotlarda 

gerçekleştirilen deneylerin XRD desenleri verilmiştir.  
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Şekil 5.12. 300 rpm dönme hızında sentezlenen tozların XRD desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 

40:1 BTKO  
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.13.  350 rpm dönme hızında sentezlenen tozların XRD desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 

40:1 BTKO  
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.12’de verilen XRD desenlerinden ZrO2 ile 300 rpm dönme hızında tüm BTKO’da 

gerçekleştirilen deneylerde, reaksiyonların ilk 10 saat içerisinde başlamadığı anlaşılmıştır. 

40:1 BTKO’da ilk 10 saatte başlangıç tozlarının piklerinin şiddetlerinin azaldığı, 20. saate 

kadar yapılan öğütmede ZrB2 ve MgO’ya ait piklerin belirginleşmeye başladığı ancak 

reaksiyonların 50 saate kadar tamamlandığı belirlenmiştir. 30:1 BTKO’da yapılan 

deneylerde ise reaksiyonlar ilk 20 saatte başlamış ve 65 saate kadar tamamlanmıştır. 20:1 

BTKO’da reaksiyonların ilk 30 saatte başlamadığı ve 85 saate kadar tamamlandığı tespit 

edilmiştir. 

 

Şekil 5.13’de verilen XRD desenlerinden, 350 rpm dönme hızında tüm BTKO’larda 

reaksiyonların ilk 10 saatte başladığı ve 40:1 BTKO’da 30, 30:1 BTKO’da 40, 20:1 

BTKO’da ise 55 saatte tamamlandığı tespit edilmiştir. ZrO2/B2O3/Mg ile yapılan sentez 

deneylerinde reaksiyon tamamlanma sürelerinin karşılaştırmalı grafiği Şekil 5.14’te 

verilmiştir. 

 
 
Şekil 5.14. ZrO2 ile yapılan deneylerde reaksiyonların tamamlanma sürelerinin 

karşılaştırmalı grafiği 
 

Şekil 5.14’te verilen grafikten Zr ile yapılan deneylerde olduğu gibi, dönme hızının ve 

BTKO’nun artması ile reaksiyonların daha kısa sürelerde tamamlandığı anlaşılmıştır. 

Mekanokimyasal sentez işleminin tamamlanmasının ardından, açığa çıkan ZrB2 nano 

parçacıkların saflaştırılması amacıyla asit liçi yapılmıştır. Tozların liç öncesi ve sonrası 

XRD desenleri Şekil 5.15. ve 5.16’da verilmiştir.  
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Şekil 5.15.  300 rpm dönme hızında sentezlenen tozların liç işlemi öncesi ve sonrası XRD 

desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 
 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.16.  350 rpm dönme hızında sentezlenen tozların liç işlemi öncesi ve sonrası XRD 

desenleri a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 

a) 

b) 

c) 
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Şekil 5.15 ve 5.16’da, yapılan liç işlemleri sonrasında elde edilen XRD desenlerinde 

MgO’ya ait 2θ’nın 36,93˚; 42,91˚; 62,30˚; 74,69˚ ve 78,63˚ piklerinin kaybolduğu, ZrB2 ye 

ait 2θ’nın 25,20˚; 32,64˚; 41,68˚; 51,75˚; 58,25˚; 62,54˚; 64,47˚; 68,39˚; 74,16˚ ve 81,65˚ 

piklerinin kaldığı görülmüştür. XRD desenleri asit liçi ile yan ürünün giderildiğini ve ZrB2 

nanoparçacıkların saf olarak elde edildiğini göstermiştir. 

300 ve 350 rpm dönme hızında 40:1 BTKO’da saflaştırma sonrası elde edilen tozların 

kristalite boyutu Eş 5.1.’de verilen Scherrer formülü ile hesaplanmıştır. Çizelge 5.3’te 350 

rpm dönme hızında 20:1, 30:1 ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ve asit liçi ile saflaştırılan 

ZrB2’lerin (100) pikine ait 2θ, FWHM ve β değerleri ve hesaplanan kristalite boyutları 

verilmiştir. 

Çizelge 5.3.  ZrO2/B2O3/Mg ile sentezlenen ZrB2’lerin (100) piklerine göre 2θ, FWHM ve 
kristalite boyutu değerleri 

 

350 rpm 

BTKO 20:1 30:1 40:1 

Süre (h) 55 40 30 

2θ (o) 42,039 41,944 41,870 

FWHM (o) 1,405 1,113 1,102 

Kristalite boyutu 

(nm) 
5,99 7,55 7,63 

 

Çizelge 5.3’deki sonuçlar öğütme süresinin artmasıyla tozların kristalite boyutlarının 

azaldığını ortaya koymuştur. ZrO2 ile sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarınının, Zr ile elde 

edilen ZrB2’lerin XRD grafikleri ile kıyaslandığında, piklerin daha geniş ve şiddetlerinin 

daha az olduğu görülmüştür. Scherrer formülünden yapılan hesaplamalarda da ZrO2 ile 

yapılan deneylerde daha düşük kristalite boyutuna sahip nanoparçacıkların sentezlendiği 

belirlenmiştir. 350 rpm dönme hızında 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2’lerin 

BET analizleri ile spesifik yüzey alanları sırasıyla 88, 80, 66 m2/g olarak bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlar ZrO2’nin kararlı yapısından dolayı, Zr ile kıyaslandığında daha geç 

reaksiyona girdiğini ve reaksiyonların daha uzun sürelerde tamamlandığını göstermiştir. 

ZrO2 ile yapılan reaksiyonların daha uzun sürmesi nedeniyle tozlar daha fazla öğütüldüğü 
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için yüzey alanları daha yüksek bulunmuştur. Resim 5.6 ve Resim 5.7’de saflaştırılmış 

tozlara ait (5000X) ve (40000X) büyütmelerdeki SEM görüntüleri verilmiştir. 

  

   

   
 
Resim 5.6. 300 rpm dönme hızında sentezlenen nanoparçacıkların SEM görüntüleri 

(X5000, X40000)  a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 

c) 

b) 

a) 
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Resim 5.7. 350 rpm dönme hızında sentezlenen nanoparçacıkların SEM görüntüleri 

(X5000, X40000)  a) 20:1, b) 30:1, c) 40:1 BTKO 

 

a) 

b) 

c) 
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Resim 5.6 ve Resim 5.7’de verilen SEM görüntüleri incelendiğinde, elde edilen tozların 

nanoboyutta ve aglomere oldukları tespit edilmiştir. Zr ile yapılan reaksiyonlar sonucunda 

elde edilen ZrB2’lere benzer şekilde düzensiz ve irili ufaklı tanelerden oluşan tozlar elde 

edilmiştir.  

SEM görüntülerinden aglomere olduğu tespit edilen tozların, parçacık boyutu ve 

morfolojisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için 350 rpm dönme hızında, 40:1 

BTKO’da sentezlenen ZrB2 nanoparçacıkları, TEM ile incelenmiştir. Numunenin karbon 

kaplı bakır grid üzerindeki genel dağılımları ve nano parçacık boyut ölçümleri Resim 

5.8’de verilmiştir. 

 

   

   
 
Resim 5.8. ZrO2 ile 350 rpm dönme hızında 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2 

nanoparçacıklarının TEM görüntüleri 

d) c) 

a) b) 
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Görüntülerden ZrO2 ile sentezlenen tozların, Zr ile sentezlezen tozlara göre daha 

seyreltilmiş hazırlandığı anlaşılmıştır. Sentezlenen tozların genel olarak düzensiz şekilli ve 

irili ufaklı tanelerden oluştuğu gözlenmiştir. Serbest toz parçacıkları üzerinden yapılan 

parçacık boyut ölçümlerinde, 5-20 nm aralığında değişen ZrB2 parçacıklarının yer aldığı 

tespit edilmiştir (Resim 5.8). 

 

ZrO2 ile 350 rpm dönme hızı ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının 300 

K sıcaklığında VSM ile ölçülen M-H eğrileri Şekil 5.17’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 5.17.  ZrO2 ile 350 rpm dönme hızında ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2’nin 300 

K sıcaklıkta ölçülen M-H eğrisi 
 

Şekil 5.17’deki grafik incelendiğinde, Zr ile sentezlenen tozlarda olduğu gibi, pota ve 

bilyelerin aşınmasından dolayı gelen Fe safsızlığı nedeniyle ZrB2’nin ferromanyetik 

özellik gösterdiği ve yaklaşık olarak 1,33 emu/g’lık düşük doyum manyetizasyonun sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

 

Çizelge 5.4’te 350 rpm’de 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da sentezlenen ZrB2 

nanoparçacıklarının helyum piknometresi ile belirlenen spesifik yoğunluk analiz sonuçları 

verilmiştir. Spesifik yoğunluklar 20:1; 30:1 ve 40:1 BTKO’da sentezlenen tozlar için 

sırasıyla ~ 6,31; 6,69; 6,4 g/cm3 olarak bulunmuştur. 
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Çizelge 5.4. 350 rpm’de sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının spesifik yoğunluk analiz 

sonuçları 
 

20:1 

Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0373 0,0364 0,0338 0,0320 0,0351 0,0349 

Hacim Sapması 
(cm3) 0,0024 0,0014 -0,0011 -0,0029 0,0002 - 

Yoğunluk (g/cm3) 5,8959 6,0467 6,4955 6,8600 6,2565 6,3109 

Yoğunluk Sapması 
(g/cm3) -0,4150 -0,2642 0,1845 0,5491 -0,0544 - 

Geçen Süre (min/s) 3:42 4:58 6:17 7:41 8:59 - 

Sıcaklık (oC) 19,82 19,86 19,87 19,83 19,87 - 

30:1 

Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0243 0,0255 0,0243 0,0303 0,0186 0,0246 

Hacim Sapması 
(cm3) -0,0003 0,0010 -0,0003 0,0057 -0,0060 - 

Yoğunluk (g/cm3) 6,6140 6,2872 6,6166 5,3077 8,6570 6,6965 

Yoğunluk Sapması 
(g/cm3) -0,0825 -0,4093 -0,0799 -1,3888 1,9605 - 

Geçen Süre 
(min/s) 5:18 6:36 7:54 9:04 11:21 - 

Sıcaklık (oC) 20,45 20,41 20,44 20,45 20,44 - 

40:1 

Çevrim 1 2 3 4 5 Ortalama 

Hacim (cm3) 0,0879 0,0900 0,0912 0,0876 0,0907 0,0895 

Hacim Sapması 
(cm3) -0,0016 0,006 0,0017 -0,0018 0,0012  

Yoğunluk 
(g/cm3) 6,5259 6,3729 6,2937 6,5474 6,3291 6,4138 

Yoğunluk Sapması 
(g/cm3) 0,1121 -0,0409 -0,1201 0,1366 -0,0874  

Geçen Süre 
(min/s) 5:06 6:28 7:44 9:06 10:21  

Sıcaklık (oC) 20,12 20,11 20,16 20,15 20,17  
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5.3. Lazer Kaplama Sonuçları 
 

St52 karbon çeliğinin ve AA7075 alüminyum alaşımı malzemenin lazerle kaplanması için 

lazer gücü ve ilerleme hızı değişken parametreler olarak seçilmiştir. Tüm kaplama 

uygulamalarında Zr/B2O3/Mg ile 350 rpm dönme hızında ve 40:1 BTKO’da sentezlenen 

ZrB2 nanoparçacıkları kullanılmıştır. St52 çeliği, CO2 lazeri ile N2 atmosferi altında, 1000 

mm/min sabit ilerleme hızında 75 W, 125 W, 160 W, 200 W  lazer güçlerinde kaplanırken, 

AA7075 alüminyum alaşımı malzeme ise 1000 mm/min sabit ilerleme hızında 50 W, 70 

W, 100 W lazer güçlerinde ve 70 W lazer gücünde 300 mm/min, 500 mm/min ve 1000 

mm/min ilerleme hızlarında kaplanmıştır. Kaplanan yüzeylerin optik mikroskop, SEM ve 

XRD ile karakterizasyonu yapılmış ve mikrosertlikleri ölçülmüştür. Kaplanan numunelerin 

ball-on-disk cihazı ile aşınma dayanımları, çizik testi ile de ana metale bağlanma 

dayanımları araştırılmıştır. 

 

5.3.1. St 52 karbon çeliği yüzeyine yapılan kaplama işlemi ve deneysel sonuçlar 

 

St52 karbon çeliği dört farklı lazer gücünde (75 W, 125 W, 160 W ve 200 W) kaplanmış, 

kaplanan yüzeyler aşındırıcılı disk ile kesildikten sonra numune yüzeyleri ve  kesitleri 

karekterize edilmiştir. Resim 5.9’da 1000 mm/min sabit ilerleme hızında 75 W, 125 W, 

160 W, 200 W lazer gücünde yapılan kaplamaların yüzeylerinin optik mikroskop ve SEM 

görüntüleri verilmiştir. Yapılan incelemelerde çelik yüzeylerinde 75 W ve 125 W lazer 

gücünde yapılan deneylerde, kaplamaların yüzeylerinde çatlak ve oyuklar gözlenmiştir 

(Resim 5.9a-b).  Düşük lazer güçleri kullanıldığında ana malzemeden kaplama 

malzemesine karışım daha az olduğundan, kaplama kalınlığı oldukça düşük iken hızlı 

soğuma esnasında meydana gelen termal şoklar çatlaklara neden olmuştur. Daha yüksek 

lazer güçlerinde, malzeme yüzeyine daha fazla ısı girdisi olduğu için ana malzeme daha 

fazla ergimiş ve daha kalın kaplama tabakası elde edilmiştir. Böylece seramik faz ve ana 

metal arasında yeterli ıslanma gerçekleştiğinden, hızlı soğuma sonrasında meydana gelen 

çatlak ve oyuklar azalmıştır. 160 W lazer gücünde yapılan deneylerde kaplama tabakası 

yüzeyinde çatlaklar gözlenmez iken (Resim 5.9c), 200 W lazer gücünde yapılan 

deneylerde ise çok nadirde olsa ince çatlaklar gözlenmiştir (Resim 5.9d). Elde edilen 

bulgular lazer gücünün kaplama kalitesi üzerinde çok önemli bir parametre olduğunu 

göstermiştir [63, 64]. 
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Resim 5.9. St52 karbon çeliği yüzeyinde farklı lazer güçlerinde elde edilen  kaplamaların 

optik mikroskop (X50) ve SEM (X800) görüntüleri a) 75 W, b) 125 W,            
c) 160 W, d) 200 W  

c) 

d) 

çatlaklar 

a) 

b) 
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Kaplanan numuneler, kesitlerinin incelenmesi için aşındırıcılı disk ile kesilmiş ve gerekli 

metalografik işlemlerin ardından optik mikroskopta incelenmiştir. Resim 5.10.’da 160 W  

lazer gücünde yapılan kaplamanın optik mikroskop kesit görüntüsü verilmiştir. Kesit 

incelendiğinde, ana metalle gözeneksiz ve çatlaksız metalürjik bağ yapan kaplama tabakası 

elde edildiği görülmüştür. Ayrıca kaplama tabakasından ana metale doğru gidildikçe 

yaklaşık olarak 60 µm kalınlığında ısıdan etkilenen bölgenin bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

 
 
Resim 5.10. 160 W lazer gücünde kaplanmış numunenin kesitinin optik                             

mikroskop görüntüsü 
 

75 W, 125 W, 160 W, 200 W lazer gücünde yapılan kaplamaların kesit görüntüleri Resim 

5.11’de verilmiştir. 75 W ve 125 W lazer güçlerinde yapılan deneylerde, kaplama 

tabakalarının yüzey görüntülerinde de (Resim 5.9) görülebileceği gibi kaplama tabakasında 

çatlak ve oyuklar izlenmiştir (Resim 5.11a-b). 160 W ve 200 W lazer güçlerinde yapılan 

kaplamalarda ise neredeyse çatlaksız ve gözeneksiz kaplama tabakalarının elde edildiği 

görülmüştür (Resim 5.11c-d). Ayrıca lazer gücünün artmasına bağlı olarak kaplama 

kalınlığının 15-50 µm aralığında olduğu tespit edilmiştir.  
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Resim 5.11. St52 karbon çeliği yüzeyinde farklı lazer güçlerinde elde edilen kaplamaların 

kesitlerinin optik mikroskop (X200) görüntüleri a) 75 W, b) 125 W, c) 160 
W, d) 200 W  

 

Yüzey karakterizasyonu tamamlanan kaplama tabakalarının XRD analizlerinden elde 

edilen desenler Şekil 5.18’de verilmiştir. Yapılan incelemelerde kaplama tabakası 

yüzeylerinde ZrN0.4B0.6, Fe3C ve FeN0.0324 fazları tespit edilmiştir. Nitrür fazları kullanılan 

N2 gazının yüksek sıcaklıklarda ana metal ve tozlarla reaksiyonu ile gerçekleşirken, karbür 

fazı ise anametal ve fenolik reçineden gelen karbonun reaksiyonu ile oluşmuştur [72]. 

ZrN0.4B0.6, Fe3C ve FeN0.0324 fazlarına ait XRD ICDD kartları EK-13, EK-14 ve EK-15’te 

verilmiştir. 75 W ve 125 W lazer güçlerinde, kaplama yüzeyinde çok şiddetli ZrN0.4B0.6 

fazıyla birlikte Fe3C ve FeN0.0324 fazlarının pikleri tespit edilmiştir. 160 W ve 200 W lazer 

güçlerinde yapılan deneylerde ise kaplama tabakalarının yüzeylerinde ZrN0.4B0.6 ve Fe3C 

fazlarına ait piklerinin şiddetlerinin azaldığı, FeN0.0324 fazına ait piklerin şiddetinin ise 

arttığı tespit edilmiştir. Yılbaş ve arkadaşları benzer yöntemlerle azot atmosferinde 

yaptıkları lazerle kaplama deneylerinde, kaplama tabakalarında nitrür fazlarının oluştuğunu 

belirtmişlerdir [65,76].  

 

a) 

c) d) 

b) 
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Şekil 5.18. Farklı lazer güçlerinde elde edilen kaplamaların XRD desenleri a) 75 W,  

b)125 W, c) 160 W, d) 200 W  
 

Kaplama yüzeyindeki faz yapılarının belirlenmesinden sonra mikrosertlik testleri 

yapılmıştır. Testlerde sertlik değerleri, numunelerin kesitinde, ana metalden, geçiş 

bölgelerinden, kaplama tabakalarından ve kaplama yüzeylerinden alınan üçer sertlik 

değerinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Testler sonucunda ölçülen ortalama sertlik 

değerlerinin karşılaştırmalı grafiği Şekil 5.19’da verilmiştir. Ana metalde yaklaşık olarak 

200 HV ölçülen sertlik değerinin kaplama yüzeyinde yaklaşık olarak 1200 HV’ye kadar 

çıktığı tespit edilmiştir. 75 W ve 125 W lazer gücünde koruyucu gaz olarak kullanılan 

N2’nin ve kullanılan reçineden gelen karbonun oluşturduğu ZrN0.4B0.6, FeN0.0324 ve Fe3C 

fazlarının sertliği artırdığı anlaşılmıştır. Düşük lazer güçlerinde yapılan deneylerde ana 

metal daha az ergitildiği için seyrelme daha az olmakta, böylece kaplama tabakasında, 

kaplama malzemesi olarak kullanılan tozlar daha çok yer aldığı için sertlik artmaktadır. 

Sun ve arkadaşları da paslanmaz çelik yüzeyini Nd:YAG lazeri ile kapladıklarında, ana 

metalin seyrelme miktarının artmasıyla kaplama sertliğinin azaldığını belirtmiştir 

[112].160 W ve 200 W lazer gücündeki kaplamalarda ise yüzeyde oluşan ZrN0.4B0.6 fazına 

ait piklerin şiddetinin azaldığı, FeN0.0324 fazına ait piklerin baskın faz olduğu XRD 

a) b) 

c) d) 



111 
 

desenleri ile tespit edilmiş ve bu değişimin 160 W ve 200 W lazer güçlerindeki 

kaplamalarda sertliğin azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 75 W ve 125 W lazer 

gücünde ~1200-1250 HV, 160 W ve 200 W  azer güçlerinde ise ~800-950 HV sertlik 

değerine ulaşılmıştır. Ignat ve arkadaşları düşük karbonlu çelik yüzeyini MoSi2 ve ZrO2 

tozları ile lazerle kapladıklarında sertliği 200 HV olan çeliğin sertliğinin yaklaşık olarak 

1200 HV olduğunu tespit etmişlerdir [51]. Du ve arkadaşlarıda yaptıkları benzer bir 

çalışmada düşük karbonlu çelik yüzeyinde Ti-B-Fe alaşımlarını lazerle kaplayarak 900 HV 

üzerinde sertlik değerine ulaşmışlardır [60]. Sertlik testlerinde elde edilen değerler 

literatürde daha önce yapılmış çalışmalarla benzerlik göstermektedir.  

 

 
 
Şekil 5.19. St52 karbon çeliğinin mikrosertlik değerleri 

 

Kaplama tabakası, ısıdan etkilenen bölge (ITAB) ve ana metalin bölgesel yapı özelliklerini 

incelemek için 160 W lazer gücünde kaplanmış numune 10 dakika süre ile sıvı azot 

içerisinde bekletilmiş ve ardından kırılmıştır. Kırılan numunelerin kesitlerine ait SEM 

görüntüleri Resim 5.12. ve Resim 5.13 te verilmiştir. Görüntüler incelendiğinde (Resim 

5.12), kaplama tabakası ile ısıdan etkilenen bölge arasında bir geçiş şeridinin oluştuğu, 

uygulanan yüksek ısıdan dolayı kaplama tabakası (a), ısıdan etkilenen bölge (b) ve ana 

metalin (c) yapılarının birbirinden farklı olduğu göze çarpmaktadır. Lazerle kaplama 

esnasında açığa çıkan yüksek sıcaklık neticesinde, gerçekleşen hızlı soğuma nedeniyle 

katılaşan kaplama tabakasında sütünsal yapılar gözlenirken, kırılma sonrası kaplama 

tabakasında gevrek kopmalar, geçiş bölgesinden ana metale doğru ise sünek kırılmaların 

meydana geldiği gözlenmiştir.  
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Resim 5.12. 160 W lazer gücünde yapılan kaplamaların sıvı azot içerinde kırılmasıyla 

ortaya çıkan yapıların ayrıntılı SEM görüntüsü (X1600) 
 

  
 
Resim 5.13. 160 W lazer gücünde yapılan kaplamaların sıvı azot içerinde kırılmasıyla 

ortaya çıkan yapıların SEM görüntüleri (X1200, X2400) 
 

 

c) a) 

 

b) 
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5.3.2. AA7075 alüminyum alaşımı yüzeyine yapılan kaplama işlemi ve deneysel 
sonuçlar 

 

AA7075 alüminyum alaşımının yüzeyleri farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarında 

kaplanmıştır. Kaplama parametreleri olarak 1000 mm/min ilerleme hızında 50 W, 70 W ve 

100 W lazer güçleri değişken, 70 W lazer gücünde 300 mm/min, 500 mm/min ve 1000 

mm/min ilerleme hızları değişken olarak seçilmiştir. Elde edilen kaplamaların yüzeylerinin 

ve kesitlerinin optik mikroskop ve SEM görüntüleri, XRD grafikleri ve sertlikleri sırasıyla 

verilmiştir.  

 
 
Resim 5.14. AA7075 alüminyum alaşımı yüzeyinde farklı lazer güçlerinde elde edilen 

kaplamaların optik mikroskop (X50) ve SEM (X200) görüntüleri a) 50 W,    
b) 70 W, c) 100 W  

a) 

b) 

c) 
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Resim 5.15. AA7075 alüminyum alaşımı yüzeyinde 70 W  lazer gücünde, farklı ilerleme 

hızlarında elde edilen kaplamaların optik mikroskop (X50) ve SEM (X200) 
görüntüleri a) 300 mm/min, b) 500 mm/min, c) 1000 mm/min 

 

Resim 5.14 ve 5.15’te kaplanan yüzeylerin optik mikroskop ve SEM resimleri 

incelendiğinde, uygulanan tüm parametrelerde kaplama yüzeylerinde oyukların, 

gözeneklerin ve çatlakların olduğu, ilerleme hızının ve lazer gücünün artması ile 

kaplamada gözenekliliğin bir miktar arttığı tespit edilmiştir. AA7075 alaşımı ve kaplama 

malzemesi arasındaki yüksek ergime sıcaklığı farkı ve hızlı soğuma neticesinde yüzeylerde 

kırıklar ve çatlakların oluşumu gerçekleşmiştir. Literatür incelendiğinde, Iwatani ve 

arkadaşları da 5052 alüminyum alaşımını Fe-Cr-C tozlarıyla diyot ve CO2 lazeri ile 

c) 

a) 

b) 
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kapladıklarında, kaplama tabakası ve ana metal arasındaki ısıl genleşme katsayısının 

farklılığından dolayı oluşan ısıl gerilmeler nedeniyle arayüzeylerde ve kaplama 

tabakalarında çatlakların oluştuğunu, anametal ve kaplama malzemelerindeki seyrelmenin 

azalmasıyla kırıkların boyunun azaldığını belirtmişlerdir [109]. Quyang ve arkadaşları da 

üç farklı alüminyum alaşımı yüzeyini, ZrO2 tozları ile tek aşamalı lazerle kaplama yöntemi 

[in-situ) ile kapladıklarında, hızlı soğuma esnasında meydana gelen ısıl gerilmelerden 

dolayı kaplama tabakasında kırıkların oluştuğunu rapor etmişlerdir [111]. 

 
Resim 5.16. 70 W lazer gücünde kaplanmış numunenin kesitinin optik                             

mikroskop görüntüsü 
 
Resim 5.16’da 70 W lazer gücünde kaplanmış numunenin, numune hazırlama işlemi 

sonrasında optik mikroskop kesit görüntüsü verilmiştir. Resim 5.16’dan, kaplama 

kalınlığının yaklaşık olarak 100 µm olduğu, tane sınırlarında ve kaplama tabakasında 

mikro ve makro kırıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Geçiş bölgesinde tanelerin 

büyümeye başladığı ancak karbon çeliğinde olduğu gibi çok net bir geçiş bölgesinin 

oluşmadığı tespit edilmiştir. 

 

 
 
Resim 5.17.  Farklı lazer güçlerinde gerçekleştirilen kaplamaların kesit görüntüsü a) 50 W,  

b) 70 W,  c) 100 W  

a) b) c) 
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Resim. 5.18. 70 W  lazer gücünde farklı ilerleme hızlarında gerçekleştirilen kaplamaların 

kesit görüntüsü a) 300 mm/min, b) 500 mm/min, c) 1000 mm/min 

 

Resim 5.17 ve Resim 5.18.’de farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarında elde edilen 

kaplamaların kesit görüntüleri verilmiştir. Kesit görüntülerinden lazer gücünün artması ile 

kaplama kalınlığının arttığı, kılcal kırıkların makro kırıklara dönüştüğü ve gözeneklerin 

boyutunun büyüdüğü anlaşılmıştır. Yüzeylerde oluşan kaplamaların homojen ve düzgün 

dağılımlı bir yapıya sahip olmamasından dolayı minimum ve maksimum kalınlıklar 

dikkate alınarak yapılan incelemelerde, 1000 mm/min sabit ilerleme hızında 50 W, 70 W 

ve 100 W lazer güçlerinde elde edilen kaplamaların kalınlıklarının 70-110 µm arasında 

olduğu tespit edilmiştir. İlerleme hızının artması ile kaplama kalınlığının bir miktar 

azaldığı, gözenek ve çatlakların ise büyüdüğü gözlenmiştir. Düşük ilerleme hızında 

malzeme yüzeyinin daha fazla lazer ışınına maruz kalması kaplama kalınlığının artmasına 

neden olmuştur. Kaplama kalınlıkları 70 W lazer gücünde 300 mm/min 500 mm/min, 1000 

mm/min ilerleme hızlarında elde edilen kaplamalar için, sırasıyla ~120 µm, ~110 µm ve 

~100 µm olarak ölçülmüştür. Fu ve arkadaşları da Ni-Cr plazma spreyle ön kapladıkları 

AA6061 aluminyum alaşımı yüzeyini, farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarıyla 

kapladıkları deneylerde, kaplama tabakalarında lazer gücünün artmasıyla kırıkların ve 

gözeneklerin boyutunun arttığını belirtmişlerdir [110].  

 

Kaplama tabakalarında oluşan fazlar XRD analizi ile tespit edilmiştir. Farklı lazer 

güçlerinde ve ilerleme hızlarında gerçekleştirilen kaplamaların XRD desenleri Şekil 5.20 

ve 5.21’de verilmiştir.   

 

a) b) c) 
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Şekil 5.20.  Farklı lazer güçlerinde gerçekleştirilen kaplamaların XRD desenleri a) Ana 

metal b) 50 W, c) 70 W, d) 100 W  

 
Şekil 5.20’deki XRD desenleri incelendiğinde lazer güçlerinin değişmesine rağmen ZrB2 

fazına ait pikler gözlenmezken, ana metalden gelen Al fazı ve kullanılan fenolik reçineden 

dolayı düşük şiddetli Al4C3 fazı gözlenmiştir. Şekil 5.21’de farklı ilerleme hızlarında 

yapılan kaplamalarda da benzer şekilde yüzeyde Al ve Al4C3 fazları gözlenmiştir. Al4C3 

fazına ait XRD ICDD kartı EK-16’da verilmiştir. Yılbaş ve arkadaşları alümina yüzeyini 

lazerle karbonitrürlerken, alümina yüzeyine sürdükleri fenolik reçineyi karbon kaynağı 

olarak kullandıklarını belirtmişlerdir [72]. 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Şekil 5.21. 70 W lazer gücünde farklı ilerleme hızlarında gerçekleştirilen kaplamaların 

XRD desenleri a) Ana metal b) 300 mm/min, c) 500 mm/min, d) 1000 mm/min 
 

Kaplama yüzeyindeki faz yapıları belirlenen numunelerin mikrosertlik ölçümleri 

yapılmıştır. Ölçümlerde numunelerin kesitlerinde ana metal, geçiş bölgesi ve kaplama 

tabakasının her birinden üçer ölçüm alınarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.22’de farklı lazer 

güçlerinde, 5.23’te ise farklı ilerleme hızlarında elde edilen kaplamaların mikrosertlik 

grafikleri verilmiştir. 

 
 
Şekil 5.22. 1000 mm/min sabit ilerleme hızında, farklı lazer güçlerinde yapılan   

kaplamaların sertlik değerleri 

a) b) 

c) d) 
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Şekil 5.23. 70 W lazer gücünde farklı ilerleme hızlarında yapılan kaplamaların sertlik 

değerleri 

 

Şekil 5.22 ve 5.23’deki grafikler incelendiğinde farklı lazer güçlerinde ve ilerleme 

hızlarında yapılan kaplama deneylerinde, ana metale göre geçiş bölgesinin sertliğinde bir 

miktar azalma olduğu kaplama tabakasında ise düşük miktarda artış olduğu görülmüştür. 

Değişen lazer parametrelerinde elde edilen numunelerin sertlik değerlerinin bölgesel olarak 

birbirine yakın değerlerde olduğu görülmüş, ana metalin sertliği yaklaşık 140 HV, geçiş 

bölgesinin sertliği yaklaşık 100-110 HV ve kaplama tabakalarında ise ölçülen en yüksek 

sertlik değerinin 190 HV olduğu tespit edilmiştir.  Almeida ve arkadaşları da, Cr tozları ile 

7175 alüminyum alaşımının yüzeyinde gözenekli kaplamalar elde ettiklerini, alüminyum 

alaşımı yüzeyinde meydana gelen AlCr fazlarının 155 HV olan anametalin sertliğini 300 

HV’ye çıkardığını belirtmişlerdir [113]. 

 

Lazerle kaplanan alüminyum alaşımlarının, kaplama ve geçiş bölgesinin bölgesel 

yapılarını görmek için 70 W lazer gücünde kaplanmış numune sıvı azot içerisinde 10 

dakika bekletilerek kırılmıştır.  Resim 5.19’da sıvı azot içerisinde kırılmış numunenin 

SEM görüntüleri verilmiştir. Resim incelendiğinde kaplama tabakası (a), ısıdan etkilenen 

bölge (b) ve ana metalin (c) birbirinden farklı yapıda olduğu görülmüştür. Kaplama 

esnasında meydana gelen hızlı soğuma neticesinde, katılaşan kaplama tabakasında sütünsal 

yapılar gözlenirken, geçiş gölgesinde bu sütünlu yapının kaybolduğu ve kaplama 

tabakasından ana metale doğru sünek kırılmaların meydana geldiği gözlenmiştir.  
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Resim 5.19. 70 W lazer gücünde yapılan kaplamaların sıvı azot içerinde kırılmasıyla 

ortaya çıkan yapıların SEM görüntüsü (X600) 
 

5.4. Aşınma Testlerinde Elde Edilen Sonuçlar 
 

5.4.1. St52 karbon çeliğinin aşınma testi sonuçları 

 

Lazerle kaplanmış St52 karbon çeliğinin aşınma dayanımı, ball-on-disk aşınma cihazında 6 

mm çapında Al2O3 bilye ile 10 N yük altında, 100 m kayma mesafesinde incelenmiştir. 

Aşınma süresince yüzeylerdeki anlık ve ortalama sürtünme katsayıları ölçülmüştür. 

Aşınma testleri sonrasında ise profilometre cihazında yüzeylerin pürüzlülük değerleri (Ra, 

Rq, Rt) ölçülerek üç boyutlu yüzey haritası çıkarılmıştır. Şekil 5.24’de aşınma testlerinde 

elde edilen sonuçlar verilmiştir.  

b) a) c) 
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Şekil 5.24. Farklı lazer güçlerinde yapılan kaplamaların aşınma testi sonuçları a) Anametal 

b) 75 W, c) 125 W, d) 160 W, e) 200 W  
 

a ) 

b ) 

c )

 
   

d ) 

e ) 



122 
 

Lazer kaplama işleminde kaplama tabakaları oldukça pürüzlü bir şekilde elde edilmektedir. 

Literatür çalışmaları ile ortaya çıkan sonuç (pürüzlü yüzeylerin elde edildiği) 

desteklenmektedir [63, 64]. Şekil 5.24’te profilometre cihazı ile elde edilen yüzeylerin üç 

boyutlu haritalandırılmasında, yüzeylerde bulunan tepe ve vadilerin yüksekliklerinin 

değişkenlik gösterdiği ve buna bağlı olarak elde edilen görüntülerin birbirinden farklı 

olduğu görülmüştür. Aşındırılan yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) 

kaplanmamış ana metal, 75 W, 125 W, 160 W ve 200 W lazer gücünde yapılan kaplamalar 

için sırasıyla 2,81 µm; 1,05 µm; 2,29 µm; 2,74 µm ve 1,71 µm olarak ölçülmüştür. Aşınma 

testleri neticesinde, kaplanmamış numunenin  daha fazla aşındığı, kaplanan numunelerde 

ise en çok aşınmanın 160 W ve 200 W lazer gücünde yapılan kaplamalarda gerçekleştiği 

gözlenmiştir. Numunelerin ortalama sürtünme katsayıları ise ana metal için 0,43; 75 W 

lazer gücü için 0,136; 125 W için 0,13; 160 W için 0,259; 200 W için 0,232 olarak 

ölçülmüştür (Şekil 5.25). Elde edilen ortalama sürtünme katsayıları, kaplamalardan ölçülen 

sertlik değerleri ile birlikte değerlendirildiğinde, kaplama tabakasında bulunan karbür ve 

ZrN0.4B0.6 fazlarının, sertliği yüksek olan 75 W ve 125 W lazer gücünde kaplanmış 

numunelerin ortalama sürtünme katsayılarının daha düşük ve aşınma dayanımının ise daha 

yüksek çıkmasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 160 W ve 200 W lazer güçlerinde 

kaplanmış numunelerde ise ZrN0.4B0.6  fazına ait piklerin azalmasıyla, yüzeyde baskın olan 

FeN0.0324 fazının sertliğinin daha düşük olmasından dolayı kaplamaların sertliklerinin de 

düşük olduğu, aşınma testleri sonucunda numunelerin sürtünme katsayılarının yükseldiği 

ve aşınma dirençlerinin ise bir miktar azaldığı gözlenmiştir. Aşınma testlerinde elde edilen 

bulgular, numunelerin aşınma dirençlerinin sertlik değerleri ile doğru orantılı olduğunu 

ortaya koymuştur.  
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Şekil 5.25. 10 N yükle 100 m kayma mesafesinde yapılan aşınma testinde elde edilen 

kinetik sürtünme katsayıları 
 

Aşınma testi sonrası yüzeyler SEM analizleri ile incelenmiştir. Resim 5.20’de aşınmış 

yüzeylerin SEM görüntüleri verilmiştir. Görüntüler incelendiğinde, aşındırıcı bilyenin ilk 

olarak kaplamada bulunan yüksek tepeleri aşındırdığı tespit edilmiştir. Sertliği yüksek olan 

numunelerde, kaplamanın yüzeyinin aşınma direncinin daha yüksek olduğu için daha az 

aşındığı görülmüştür. SEM görüntüleri, ortalama sürtünme katsayısı düşük bulunan 

numunelerin daha az aşındığını doğrulamış ve ortalama sürtünme katsayısının artmasıyla 

aşınmanın da arttığını ortaya koymuştur. 
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Resim 5.20. St52 karbon çeliğinin aşınma deneyleri sonrası SEM görüntüleri a) Anametal, 

b) 75 W, c) 125 W, d) 160 W, e) 200 W  
 

a ) 

c ) 

d ) e ) 

b ) 

a ) 
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5.4.2. AA7075 alüminyum alaşımının aşınma testi sonuçları 
 

Alüminyum alaşımı yüzeyleri ball-on- disk aşınma cihazıyla, 6 mm çapında  WC bilye ile 

1 N yük altında 100 m mesafede aşındırılarak ortalama sürtünme katsayıları, ortalama 

yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ve maksimum-minimum yükseklikler arasındaki mesafe 

(Rt)  belirlenmiştir. Şekil 5.26 ve Şekil 5.27’de farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarında 

kaplanmış numunelerin üç boyutlu yüzey haritaları, Ra, Rt değerleri ve ortalama sürtünme 

katsayılarını gösteren grafikler verilmiştir. Şekil 5.29 ve Şekil 5.30’da ise sırasıyla farklı 

lazer güçlerinde ve ilerleme hızlarında kaplanmış numunelerde ölçülen kinetik sürtünme 

katsayılarının karşılaştırmalı grafikleri verilmiştir. 
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Şekil 5.26. 1000 mm/min ilerleme hızında, farklı lazer güçlerinde yapılan kaplamaların 

aşınma testi sonuçları a) Ana metal b) 50 W, c) 70 W, d) 100 W  
 

 

 

a ) 

d ) 

c ) 

b ) 
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Şekil 5.27. 70 W lazer gücünde farklı lazer ilerleme hızlarında yapılan kaplamaların 

aşınma testi sonuçları a) 300 mm/min, b) 500 mm/min, c) 1000 mm/min 
 

Kaplanmış AA7075 alüminyum alaşımı malzemelerin üç boyutlu yüzey haritaları 

incelendiğinde yüzeylerin oldukça pürüzlü olduğu görülmüştür. Alüminyum alaşımının 

düşük sıcaklıklarda erimesi ve sonrasında gerçekleşen hızlı soğuma nedeniyle kaplama 

tabakalarının gözenekli ve dalgalı olmasından dolayı yüksek pürüzlük değerleri (Ra) 

ölçülmüştür. Aşındırılan yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) sırasıyla 

kaplanmamış anametal, 50 W, 70 W ve 100 W lazer gücünde yapılan kaplamalar için 

11,99 µm; 5,40 µm; 6,65 µm, 6,08 µm olarak, ortalama sürtünme katsayısı değerleri ise 

sırasıyla 0,57; 0,386; 0,164; 0,234 bulunmuştur (Şekil5.28). 70 W lazer gücünde 300 

mm/min, 500 mm/min ve 1000 mm/min ilerleme hızlarında yapılan kaplamalarda ise 

a ) 

b ) 

c ) 
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ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) sırasıyla 7,67 µm, 5,91 ve 6,65 µm olarak 

ölçülürken, ortalama sürtünme katsayısı değerleri ise sırasıyla 0,180; 0,474 ve 0,164 olarak 

bulunmuştur (Şekil5.29). Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ortalama sürtünme 

katsayısı yüksek olan numunelerde daha fazla aşınma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Şekil 5.28. Farklı lazer güçlerinde kaplanmış numunelerin 1N yükle 100 m kayma 
mesafesinde yapılan aşınma testinde elde edilen kinetik sürtünme katsayıları 

 

 

Şekil 5.29. Farklı ilerleme hızlarında kaplanmış numunelerin 1N yükle 100 m kayma 
mesafesinde yapılan aşınma testinde elde  edilen kinetik sürtünme katsayıları 
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Aşınma testi sonrası yüzeyler SEM analizleri ile incelenmiştir. Resim 5.21 ve 5.22’de 

aşınmış yüzeylerin SEM görüntüleri verilmiştir. 

 

 

 
 
Resim 5.21. AA7075 alüminyum alaşımının aşınma deneyleri sonrası SEM görüntüleri   

a) Ana metal b) 50 W, c) 70 W, d) 100 W  
 

b ) a ) 

c ) d ) 
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Resim 5.22. AA7075 alüminyum alaşımının aşınma deneyleri sonrası SEM görüntüleri,    

a) Ana metal, b) 300 mm/min, c) 500 mm/min, d) 1000 mm/min 
 

Resim 5.21 ve 5.22 incelendiğinde en yüksek aşınmanın ortalama sürtünme katsayı değeri 

0,57 olarak ölçülen kaplanmamış numunede gerçekleştiği anlaşılmıştır. Kaplanmamış ana 

metalin, aşınma testinin ilk safhalarında aşındırıcı bilyeye yapıştığı ve adhesiv aşınma 

davranışı sergilediği, bu nedenle yüksek oranda aşındığı gözlenmiştir. Kaplanmış 

numunelerde ise sertlik değerlerinde olduğu gibi aşınma dayanımlarında da birbirine 

oldukça benzer sonuçlar elde edildiği, lazer gücünün artması ile yüzeylerin daha az 

aşındığı, ilerleme hızının artmasıyla ise azda olsa aşınma dayanımın iyileştiği tespit 

edilmiştir.  

 

c ) d ) 

b ) a ) 
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5.5. Çizik Testlerinde Elde Edilen Sonuçlar 

 

Lazerle kaplanmış St52 karbon çeliği numunelerinin, ana metale bağlanma dayanımlarını 

belirlemek için yapılan çizik testlerinde 100 µm çapında Al2O3 Rockwell elmas uç 

kullanılmıştır. Testlerde uygulanan kuvvet 10 N’dan başlayarak 25 N’a kadar yükseltilmiş, 

yük ve çizik mesafesine bağlı olarak akustik emisyon, kalıntı derinliği, penatrasyon 

derinliği, sürtünme katsayısı ve sürtünme kuvvetine ait grafikler elde edilmiştir. Sırasıyla, 

75 W  lazer gücünde kaplanan numunenin çizik testi sonuçları Şekil 5.30’da, çizik 

görüntüsü Resim 5.23’te, 125 W lazer gücünde kaplanan numunenin çizik testi sonuçları 

Şekil 5.31’de, çizik görüntüsü Resim 5.24’te, 160 W  lazer gücünde kaplanan numunenin 

çizik testi sonuçları Şekil 5.32’de, çizik görüntüsü Resim 5.25’te, 200 W lazer gücünde 

kaplanan numunenin çizik testi sonuçları ise Şekil 5.33’te, çizik görüntüsü ise Resim  

5.26’da verilmiştir. Ayrıca 75 W, 125 W, 160 W ve 200 W lazer güçlerine ait çizik testi 

sonucunda elde edilen optik mikroskop ve SEM görüntüleri karşılaştırmalı olarak Resim 

5.27’de verilmiştir. 
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Şekil 5.30. 75 W lazer gücünde yapılan kaplamanın çizik testi sonuçları 

 

 
 
Resim 5.23. 75 W lazer gücünde yapılan kaplamanın optik mikroskop çizik testi görüntüsü 
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Şekil 5. 31. 125 W lazer gücünde yapılan kaplamanın çizik testi sonuçları 
 

 
 
Resim 5.24. 125 W lazer gücünde yapılan kaplamanın optik mikroskop çizik testi 

görüntüsü 
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Şekil 5.32. 160 W lazer gücünde yapılan kaplamanın çizik testi sonuçları 
 

 
Resim 5.25. 160 W lazer gücünde yapılan kaplamanın optik mikroskop çizik testi 

görüntüsü 
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Şekil 5.33. 200 W lazer gücünde yapılan kaplamanın çizik testi sonuçları 
 

 
Resim 5.26. 200 W lazer gücünde yapılan kaplamanın optik mikroskop çizik testi 

görüntüsü 
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Resim 5.27. Farklı lazer güçlerinde yapılan kaplamaların çizik testi sonrası optik 
mikroskop ve SEM (X120, X500) görüntüleri a) 75 W, b) 125 W, c) 160 W, 
d) 200 W  

 

b) 

c) 

d) 

a) 
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Genel olarak çizik testi sonuçları değerlendirildiğinde, tüm lazer güçlerinde elde edilen 

kaplamaların ana metalle iyi metalürjik bağ oluşturduğu tespit edilmiştir. Kaplamalarda 

çizik izi etrafında büyük kırılmalar ve kopmalar gözlenmez iken, akustik emisyon 

grafiğinde gözlenen mikrokırıklar  optik mikroskop ve SEM görüntülerinden de izlenmiştir 

(Resim 5.27). Yapılan incelemelerde 75 W ve 125 W lazer güçlerinde kaplanmış 

numunelerde yüzeylerde bulunan kırık ve çatlaklardan dolayı, uygulanan çizik testleri 

neticesinde daha yoğun mikrokırıklar gözlenirken, 160 W  ve 200 W lazer gücünde 

kaplanan numunelerde ise kırıklar nispeten daha az gözlenmiştir. (Şekil 5.30, 5.31, 5.32, 

5.33). Resim 5.27’de verilen SEM görüntülerinden, 75 W  ve 125 W  lazer gücünde 

kaplanmış numunelere uygulanan çizik testlerinde, akustik emisyon grafiklerinde izlenen 

küçük kırılmaların, yüzeydeki kırıklarla birleşmesinden  dolayı kaplama tabakasının 

gevrek yapısı gözlenmiştir. Ayrıca tüm lazer güçlerinde elmas çizicinin penatrasyon 

derinliğinin düzenli artan bir eğilim gösterdiği ancak 125 W lazer gücünde elde edilen 

kaplamada elmas çizicinin penetrasyon derinliğinin bu gevrek kırılmalardan dolayı ani 

değişim gösterdiği tespit edilmiştir (Şekil 5.31). Tüm numunelerde uygulanan 10-25 N 

kuvvete karşılık, yaklaşık olarak 0-10,5 N arasında değişen sürtünme kuvvetleri meydana 

gelmiştir. Yüzeyde oluşan sert ve aşınmaya dayanıklı fazların kaplama  tabakasının  

çizilmeye karşı direncini arttırdığı, düşük lazer güçlerinde yüzeylerde bulunan kırık ve 

çatlaklara rağmen kaplama tabakalarının anametalle dayanımının iyi olduğu tespit 

edilmiştir. 
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5.6. İşlenebilirlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi  

 

5.6.1. St52 karbon çeliği malzeme  

 

Bu bölümde, CO2 lazeri ile ZrB2 nanoparçacıklarının kaplandığı St52 karbon çeliği 

numunelerinin işlenebilirlik özelliklerini (kaplama sonrası kesme veya benzeri işlemler 

kullanılarak şekillendirme gerekirse) belirlemek amacı ile 160 W lazer gücünde kaplanmış 

numuneler, ileri imalat yöntemlerinden aşındırıcılı su jeti, tel erezyon, lazer ışını ve 

aşındırıcılı disk ile kesilmiştir. Kesilen numuneler incelenmiş; yöntemlerin kaplama 

tabakaları üzerinde oluşturdukları deformasyonlar belirlenmiştir. Resim 5.28 ve Resim 

5.29’da aşındırıcılı su jeti, tel erezyon, lazer ışını ve aşındırıcılı disk ile kesilen 

numunelerin optik mikroskop ve SEM görüntüleri, Şekil 5.34’te ise kesme işlemleri 

sonrasında ölçülen mikrosertlik değerleri verilmiştir. 

 

 

Resim 5.28. Lazerle kaplanmış St52 karbon çeliğinin kesme işlemleri sonrası optik 
mikroskop (X100) görüntüleri a) Aşındırıcılı su jeti, b) Lazer ışını, c) Tel 
erezyon, d) Aşındırıcılı disk 
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Şekil 5.34. 160 W lazer gücünde kaplanmış numunenin kesitinden alınan mikrosertlik 

değerleri 
 

St52 karbon çeliğinin kesme bölgelerinin optik mikroskop ve SEM görüntüleri 

değerlendirildiğinde (Resim 5.28, 5.29) ; aşınıdırıcılı su jeti ile kesmede ~ 200 µm, , lazer 

ışını ile kesmede ~ 150 µm,  tel erezyon ile kesmede ~ 25 µm ve aşındırıcılı disk ile 

kesmede ise ~ 10 µm’lik tahribat olduğu tespit edilmiştir. Kesilen numunelerin, kesitinden 

mikrosertlik ölçümü yapabilmek için zımparalama, parlatma ve dağlama gibi numune 

hazırlama işlemleri uygulanmıştır. Numune hazırlama işlemleri neticesinde, kesme 

yöntemlerinden kaynaklanan tahribat bölgelerininin aşındırıldığı, buna bağlı olarak 

ölçümlerin numunelerin iç bölgelerinden alındığı ve mikrosertlik değerlerinin birbirlerine 

oldukça yakın olduğu görülmüştür (Şekill 5.34). Termal kesme yöntemleri olan lazer ve tel 

erezyonu ile kesmede, ısıdan dolayı tahribat meydana gelirken, aşındırıcılı su jetinde ise 

aşındırıcı tanelerin ve basınçlı suyun etkisi söz konusudur. Aşındırıcılı su jeti ile kesmede 

ısıdan dolayı tahribat olmamasına rağmen aşındırıcı tanelerin kaplama yüzeyine gelişigüzel 

çarpıp sıçraması sonucu kesme bölgesini ciddi şekilde deforme ettiği tespit edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar yöntemlerin işlem kabiliyetinin uygun olduğu konumlarda aşındırıcılı disk 

ile kesme yönteminin en uygun kesme yöntemi olduğunu ancak aşındırıcılı diskin 

kullanılamayacağı karmaşık geometrili numunelerde ise tel erezyon yönteminin tercih 

edilmesi gerektiği ortaya konmuştur.  
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Resim 5.29. Lazerle kaplanmış St52 karbon çeliğinin kesme işlemleri sonrası SEM (X200, 

X800) görüntüleri a) Aşındırıcılı su jeti, b) Lazer ışını, c) Tel erezyon,            
d) Aşındırıcılı disk 

 

b ) 

c ) 

a ) 

d ) 
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5.6.2. AA7075 alüminyum alaşımı malzeme 

 

Kaplanmış AA7075 alüminyum alaşımını malzemeden hazırlanan numunelerin 

işlenebilirlik özelliklerini belirlemek için; 70 W lazer gücünde 1000 mm/min ilerleme 

hızında kaplanmış numuneler kesilmiştir. Resim 5.30 ve Resim 5.31’de kesilen 

numunelerin optik mikroskop ve SEM görüntüleri, Şekil 5.35’te ise kesme işlemleri 

sonrasında ölçülen mikrosertlik değerleri verilmiştir. 

 

 
Resim 5.30. Lazerle kaplanmış AA7075 alaşımının kesme işlemleri sonrası optik 

mikroskop (X100) görüntüleri a) Aşındırıcılı su jeti, b) Lazer ışını, c) Tel 
erezyon, d) Aşındırıcılı disk  

 

Resim 5.30’da ve Resim 5.31’de verilen optik mikroskop ve SEM görüntüleri 

incelendiğinde; en az tahribatın aşındırıcılı disk ile kesmede meydana geldiği gözlenmiştir. 

Aşındırıcılı su jeti ile kesmede ~ 200 µm, lazer ışını ile kesmede ~ 120 µm, tel erezyon ile 

kesmede ~ 30 µm, aşındırıcılı disk ile kesmede ise ~ 15 µm’lik bölgenin tahrip olduğu 

tespit edilmiştir. Şekil 5.35’te kesme yöntemleri sonrasında elde edilen mikrosertlik 

grafikleri verilmiştir.  
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Şekil 5.35. 70 W lazer gücünde kaplanmış AA7075 alaşımı malzemenin kesitinden alınan 

mikrosertlik değerleri 
 

Kaplanan numune yüzeylerinden sertlik ölçümü yapılabilmesi için, her bir kesme 

numunesi ile elde edilen yüzeylerin mevcut dalgalı (pürüzlü) yapıları sırası ile 

zımparalama ve parlatma işlemleri ile hazırlanmıştır. Yapılan bu işlemler sonucunda, 

kesilen kaplama tabakası bir miktar aşındırılmıştır. Hazırlanan yüzeyden alınan sertlik 

değerlerinin lazer ve tel erezyon ile kesmede etki bölgeleri farklı olsa da sertlik 

değerlerinin bir birine yakın olduğu, sertlik değişiminin en az aşındırıcılı su jeti ile kesme 

işleminde olduğu tespit edilmiştir (Şekil 5.35). Genel bir değerlendirme yapıldığında her 

bir yöntemin kesik yüzey üzerinde kendine özgü bir etkisi söz konusudur. Lazer ışını ve tel 

erezyon ile kesme yöntemleri; termal kesme yöntemleri olduğundan yüzey üzerinde ısının 

sebep olduğu deformasyonlar meydana gelirken, aşındırıcılı su jeti ile kesmede ise; 

basınçlı su içerisinde gelişi güzel dağılmış olan ve belirli bir geometrisi bulunmayan 

aşındırıcı taneciklerin ve basınçlı suyun etkilerinedeniyle tahribatlar meydana gelmektedir. 

Belirtilen durumdaki su-aşındırıcı karışımlarının kaplanmış numune yüzeyine çarpmaları 

ile gelişi güzel açılarla sıçramaları kaplama tabakası üzerinde kontrolü zor bir 

deformasyona sebep olmaktadır. Özellikle kaplama yüzeyinin korunması düşünüldüğünde 

her ne kadar termal bir etkinin olmamasından kaynaklı kaplama özellikleri (yapısı) 

korunuyor olsa da, kesme bölgesi ve çevresinde aşındırıcı taneciklerin yüzeye batma 

şeklinde neden olduğu bozuk bir yüzey geometrisi, istenmeyen yüzeylerin oluşumuna 

sebep olmaktadır. Elde edilen sonuçlar aşıdırıcılı disk ile kesme yönteminin en uygun 

yöntem olduğunu ortaya koymuştur.  
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Resim 5.31. Lazerle kaplanmış AA7075 alüminyum alaşımının kesme işlemleri sonrası 

SEM (X200, X800) görüntüleri a) Aşındırıcılı su jeti, b) Lazer ışını, c) Tel 
erezyon, d) Aşındırıcılı disk 

b ) 

c ) 

d ) 

a ) 
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

6.1. Sonuçlar 

 

• Mekanokimyasal sentezlerde, başlangıç reaktantı olarak Zr/B2O3/Mg ile yapılan 

deneylerdeki reaksiyonlar, ZrO2/B2O3/Mg ile yapılan deneylere göre daha kısa sürede 

tamamlanmıştır.  

• Zr ile 40:1 BTKO’da 350 rpm’de 15 saatte tamamlanan reaksiyonlar, aynı 

parametrelerde ZrO2 ile yapıldığında 30 saatte gerçekleşmiştir. 

• Sentez deneylerinde dönme hızı ve BTKO’nun artması ile reaksiyon süreleri 

kısalmıştır. 

• 0,1 M asetik asit ile 60 dakikada yapılan liç sonrası MgO fazı giderilerek saf ZrB2 

nanoparçacıkları elde edilmiştir. 

• Öğütme süresinin artmasıyla sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının yüzey alanı 

artmıştır. 

• ZrO2 ile sentezlenen ZrB2 nanoparçacıklarının kristalite boyutları, Zr ile sentezlenen 

ZrB2 nanoparçacıklarına kıyasla daha düşük bulunmuştur. 

• St52 karbon çeliği kaplanırken, lazer gücünün artması ile kaplama kalınlığının arttığı 

tespit edilmiştir. 

• 75 W  ve 125 W  lazer güçlerinde kaplanan St52 karbon çeliğinin yüzeyinde çatlaklar 

ve oyuklar gözlenirken, başarılı kaplamalar 160 W ve 200 W lazer gücü ile yapılan 

kaplama işlemlerinde elde edilmiştir. 

• 75 W ve 125 W lazer güçlerinde kaplanmış St52 karbon çeliğinin yüzeyinde,  

ZrN0.4B0.6 fazının baskın olmasıyla beraber Fe3C ve FeN0.0324 fazlarının kaplama 

tabakasında gözlendiği, 160 W ve 200 W lazer güçlerinde yapılan kaplamalarda ise 

ZrN0.4B0.6 ve Fe3C fazlarına ait piklerin şiddetlerinin azaldığı ve FeN fazına ait 

piklerin şiddetinin ise arttığı tespit edilmiştir.  

• 75 W ve 125 W lazer güçlerinde yapılan kaplama işlemlerinde oluşan fazlar nedeniyle 

St52 karbon çeliğinin sertliği daha yüksek bulunmuştur. Ortalama sertlik değerleri 75 

W ve 125 W lazer güçlerinde elde edilen kaplamalarda sırasıyla ortalama 1200 / 1250 

HV, 160 W ve 200 W lazer güçlerinde elde edilen kaplamalarda ise sırasıyla ortalama 

800 / 950 HV olarak bulunmuştur.  
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• Aşınma testlerinde, kaplama tabakası yüzeyinde bulunan ZrN0.4B0.6, Fe3C ve FeN0.0324 

fazlarının aşınma dayanımını artırdığı gözlenmiştir. 

• Lazerle kaplanmış St52 karbon çeliği numunelerinin yüzey aşınma dayanımlarının, 

kaplamaların sertlikleriyle doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. 

• Çizik testleri, St52 karbon çeliği yüzeyinde ZrB2 nanoparçacıklarıyla 75 W - 200 W  

lazer güçlerinde elde edilen kaplamaların ana metalle iyi bağ yaptığını ortaya 

koymuştur. 

• Farklı yöntemlerle kesilen kaplama tabakalarında, en az tahribatın aşıdırıcılı disk ile 

kesmede meydana geldiği tespit edilmiştir. 

• AA7075 alüminyum alaşımının kaplanmasında, uygulanan farklı lazer güçleri ve 

ilerleme hızlarına rağmen, ZrB2 ve alüminyum alaşımının ergime sıcaklığı arasındaki 

farkın yüksek olmasından dolayı başarılı kaplama elde edilememiştir. 

• AA7075 alüminyum alaşımının kaplanmasında, lazer gücünün artması ile kaplama 

kalınlığının ve gözenekliliğin arttığı, ilerleme hızının artmasıyla da kaplama 

kalınlığının azaldığı tespit edilmiştir. 

• Kaplanmış AA7075 alüminyum alaşımının yüzeyinde Al ve Al4C3 fazları tespit 

edilmiştir.  

• Uygulanan farklı lazer güçleri ve ilerleme hızlarına rağmen elde edilen kaplamaların 

sertliği birbirine yakın bulunmakla birlikte, en yüksek sertlik değeri 190 HV olarak 

ölçülmüştür.  

• Lazerle kaplanan AA7075 alüminyum alaşımının aşınma dayanımı, kaplanmamış 

malzemeye göre geliştirilmiştir. 

• Kaplama tabakalarınının kesilmesinde, en az tahribatın aşıdırıcılı disk ile kesmede 

meydana geldiği tespit edilmiştir. 

 

6.2. Öneriler 
 

• Mg elementi nanoboyuta indirgendiğinde çok reaktif olduğu için öğütme sonrası pota 

mümkünse eldivenli kabin veya çeker ocağında dikkatlice açılmalıdır. 

• Gezegensel tip öğütücü yerine, speks tip yüksek enerjili öğütücüler kullanılarak 

reaksiyonların daha kısa sürelerde tamamlanmaları sağlanabilir. 

• Mekanokimyasal reaksiyonların başlama ve tamamlanma sürelerini belirlemek için, 

basınç ve sıcaklık takibine olanak tanıyan sistemlerle çalışılabilir. 
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• Zirkonya pota ve bilyeler kullanılarak demir kirlenmesinin önüne geçilebilir, daha 

yüksek devirlerde öğütme işlemleri gerçekleştirilebilir. 

• Lazer kaplama işleminde termal şoktan kaynaklı meydana gelebilecek deformasyonlar 

ve çatlaklar anametallerin ön ısıtılması ve kontrollü soğutulması ile engellenebilir. 

• Seramik tozlar ile kaplama tabakalarının ergime sıcaklıkları arasında çok yüksek 

farkların olması nedeniyle, eriyik yapması için katkı maddeleri eklenerek kaplamalar 

yapılabilir.  

• CO2 lazeri yerine, daha düşük dalga boylarında ışıma yapan Nd:YAG ve fiber lazerleri 

ile kaplama yapılarak ana metalin daha kontrollü işlenmesi sağlanabilir.  

• İki aşamalı kaplama metodu yerine, eş merkezli nozul veya yanal sistemle tozlar 

ergime havuzuna eklenerek, kaplama tabakası yüzeyinde istenen sert, aşınmaya 

dayanıklı fazlar elde edilebilir.  

• Koruyucu gaz olarak kullanılan N2 gazı yerine Ar gazı kullanılarak nitrür fazlarının  

oluşması engellenebilir. 
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EK-1. Başlangıç reaktantı olarak kullanılan Zr’nin ürün sertifikası 
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EK-2.  Başlangıç reaktantı olarak kullanılan ZrO2’nin ürün sertifikası 
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EK-3. Başlangıç reaktantı olarak kullanılan B2O3’ün ürün sertifikası 
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EK-4. Başlangıç reaktantı olarak kullanılan Mg’nin ürün sertifikası 
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EK-6. Zr’nin XRD ICDD kartı 
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EK-7. ZrO2’nin XRD ICDD kartı 
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EK-8. B2O3’ün XRD ICDD kartı 
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EK-9. Mg’nin XRD ICDD kartı 
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EK-10. Fe’nin XRD ICDD kartı 
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EK-11. ZrB2’nin XRD ICDD kartı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

EK-12. MgO’nun XRD ICDD  kartı 
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EK-13. ZrN0,4B0,6’nun XRD ICDD  kartı 
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EK-14. Fe3C’nin XRD ICDD  kartı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

EK-15. FeN0,0024’nin XRD ICDD  kartı 
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EK-16. Al4C3’ün  XRD ICDD  kartı 
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