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Özet–Bu   çalışmada,  ağırlıkça   %0.1,  %0.3  ve   %0.5  oranında   grafen nanotabaka   (GNT) takviyeli   alüminyum (Al)

matrisli  kompozitler  toz  metalurjisi  metoduyla üretilmiştir.  Üretilen kompozitlerin  deneysel  yoğunluğu,  çekme  dayanımı, 

aşınma oranısırasıyla;  Arşimet  yoğunluk  ölçüm  kitiyle,  üniversal  test  makinasıyla  ve  pin-on  disk  aşınma  deney 

tertibatıylagerçekleştirilmiştir.  Kompozitlerin  mikroyapısı, taramalı  elektron  mikroskobu  ve  x-ışını  kırınımı  cihazıyla 
incelenmiştir.  Testsonuçlarına göre;  en iyi deneysel yoğunluk (2.52  g/cm3),  çekme dayanımı (118.6  MPa)  ve aşınma oranı  

(12x10-5 mm3/(Nm))Al-%0.1GNT  kompozit  yapıda  elde  edilmiştir.  Bu  katkı  oranından  sonra (ağırlıkça  %0.1) ise  grafenin  

opaklanması sebebiyle kompozitin mekanik özellikleri ve aşınma direnci kötüleşmiştir.

Anahtar kelimeler–Toz metalurjisi, kompozit malzeme, alüminyum, grafen, mikroyapı

Abstract–In  this study, graphene nanoplatelets  (GNPs) reinforced  aluminum (Al) matrix  composites with  various  graphene 
ratio (0.1, 0.3 and 0.5wt.% ) were fabricated by powder metallurgy method. Experimental density, tensile strength, wear rate of

the composites were performed by Archimedes’ density meter kit, universal test machine, and pin-on disc wear test unit. The 
microstructure of composites was investigated by scanning electron microscope and x-ray diffractometer. Test results showed

that the best experimental density (2.52 g/cm3), tensile strength (118.6 MPa), and wear rate (12x10-5 mm3/(Nm)) were obtained

at Al-0.1%GNPs composites.  After this  graphene  content (0.1wt.%),  the  mechanical  properties and wear resistance of  the

composites were deteriorated due to the agglomeration of graphene.

Keywords – Powder metallurgy, composite material, aluminum, graphene, microstructure
 

 

 

I. GİRİŞ 

Dünyada yaşanan küreselleşme ve sanayileşme 

atılımlarıyla ileri teknoloji malzemelere duyulan ihtiyaçlar 

her geçen gün artmaktadır. Bu ileri teknoloji malzemeler 

kompozit malzemeler olarak tanımlanmaktadır. Kompozit 

malzemeler, iki veya daha fazla malzemenin üstün 

özelliklerinin tek bir malzemede toplanması amacıyla 

oluşturulan yeni malzeme grubudur. Bu malzemeler; metal, 

seramik, polimer matrisli kompozitler şeklinde 

sınıflandırılabilmektedir. Metal matrisli kompozitler, matris 

malzeme olarak bir metal veya metal alaşımı (alüminyum, 

magnezyum, titanyum, bakır vb.), takviye elemanı olaraksa 

seramik bir malzeme (silisyum nitrür, silisyum karbür, 

titanyum karbür, bor karbür vb.) içeren malzeme grubudur. 

Matris malzeme olarak kullanılan alüminyum, kolay 

şekillendirilebilmesi ve hafif olması sebebiyle uzay, havacılık 

ve uçak sanayi başta olmak üzere birçok alanda 

kullanılmaktadır. Takviye elemanı olarak kullanılan grafen 

ise sahip olduğu iki boyutlu ve tabakalı yapısı sayesinde 

üstün mekanik, tribolojik, termal ve elektriksel özelliklere 

sahiptir [1, 2].  

Grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler üzerine 

literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur. Tabandeh-Khorshid 

ve ark. [3] yürüttükleri çalışmada, toz metalurjisi metoduyla 

saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%1GNT kompozitleri üreterek 

grafen katkısıyla sertliğin 111 HV’den 97 HV’ye düştüğünü 

tespit etmişlerdir. En yüksek aşınma oranı ve en düşük 

sürtünme katsayısı Al-%1GNT kompozit yapıda elde 

edilmiştir. GNT katkılı nanokompozitlerin üstün tribolojik 

özellikler gösteren iyi bir katı yağlayıcı olduğu ortaya 

konulmuştur. Tian ve ark. [4] çalışmalarında, farklı grafen 

katkı oranlarına (ağırlıkça %1, %3, %5) sahip grafen 

takviyeli Al7055 alaşım kompozitleri toz metalurjisi ve spark 

plazma sinterleme metoduyla üretmişlerdir. En iyi Vickers 

sertlik değeri (151 HV) ağırlıkça %1 grafen katkısında 

ulaşılmıştır. Ağırlıkça %1’den daha fazla grafen katkı 

oranlarında ise grafenin topaklanması sebebiyle kompozitin 

sertliğinin ve dayanımının düştüğü belirlenmiştir. Ağırlıkça 

%1 grafen katkısında akma dayanımında %34.9, basma 

dayanımında %22.1 oranında iyileşmenin gerçekleştiği 

görülmüştür.  Niteesh Kumar ve ark. [5] çalışmalarında, 

ağırlıkça %1GNT katkılı alüminyum matrisli kompozitleri 

toz metalurjisi metodu ve ekstrüzyon işlemleriyle 

üretmişlerdir. Saf alüminyuma göre; Al-GNT kompozit 

yapının çekme dayanımında (272 MPa) %46 oranında artış 

tespit edilmiştir. %1 grafen takviyesiyle saf alüminyuma göre 

Vickers sertliğinin 36 HV’den 72 HV’ye yükseldiği 

belirlenmiştir. Liu vd. [6] yürüttükleri çalışmada, grafen oksit 

ve grafen nanotabaka takviyeli alüminyum matrisli 
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kompozitleri toz metalurjisi metoduyla üretmişlerdir. Üretilen 

kompozitlerin mekanik özelliklerini (yoğunluk, sertlik vb.) 

karşılaştırmışlardır. Aynı koşullarda üretilen saf alüminyuma 

(Al) göre ağırlıkça %0.3 grafen oksit katkılı alüminyum 

matris kompozitin sertliğinin %32, ağırlıkça %0.15 grafen 

katkılı alüminyum matrisli kompozitin sertliğinin %43 

oranında arttığı tespit edilmiştir. Zhai ve ark. [7] 

çalışmalarında Ni3Al kompozitlere grafen nanotabaka (GNT) 

katkısının kompozitin tribolojik performansı üzerine olan 

etkisini incelemişlerdir. Ni3Al-GNT kompozitin aşınma 

oranının Ni3Al alaşımınkinden daha düşük olduğu 

belirlenmiş olup 13 N yük, 0.2 m/s kayma hızında Ni3Al 

alaşımın aşınma oranı 231.4x10-6 Nm/mm3 iken; Ni3Al-GNT 

kompozitin aşınma oranı 8.9x10-6 Nm/mm3 olarak 

belirlenmiştir. Yürütülen tüm çalışmalarda grafen takviyeli 

alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özellikleri veya 

tribolojik özellikleri incelenmiştir. Tüm bu çalışmalardan 

farklı olarak yürütülen bu çalışmada ise, grafen takviyeli 

alüminyum matrisli kompozitlerin hem mekanik hem de 

tribolojik özellikleri incelenmiştir.  

Bu çalışmada, saf alüminyum matrise ağırlıkça %0.1, 0.3, 

0.5 oranında grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler 

toz metalurjisi metoduyla üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin 

deneysel yoğunluğu, çekme dayanımı, aşınma oranı ve 

mikroyapısı incelenmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

A. Materyal 

Bu çalışmada, matris malzeme olarak alüminyum tozu                 

(7-15 µm boyut aralığında ve %99 saflıkta), takviye elemanı 

olarak grafen nanotabaka (GNT) tozu kullanılmış olup toz 

metalurjisi yöntemiyle Al-GNT kompozitler üretilmiştir. Saf 

alüminyumun oda sıcaklığında ergime sıcaklığı 660.37 °C, 

yoğunluğu 2.7 g/cm3, elastisite modülü 68.3 GPa ve çekme 

dayanımı yaklaşık 80 MPa’dır [8]. Takviye elemanı olarak 

ise grafen kullanılmış olup grafen 120-150 m2/g yüzey 

alanına ve 5–8 nm kalınlığa sahiptir. Bu çalışmada matris 

malzeme olarak alüminyum tozu kullanılmıştır. Saf 

alüminyum ve grafen tozuna ait taramalı elektron mikroskobu 

görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. SEM görüntülerinden 

alüminyum tozlarının süngerimsi bir morfolojide olduğu, 

grafen tozlarının ise iki boyutlu ve plakamsı bir morfolojide 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Saf alüminyum ve grafen tozlarına ait taramalı elektron mikroskobu 

görüntüleri 

Saf alüminyum ve grafen tozlarına ait X-ışını kırınımı örgü 

desenleri Şekil 2’de verilmiştir. Bu analizden, alüminyum 

tozlarının 2θ=39°, 45°, 65°, 78° açılarında, grafen tozunun 

ise 2θ=26.5°’de kırınıma uğradığı tespit edilmiştir. Kompozit 

üretiminde kullanılan tozların XRD analizi, sinterleme 

sonrası oluşabilecek fazların analizi açısından son derece 

önem arz etmektedir.  
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Şekil 2. Saf Al (a) ve grafen tozuna (b) ait XRD örgü desenleri 

B. Metot 

Grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler toz 

metalurjisi metoduyla üretilmiştir. Kompozitlerin üretim 

aşamaları; ultrasonik dağıtma, karıştırma, filtreleme, 

kurutma, eleme, şekillendirme ve sinterleme şeklindedir. İlk 

olarak grafen tozu etanol içerisinde bir saat sürecince 

ultrasonik olarak dağıtılır. Aynı süreçte alüminyum tozu 

etanol içerisinde mekanik olarak karıştırılır. Mekanik olarak 

karıştırılan grafen-etanol çözeltisi damla damla Al-etanol 

çözeltisine eklenerek filtreleme işlemine tabi tutulur. 

Filtrelenen Al-grafen karışımı, vakuma alınabilen etüvde bir 

gün boyunca kurutma işlemine tabi tutulur. Kurutulan 

karışım, 600 MPa basınç altında tek eksenli preste 

şekillendirilir. Şekillendirme sonucu oluşan ham alüminyum 

ve kompozit parçalar 630 °C sıcaklıkta, 3 saat süresince 

sinterleme işlemine tabi tutulur [9].  

Sinterlenen kompozitlerin yoğunluk ölçümü, Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü’ndeki Arşimet yoğunluk ölçüm kitiyle, 

çekme dayanımı ise OMÜ Makina Mühendisliği 

Bölümü’ndeki Mares marka universal test makinasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Test koşulları olarak çekme hızı 5 

mm/dk, ön yük hızı 2 mm/dk ve ön yükleme 5 MPa olarak 

alınmıştır Karakterizasyon çalışmaları OMÜ Karadeniz İleri 

Teknoloji Araştırma Merkezi (KİTAM)’nde 

gerçekleştirilmiştir. Kompozitlerin içyapı görüntüleri Jeol 

JSM 7001F model taramalı elektron mikroskobuyla, faz 

analizi ise Rigaku Smartlab model x-ışını kırınımı cihazıyla 

gerçekleştirilmiştir.  
Aşınma testleri, OMÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde 

yer alan GUNT TM260 Aşınma Deney Düzeneği yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Aşınma testleri P=10, 20, 30, 40 N yükler 

altında, n=200 dev/dk dönüş hızında yapılmış olup aşındırıcı 
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eleman olarak 50HRC sertliğine sahip AISI304 paslanmaz 

çelik disk kullanılmıştır. Kompozit malzemelerde aşınma 

testleri gerçekleştirilirken aşınma miktarlarını karşılaştırmak 

amacıyla bazı parametreler hesaplanmaktadır. Bu 

parametreler sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, kütle 

kaybı, hacimsel aşınma, aşınma oranı ve aşınma direnci 

şeklinde sıralanabilir.   

Kütle kaybı (Δm) ile gösterilmiş olup malzemenin 

aşınmadan önceki ağırlığından (mi) aşınmadan sonraki 

ağırlığı (ms) çıkarılarak elde edilmektedir.  

∆𝑚 = 𝑚𝑖 − 𝑚𝑠                                                                             (1) 

Aşınma testlerinde, kütle kaybı belirlendikten sonra 

hacimsel aşınma belirlenebilmektedir. Hacimsel aşınma 

deneyselmalzemenin(Δm)kaybınınkütle(ΔV),

yoğunluğuna (ρD) bölünmesiyle elde edilmektedir. Hacimsel 

aşınma birimi (mm3) veya (cm3) olarak verilmektedir. 

∆𝑉 = ∆𝑚/𝜌𝐷                                                                                 (2) 

Malzemelerde aşınmanın düşük olması her zaman istenen 

bir durum olup aşınma miktarını tespit etmek amacıyla 

aşınma oranından (W) faydalanılmaktadır. Aşınma oranı (W), 

hacimsel aşınma (ΔV), uygulanan yük (P) ve kayma 

mesafesine (L) bağlı olarak Eşitlik (3)’deki gibi 

hesaplanmaktadır. Aşınma oranı birimi (mm3/(Nm)) olarak 

verilmektedir [10, 11]. 

𝑊 = ∆𝑉/(𝑃. 𝐿)                                                                             (3) 

Bu eşitlikte verilen L kayma mesafesi; aşındırıcı diskin 

yarıçapı (r), diskin dönüş hızı (n) ve aşınma test süresi (t) 

dikkate alınarak Eşitlik (4)’deki gibi hesaplanmaktadır. 

 𝐿 = 2𝜋𝑟 × 𝑛 × 𝑡                                                                          (4) 

Bu çalışmada,  r aşındırıcı diskin yarıçapı (r) 20 mm, dönüş 

hızı (n) 200 d/dk, test süresi (t) 20 dk olarak alındığında 

kayma mesafesi (L) yaklaşık 0.5 km olarak hesaplanmıştır. 

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

A. Yoğunluk Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen Al-GNT kompozitlere 

ait sinterleme öncesi ve sonrası deneysel yoğunluk değerleri 

Arşimet yoğunluk ölçüm cihazından faydalanılarak 

belirlenmiştir. Deneysel yoğunluk (ρD) formülü, Eşitlik (5)’de 

verilmiş olup burada mA kompozitlerin su içerisinde ölçülen 

asılı kütlesi (g), mK kompozitlerin kuru kütlesi (g) ve mD 

kompozitlerin sıvı içerisinde suya doymuş kütlesidir (g). 

𝜌𝐷 = 𝑚𝐾/(𝑚𝐷 − 𝑚𝐴)                                                                 (5) 

Ham ve sinterlenmiş numunelerde grafen takviye oranıyla 

alüminyum kompozitlerin yoğunluğundaki değişim                 

Şekil 3’de verilmiştir. Ağırlıkça %0.1 grafen takviyesinde 

ham kompozitin deneysel yoğunluğu (ρD) 2.48 g/cm3 iken; 

aynı takviye oranında sinterlenmiş kompozitin deneysel  

yoğunluğu (ρDs)  2.56 g/cm3’e yükselmiştir. Ağırlıkça %0.1 

grafen takviye oranına kadar yoğunluğun arttığı, %0.1 grafen 

takviye oranından sonra grafenin topaklanma eğilimine 

girmesi sebebiyle deneysel yoğunluğun azaldığı tespit 

edilmiştir. Sinterlenmiş numunelerin yoğunluğunun, 

sinterlenmemiş numunelere göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 3. Ham ve sinterlenmiş numunelerde grafen katkı oranıyla deneysel 

yoğunluğun değişimi 

B. Çekme Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-%0.5GNT 

kompozitlerin çekme test sonuçları Şekil 4'de verilmiştir. 

Yürütülen testler neticesinde, saf Al’nin çekme dayanımı 

91.7 MPa iken; Al-%0.1GNT kompozitin çekme dayanımı 

118.6 MPa olarak tespit edilmiştir. Alüminyuma grafen 

katkısıyla çekme dayanımı %39.5 oranında artmıştır. 

Ağırlıkça %0.1 grafen katkısından sonra ise çekme dayanımı 

105.2 MPa’a (Al-%0.5GNT) düşmüştür. Sonuç olarak, 

alüminyum matrise ağırlıkça %0.1 oranına kadar grafen 

katkısı, kompozitin mekanik özelliklerini iyileştirmiştir. 
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Şekil 4. Saf Al ve Al-GNT kompozitlerin çekme test sonuçları 

C. Aşınma Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT,                   

Al-%0.5GNT kompozit malzemeler için kuru şartlarda P=10, 

20, 30, 40 N yük altında aşınma test sonuçları analiz 

edilmiştir. Üretilen malzemeler ile paslanmaz çelik disk 

arasındaki kuru sürtünme katsayısı aşınma testleriyle 

belirlenmiştir. Yürütülen testler neticesinde, her saniyede bir 

veri olmak üzere 1200 sürtünme katsayısı verisi elde 

edilmiştir. Sürtünme verilerine karşılık kayma mesafesi (L) 

yaklaşık 500 m (0.5 km) olarak hesaplanmıştır. Saf 

alüminyum-paslanmaz çelik disk arasındaki ortalama kuru 

sürtünme katsayısı 0.53 iken; Al-%0.5GNT kompozit-

paslanmaz çelik arasındaki ortalama kuru sürtünme katsayısı 

0.32’ye düşmüştür. Alüminyum matrise grafen katkısı 

yapıldığında kuru sürtünme katsayısının düştüğü 

belirlenmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Saf Al ve Al-GNT kompozit yapılarda sürtünme katsayısı değişimi 

(P=20 N) 

Kuru şartlardaki aşınma testleri neticesinde saf Al ve               

Al-GNT kompozit yapılardaki yük (P)-aşınma oranı (W) 

değişimi Şekil 6’da verilmiştir. Aynı şartlardaki aşınma 

testlerinde, yükün (P) artmasıyla aşınma oranı (W) artmıştır. 

En düşük aşınma oranı (1.2x10-4 mm3/(Nm)), P=10 N yük 

altında Al-%0.1GNT kompozit yapıda gerçekleşmiştir. Bu 

durum, matris içerisindeki grafenin ağırlıkça %0.1’den sonra 

topaklanma eğilimine girmesinden kaynaklanmaktadır. 

Topaklanan grafen, homojen dağılmamakta ve daha fazla 

aşınma oluşmasına sebep olmaktadır.  
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Şekil 6. Saf Al ve Al-GNT kompozit yapılarda aşınma oranı değişimi 
 

D. Karakterizasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

Toz partiküllerin ve kompozit malzemelerin 

karakterizasyon çalışmaları için taramalı elektron mikroskobu 

ve x-ışını kırınımı cihazı kullanılmıştır. Grafen partiküllerin 

alüminyum matris içerisindeki dağılımı içinse; taramalı 

elektron mikroskobu (SEM)-enerji dağıtımlı x-ışını (EDX) 

spektometresi kullanılmıştır. Al-%0.1GNT toz karışımında 

alüminyum ve grafen partiküllerin dağılımı Şekil 7’de 

verilmiştir. Burada, ultrasonik dağıtma ve karıştırma 

işlemlerinin etkisiyle grafen partiküllerin alüminyum 

içerisinde homojene yakın bir şekilde dağıldığı tespit 

edilmiştir.   

 

 

 
Şekil 7. Al-%0.1GNT toz karışımına ait SEM görüntüsü (a) ve element 

dağılım analizi (b, c, d) 

Saf alüminyum, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT ve                        

Al-%0.5GNT kompozitlere ait kırık yüzey içyapı görüntüleri 

Şekil 8’de verilmiştir. Kırık yüzey içyapı görüntülerinden, 

grafen partiküllerinin alüminyum tane sınırlarında yer aldığı 

açıkça görülmektedir. Alüminyum matrise ağırlıkça %0.3 ve 

%0.5 grafen katkısında, grafen partiküllerinin topaklandığı 

tespit edilmiştir.  Üretilen Al-%0.3GNT ve Al-%0.5GNT 

kompozitlerin sertliğinin ve çekme dayanımının düşmesi de 

grafen partiküllerin topaklanmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Şekil 8. Saf Al (a), Al-%0.1GNT (b), Al-%0.3GNT (c), Al-%0.5GNT (d) 

kompozitlere ait kırık yüzey içyapı görüntüleri 

Saf Al, Al-GNT kompozit yapıların kuru şartlarda P=40 N 

yük altındaki aşınma izleri Şekil 9’da verilmiştir. Abrasif 

aşınma izleri incelendiğinde, minimum deformasyonun                 

Al-%0.1GNT kompozit yapıda oluştuğu gözlenmiştir. En 

fazla deformasyon ise saf alüminyum malzemede 

görülmüştür. Grafenin yağlayıcı özelliği sebebiyle grafen 

katkısıyla aşınma izlerinin azaldığı tespit edilmiş olup 

taramalı elektron mikroskobu aşınma izleri, aşınma testlerini 

doğrular niteliktedir. Aynı malzemeler esas alınıp yük 

arttırıldığında ise izlerin derinleştiği, diğer bir ifadeyle 

deformasyonun ve aşınmanın arttığı tespit edilmiştir.   
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Şekil 9. Saf Al (a), Al-%0.1GNT (b), Al-%0.3GNT (c), Al-%0.5GNT (d) 

kompozitlerin aşınma izleri (x1000 büyütmeli, P=40N yük altında) 

Üretilen kompozitlerde alüminyumun dışında Al4C3 gibi 

bir arafaz oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla X-ışını 

kırınımı cihazı (XRD) kullanılmıştır.  Saf Al ve grafen katkılı 

alüminyum esaslı kompozitlerin XRD örgü desenleri                    

Şekil 10’da verilmiştir. XRD örgü desenine bakıldığında; 

üretilen yapının tamamen alüminyum piklerine ait olduğu 

grafen kullanımı sebebiyle Al4C3 gibi istenmeyen ikincil 

fazların oluşmadığı görülmektedir. Burada grafenin oldukça 

düşük miktarlarda kullanılması ve cihazın düşük hassasiyeti 

sebebiyle grafen piki oluşumu görülmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Saf alüminyum ve grafen katkılı alüminyum esaslı kompozitlere ait 

XRD örgü deseni 

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5 grafen takviyeli 

alüminyum matrisli kompozitler toz metalurjisi metoduyla 

üretilerek kompozitlerin mekanik özellikleri, aşınma direnci 

ve mikroyapısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir: 

 Kompozit yapılar içerisinde en iyi yoğunluk değerine 

(2.52 g/cm3) ağırlıkça %0.1 grafen takviyesinde 

ulaşılmıştır. Ağırlıkça %0.1’in üzerindeki grafen 

katkısında ise Al-GNT kompozitlerin yoğunluğunun 

düştüğü belirlenmiştir. Bu durum, grafenin alüminyum 

matris içerisinde homojen bir şekilde dağılmamasından 

kaynaklanmaktadır.  

 Çekme testi sonuçlarına göre; saf Al’nin çekme 

dayanımı 91.7 MPa iken; Al-%0.1GNT kompozitin 

çekme dayanımı 118.6 MPa olarak belirlenmiştir. 

Alüminyuma ağırlıkça %0.1 oranında grafen katkısı 

yapıldığında, çekme dayanımı %29.3 oranında artmıştır. 

Ağırlıkça %0.1 grafen katkısından sonra çekme 

dayanımı düşmüştür. Sonuç olarak, Al matrise grafen 

katkısı kompozitin mekanik özelliklerini iyileştirmiştir.  

 Kuru şartlarda yürütülen aşınma testleri neticesinde en 

düşük aşınma oranı (P=10 N için 12x10-5 mm3/(Nm)) 

Al-%0.1GNT kompozit yapıda elde edilmiştir. 

 SEM analizinden, Al-%0.1GNT kompozit yapıda aşınan 

yüzeylerde kanalların minimum derinlikte olduğu ve 

artan yükle birlikte aşınan yüzey derinliğinin arttığı 

tespit edilmiştir. Aşınma testlerinden elde edilen sonuç 

(en iyi kompozisyon Al-%0.1GNT); yoğunluk ve sertlik 

ölçümü ile çekme test sonuçlarını doğrulamaktadır. 

 SEM analizlerinden, matris içerisindeki grafen 

partiküllerin varlığı ve homojen dağılımı doğrulanmış 

olup GNT’nin alüminyum tane sınırlarında olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 XRD analizlerinden; Al-Si3N4-GNT kompozit yapılarda 

sinterleme sonrası alüminyum ve karbon arasında 

herhangi bir ikincil faz oluşumu (Al4C3) tespit 

edilememiştir.   
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