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Özet – Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum matrise ağırlıkça %0-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 veya 
ağırlıkça %0-30 arasında değişen oranlarda SiC katkısı yapılmış olup katkı oranının kompozitlerin mekanik özelliklerine olan 
etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin mikro yapıları; taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) ve kristal yapıları X-ışını 
difraktometresiyle (XRD) analiz edilmiştir. Yürütülen deneyler sonucunda, saf alüminyumun sertlik değeri yaklaşık 30 HV 
olup ağırlıkça %9 Si3N4 katkısıyla sertliğin yaklaşık 58 HV ve %30 SiC katkısıyla sertliğin yaklaşık 80 HV olduğu tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, alüminyum matrise SiC veya Si3N4 takviyesinin kompozitlerin mikro yapısına, yoğunluğuna ve 
sertliğine önemli katkı yaptığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler – Alüminyum, silicon karbür, silisyum nitrür, toz metalürjisi, mikroyapı

The Investigation on Mechanical Properties and Tribological Behaviour of 
Graphene Reinforced Aluminum Composites

Abstract – In this study, 0-12wt.% of Si3N4 or 0-30wt.% of SiC was added to the aluminum matrix by powder metallurgy 
method. Hence, the effect of reinforcement elements’s (SiC or Si3N4) amount on the mechanical properties was examined. 
Micro structures and crystal structures of composites were analyzed by scanning electron microscope (SEM) and X-ray 
diffractometry (XRD), respectively. As a result of the experiments, it was observed that the hardness value of pure aluminum 
was about 30 HV. Also, the hardness of Al-9%Si3N4 and Al-30%SiC composites increased to 58 HV and 80 HV, respectively. 
As a result, it has been observed that the addition of SiC or Si3N4 makes a positive contribution to the hardness and 
microstructure of aluminum composites.
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I. GİRİŞ

Günümüzde artan sanayileşmeyle birlikte, geleneksel 
yöntemlerle üretilen mühendislik malzemelerinden 
beklenilen performanslar (yüksek mukavemet, yüksek 
elektriksel özellik vb.)  yeterli olmamaktadır. Bu sebeple, 
fonksiyonel, yüksek katma değerli ve yüksek performanslı 
ileri teknoloji yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerine 
yapılan Ar-Ge faaliyetleri son yıllarda hız kazanmıştır. 
Özellikle nanoteknolojinin insan hayatına girmesiyle birçok 
endüstriyel alanda yeni nesil kompozit malzemeler 
üretilmeye başlanmıştır [1]. 

Kompozit malzemeler; matris malzemelerine göre metal, 
seramik ve polimer matrisli kompozitler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Metal matrisli kompozitlerde (MMK),
matris malzemelerinin en önemli görevi takviye elemanlarını 
bir arada tutmaktır. Ayrıca kompozit malzemeye gelen 
yüklerin homojen bir şekilde takviye elemanlarına 
aktarılması ve takviye elemanlarının aşınmaya karşı 
korunması da matris malzemeleri tarafından sağlanmaktadır. 
Bunların dışında, MMK malzemelerin mekanik özelliklerini 
ağırlıklı olarak matris elemanı belirlemektedir. MMK 
yapılarda, hemen hemen tüm mühendislik malzemeleri matris 
malzeme olarak kullanılabilmektedir. Bunların başlıcaları; 

Mg, Al, Cu, Ti,  Fe, Mo, Co ve Ni gibi metaller ile bunların 
alaşımlarıdır [2, 3].

Kompozit malzemelerin özeliklerinin geliştirilmesinde 
matris malzeme kadar takviye elemanı da etkilidir. Takviye 
elemanı, kompozit malzeme üzerine gelen yükün büyük bir 
bölümünü taşımaktadır. Yükün takviye elemanına iletilmesi 
için arayüzey bağının güçlü olması gerekir. Bu sebeple, 
takviye elemanı seçimi, matris içerisinde yönlendirilme 
şekilleri ve hacim oranları, kompozitin fiziksel ve mekanik 
özellikleri etkiler. Metal matrisli kompozitlerde yaygın olarak 
kullanılan takviye elemanları Al2O3, SiC, Si3N4, B4C, TiB2, 
TiC, WC, W, C ve MgO’dir [3, 4]. Bu çalışmada, matris 
malzeme olarak alüminyum tozu, takviye elemanı olarak 
silisyum karbür (SiC) ve silisyum nitrür (Si3N4) tozu 
kullanılmıştır.

SiC ve Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin 
mekanik özelliklerinin incelenmesine yönelik literatürde 
çalışmalar mevcuttur. Pakseresht vd. (2016) yürüttükleri 
çalışmada, farklı oranlarda (ağırlıkça %2.5, 5, 10, 10, 15, 20) 
nano boyutlu SiC katkısının ve öğütme süresinin (2 ve 5 saat) 
Al-SiC nano kompozitlerin mekanik özellikleri ve mikro 
yapısı üzerine olan etkisini incelemiştir. SiC katkısı ve 
öğütme süresindeki artışın Vickers sertliğini arttırdığını tespit 
etmiştir [5]. Susniak vd. (2015) çalışmalarında, toz 
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metalürjisi metoduyla üretilmiş AlSi5Cu2 alaşımına ağırlıkça 
%10, 15, 20 SiC katkısının mikro yapı ve mekanik özelliklere 
olan etkisini incelemiştir. Mekanik alaşımlama ve vakum 
altında sıcak presleme işlemlerinin homojen ve yoğun bir 
kompozit yapı elde edilmesinde etkili olduğunu görmüş olup 
SiC katkısı ve öğütme süresinin artmasıyla Vickers 
sertliğinin arttığını belirlemiştir [6]. Gallardo vd. (2014) 
yürüttükleri çalışmada, AA2024 alüminyum alaşımına SiC 
nano partikül (ağırlıkça %0-5) takviyesi yapılmış ve 
kompozitin mikro yapısını, sertliğini ve basma dayanımını 
incelemiştir. Ağırlıkça artan SiC takviyesiyle kompozitin 
akma dayanımı, maksimum çekme dayanımı ve sertliği 
artmıştır [7].  Sharma vd. (2015) çalışmalarında, karıştırma 
döküm prosesiyle Si3N4 takviyeli alüminyum alaşım 
kompozitlerin mekanik özelliklerini incelemiştir. Alüminyum 
matriste, takviye oranının (Si3N4) %0’dan %12’ye artmasıyla 
kompozitin maksimum çekme dayanımının, sertliğinin ve 
yoğunluğunun arttığını tespit etmiştir [8]. Kumar vd. (2015) 
çalışmalarında, karıştırma döküm prosesiyle ağırlıkça %0, 2, 
4, 6, 8 Si3N4, AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli kompozitler 
üretmiştir. Kompozitlerin sertlik, çekme ve basma gibi 
mekanik özelliklerinin ve korozyon direncinin artan katkı 
oranıyla arttığını belirlemiştir [9].

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla üretilmiş Al-SiC 
ve Al-Si3N4 kompozit yapılarda SiC/Si3N4 katkı oranındaki 
artışın deneysel yoğunluk, Vickers sertliği ve mikro yapı 
üzerine olan etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin 
karakterizasyon çalışmaları için X-ışını kırınımı (XRD) 
cihazı ve taramalı elektron mikroskobundan (SEM) 
faydalanılmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

A. Materyal

Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu üstün fiziksel ve 
mekanik özelliklerden dolayı (kolay şekillendirme, 
işlenebilirlik, döküm kabiliyeti) uzay, havacılık, otomotiv, 
inşaat gibi birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada, matris malzeme olarak %99 saflıkta ve 7-15 
µm boyut aralığında saf alüminyum tozu kullanılmıştır.  Saf 
alüminyum, oda sıcaklığında YMK yapıda olup saf 
alüminyumun ergime sıcaklığı 660.37 °C, yoğunluğu 2.6989 
g/cm3, elastisite modülü 68.3 GPa, sertliği yaklaşık 25-30HV, 
çekme dayanımı yaklaşık 80 MPa’dır [10].

Kompozit yapıda, kakviye elemanı olarak kullanılabilen 
silisyum karbür (SiC) doğada bileşik halinde bulunmamasına 
karşın, ana bileşenleri olan Si ve C’a bol miktarda 
rastlanmaktadır. SiC genel olarak; 3.21 gr/cm3 özgül ağırlığa, 
2800 kg/mm2 sertliğe, 40.1 g/mol molekül ağırlığına, 4xl0-

6/°C ısıl genleşme katsayısına, 120 W/m°K ısıl iletkenliğe 
sahiptir. SiC; çok sert ve aşındırıcı bir malzeme olup yüksek 
sürünme mukavemetine sahiptir. SiC; iyi termal iletkenliğe, 
düşük termal genleşme katsayısına, erozyon ve kimyasal 
etkileşimlere karşı mükemmel bir dirence sahiptir [11, 12].

Silisyum nitrür (Si3N4), oksit dışı nitrür seramikler 
içerisinde yer alan üstün özellikleri olan seramik bir 
malzemedir. Si3N4’ün sahip olduğu yüksek sertlik, yüksek ısıl 
şok direnci, iyi aşınma direnci, düşük ısıl genleşme katsayısı, 
yüksek sürünme ve korozyon dayanımı gibi özellikleri 
sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamalar için 
aranan bir malzeme konumundadır [13]. Si3N4, α ve β olmak 
üzere iki farklı modifikasyon bulunan, iyonik-kovalent (%70 
kovalent) bağlı bir malzemedir. Si3N4, düşük sıcaklıklarda α, 

yüksek sıcaklıklarda β, yapıda bulunur ve her iki yapıda da 
hegzagonaldir. α-Si3N4, β-Si3N4’den daha serttir. β-Si3N4 ise 
1420 °C üzeri yüksek sıcaklıklarda dengelidir. Si3N4’ün 
erime/bozunma sıcaklığı 1800 °C, yoğunlukları  α fazı için 
3.168-3.118 g/cm3, β fazı için 3.19-3.202 g/cm3 ve sertliği 
1450 kg/mm-2 [14-16]. 

Alüminyum, SiC ve Si3N4 tozlarının taramalı elektron 
mikroskobu görüntüleri Şekil 1(a-c)’de verilmiştir. 
Alüminyum tozlarının farklı büyütmelerdeki görüntüleri 
incelendiğinde; alüminyum tozunun 10 µm’nin altında ve 
küresel bir yapıda olduğu görülmüştür. SiC tozu, küresel 
olmayan bir morfolojide, 50 µm altı bir boyuttayken; Si3N4

tozu benzer bir morfolojide olup 1µm’nin altı bir boyuttadır.
Alüminyum ve SiC tozların tane boyut dağılımı, lazer 

partikül tane boyut ölçüm cihazıyla ölçülmüş olup ölçüm 
sonuçları sırasıyla Şekil 1(d-f)’de verilmiştir.  Ölçüm 
sonuçlarına göre; alüminyum tozunun ortalama tane 
boyutunun 10 µm, SiC tozunun 45 µm ve Si3N4 tozunun 
yaklaşık 0.8 µm olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 1.  Alüminyum (a), SiC (b), Si3N4 (c)  tozunun SEM görüntüleri ve 
alüminyum (d), SiC (e), Si3N4 (f) partiküllerin tane boyut dağılımı

B. Yöntem

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum 
matrise ağırlıkça %1-30 arasında değişen oranlarda SiC veya 
%1-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 takviyesi yapılarak 
Al-SiC ve Al-Si3N4 kompozitler üretilmiştir. Kompozitlerin
üretim aşamaları; ultrasonik dağıtma, mekanik karıştırma, 
öğütme, filtreleme, kurutma, eleme, şekillendirme, sinterleme 
ve karakterizasyon şeklinde sıralanabilir. Matris malzeme 
olarak kullanılacak alüminyum, takviye elemanı olarak 
kullanılacak SiC veya Si3N4 tozları tartılarak etanol içerisinde 
mekanik karıştırıcıyla karıştırılır. Bulamaç kıvamındaki 
alüminyum ve SiC/Si3N4 tozları etanol içerisinde ultrasonik 
dağıtıcıyla dağıtılır. Böylece, SiC/Si3N4 tozlarının 
topaklanması önlenmektedir. Al-SiC/Si3N4-etanol 
karışımının, homojen bir şekilde karıştırılması için bir 
öğütme haznesi içerisinde öğütme işlemi gerçekleştirilir. 
Öğütme işlemi sonrası karışımdan etanolü uzaklaştırmak için 
karışım filtrelenir. Filtrelenen toz karışımı, vakuma alınabilen 
etüv fırınında 16 saat süresince 50 °C’de kurutulur. Daha 

(a) (b)

(c)
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sonra Al-SiC toz karışımı, Ø130x30 mm boyutlarındaki bir 
kalıp içerisinde, 600 MPa basınç altında tek eksenli preste 
şekillendirilir. Son olarak, ham kompozit numunelere, 630 °C 
sıcaklıkta 180 dk süresince vakuma alınabilen tüp fırında 
sinterleme işlemi uygulanır (Şekil 2). 

Şekil 2. Al-SiC/Si3N4 kompozitlerin toz metalürjisi yöntemiyle üretim 
aşamaları

Üretilen kompozit malzemelerin yoğunluk ölçümü Arşimet 
terazisiyle, mikro Vickers sertlik ölçümleri ise HV-1000 
Vickers sertlik ölçüm cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Sertlik 
ölçümü için üretilen kompozitlere 1.961 N (0.2 kgf)’luk yük 
15 s. süresince uygulanmış ve numune yüzeyinde oluşan iz 
çapları ölçülerek sertlik değeri belirlenmiştir. 
Karakterizasyon çalışmaları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi 
(KİTAM)’nde yer alan Jeol marka JSM7001F model taramalı 
elektron mikroskobu (SEM), faz analizi için Rikagu 
SmartLab model X-ışını kırınımı cihazı (XRD) ve partikül 
tane boyut ölçümü için Malvern marka Mastersizer 3000 
model lazer partikül tane boyut ölçüm cihazından 
faydalanılmıştır.

III. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

A. Deneysel Yoğunluk ve Vickers Sertlik Ölçümü

Al-SiC kompozit yapıda, ağırlıkça %1-30 arasında değişen 
oranlarda SiC katkısı, Al-Si3N4 kompozit yapıda 
ağırlıkça %1-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 katkısı 
yapılarak takviye elamanının ve takviye oranının kompozitin 
yoğunluğuna olan etkisi incelenmiştir (Şekil 3). 
Ağırlıkça %30 SiC katkısında sinterlenmiş Al-SiC 
kompozitin yoğunluğu 2.619 g/cm3 olarak belirlenmiş olup 
artan SiC katksıyla yoğunluğun arttığı görülmüştür. 
Ağırlıkça %9 Si3N4 katkısında Al-Si3N4 kompozitin 
yoğunluğu 2.56 g/cm3 iken; %12 Si3N4 katkısında 
sinterlenmiş Al-Si3N4 kompozitin yoğunluğu 2.32 g/cm3’e 
düşmüştür. Bu durumun, %9 Si3N4 katkısından sonra 
Si3N4’ün topaklanma eğilimine girmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Sinterlemenin etkisiyle kompozitlerin 
yoğunluğunun arttığı tespit edilmiş olup SiC veya Si3N4

katkısıyla alüminyum kompozitin deneysel yoğunluğunun 
arttığı tespit edilmiştir. 

Şekil 3. SiC/Si3N4 katkı oranıyla Al-SiC (a) ve Al-Si3N4 (b) kompozitin
yoğunluğunun değişimi

Mikro Vickers sertlik değeri, parlatılmış numune yüzeyinin 
rastgele noktalarından alınan en az beş (5) sertlik verisinin 
ortalaması alınarak belirlenmiştir. Al-SiC ve Al-Si3N4

kompozit yapıda SiC ve Si3N4 katkı oranına bağlı olarak 
kompozitin mikro Vickers sertliğindeki değişim Şekil 4’de 
verilmiştir. Saf alüminyumun Vickers sertlik değeri yaklaşık 
28 HV iken; ağırlıkça %30 SiC katkısında Al-SiC kompozitin 
sertliği 79.3 HV’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, Si3N4

katkısıyla birlikte Al-%9 Si3N4 kompozitin sertliği 57.4 
HV’ye yükselmiştir. Bu katkı oranından (%9 Si3N4) sonra ise 
Si3N4 topaklanma eğilimine girdiğinden Al-Si3N4 kompozitin 
Vickers sertliği düşmüştür. 

Şekil 4. SiC/Si3N4 katkı oranıyla Al-SiC (a) ve Al-Si3N4 (b) kompozitin 
mikro Vickers sertliği

B. Karakterizasyon Çalışması

Bu bölümde, toz metalürjisi metoduyla üretilmiş Al-SiC ve 
Al-Si3N4 kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri ve faz 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %15, %21, %30 SiC 
katkılı alüminyum esaslı kompozitlerin kırık yüzey içyapı 
görüntüleri incelendiğinde; SiC partiküllerin kompozit yapı 
içerisinde homojene yakın bir şekilde dağıldığı görülmüştür 
(Şekil 5).  Bu homojen dağılım sayesinde, SiC partikülleri 
bariyer etkisi göstererek dislokasyon hareketini engellemekte 
ve mukavemet artışı sağlamaktadır.

Şekil 5. %15 (a), %21 (b) ve %30 (c) SiC takviyeli alüminyum matrisli 
kompozitlerin kırık yüzey iç yapı görüntüleri

Saf Al, ağırlıkça %9 ve %12 Si3N4 katkılı alüminyum 
esaslı kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri Şekil 6’da
verilmiştir. Ağırlıkça %9 Si3N4 katkısına kadar Si3N4

partiküllerin homojen bir şekilde dağıldığı, %9’dan sonra ise 
partiküllerin topaklanma eğilimine girdiği belirlenmiştir. 
Al-%12Si3N4 kompozit yapıda, sertlikteki ani düşüşün 
Si3N4’ün topaklanmasından kaynaklandığı öngörülmektedir.  
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Şekil 7.  Saf Al (a), ağırlıkça %9 (b) ve %12 (c) Si3N4 katkılı alüminyum 
matrisli kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri

Toz metalürjisi metoduyla Al-%SiC ve Al-%Si3N4

kompozitlerin XRD örgü desenleri Şekil 7’de verilmiştir. 
XRD örgü desenlerindeki pikler incelendiğinde fazların 
tamamı silisyum nitrür, silisyum karbür ve alüminyuma ait 
olduğu alüminyum karbür (Al4C3) gibi istenmeyen ikincil 
fazların oluşmadığı gözlemlenmiştir. 

Şekil 7. Al-%SiC (a) ve Al-%Si3N4 (b) kompozitlerin XRD örgü desenleri

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla Al-%SiC ve Al-
%Si3N4 kompozitler üretilmiştir. Kompozit yapıda katkı 
elemanı olarak kullanılan SiC veya Si3N4 katkı oranının; 
kompozitin deneysel yoğunluğu, mikro Vickers sertliği ve 
mikro yapısı üzerine olan etkileri analiz edilmiştir. Bu 
çalışma neticesinde, elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:

Al-SiC kompozit yapı içerisine SiC katkısıyla kompozitin 
yoğunluğunun ve mikro Vickers sertliğinin arttığı 
belirlenmiştir. En iyi Vickers sertlik değerine Al-%30SiC 
kompozit yapıda ulaşılmıştır. 

Al-Si3N4 kompozit yapıda, ağırlıkça %9 oranında Si3N4

takviyesi yapıldığında Vickers sertlik değeri 57 HV iken; 
ağırlıkça %12 oranında Si3N4 takviyesiyle Vickers sertlik 
değeri 54 HV olmaktadır. Alüminyum matrise %9’a kadar 
Si3N4 takviyesinde Vickers sertliğinin arttığı, bu takviye 
oranından sonra Vickers sertliğinin düştüğü tespit edilmiştir. 
Bu düşüş, SEM görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere 
Si3N4 partiküllerin topaklanmasından kaynaklanmaktadır.

Al-SiC kompozit yapıdaki Vickers sertlik artışının Al-
Si3N4 kompozit yapıdaki sertlik artışına göre daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. 

Al-SiC kompozit yapıda, SiC partiküllerin homojen bir 
dağılım gösterdiği gözlemlenmiştir. Kompozit yapı 
içerisindeki SiC partiküllerin dislokasyon hareketini 
engelleyerek mekanik özellikleri iyileştirdiği 
öngörülmektedir.

Farklı katkı oranlarındaki Al-SiC ve Al-Si3N4

kompozitlerin XRD örgü deseni incelendiğinde; fazların SiC, 
Si3N4 ve alüminyuma ait olduğu alüminyum karbür (Al4C3) 
gibi istenmeyen ikincil fazların oluşmadığı gözlemlenmiştir.  
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