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Özet - Bu çalışmada birer adet ikili Al-9Si, üçlü Al-9Si-0,1Sr ve dörtlü Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımı indüksiyonlu ergitme
ocağında ergitme ve oda sıcaklığında tutulan kokil kalıba döküm yöntemi ile üretildi. Alaşımların yapısal ve mekanik
özellikleri üretilen alaşım külçelerinden talaşlı imalat yöntemiyle hazırlanan numuneler üzerinde yapılan incelemeler ile
belirlendi. İçyapı incelemeleri standart metalografik yöntemler ile hazırlanan ancak dağlama yapılmayan numuneler üzerinde
gerçekleştirildi. Sertlik değerleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi, akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerleri ise
universal bir çekme deneyi makinesinde yapılan testler yardımıyla belirlendi. İkili Al-9Si alaşımının içyapısının alüminyumca
zengin α dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından oluştuğu, üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımının içyapısında ise ikili Al9Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz fazı oluştuğu görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan
magnezyum katkısının ise içyapıyı belirgin bir şekilde etkilemediği görüldü. Al-9Si alaşımına %0,1 oranında yapılan
stronsiyum katkısının sertliği çok az da olsa düşürdüğü, akma ve çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerini ise
iyileştirdiği görüldü. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına yapılan magnezyum katkısının ise akma ve çekme mukavemetini önemli
ölçüde artırırken, kopma uzaması değerini azalttığı görüldü. Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ikili Al-9Si
alaşımının sertlik, akma ve çekme mukavemeti ile kopma uzaması değerlerinde yol açtığı değişimler yapısal özelliklerine
dayandırılarak açıklandı.
Anahtar kelimeler: Al-Si alaşımları, Al-9Si-0,1Sr alaşımı, Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımı, İçyapı, Mekanik özellik
ötektik altı, çok miktarda silisyum içeriyorsa ötektik üstü,
%12 civarında silisyum içeriyorsa ötektik veya yakın ötektik
bileşim esaslı alaşım olarak da sınıflandırılmaktadır
[12],[14],[15]. Bu alaşımların sertlikleri ve mekanik
özellikleri kimyasal bileşimlerine, üretim yöntemlerine ve
uygulanan ısıl işleme göre farklılık göstermektedir [14],[16][18]. Günümüzde Al-Si alaşımları üzerine yapılan araştırma
ve geliştirme çalışmaları bu alaşımların yapısal özellikleri ile
birlikte sertlik, mukavemet ve süneklik değerlerinin daha da
iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşmış olup, çeşitli alaşım
elementi katkıları, ısıl işlem ve/veya üretim teknikleriyle söz
konusu özelliklerinin geliştirilmesi yoluna gidilmiştir
[2],[4],[5],[7],[9],[10],[12],[15],[19]-[31]. Bu çalışmalarda
özellikle bakır, nikel, çinko, vanadyum, demir ve zirkonyum
gibi alaşım elementlerinin Al-Si alaşımlarının sertlik ve
mukavemetlerini artırdığı görülmüştür. Ancak, yoğunlukları
alüminyum ve silisyumun yoğunluğundan çok fazla olan bu
alaşım elementleri Al-Si alaşımlarında yoğunluk artışına
sebep olmakta ve dolayısıyla özgül mukavemetlerini olumsuz
etkilemektedir. Dökümlerinde çekirdeklenmeyi artırıcı, tane
küçültücü, dendirit kol mesafesini azaltıcı veya ötektik
silisyum parçacıklarının şekillerini ve dağılımlarını
değiştirecek etkiye yol açan elementler kullanma veya katı
çözünürlük yoluyla Al-Si esaslı alaşımlarında daha üstün
sertlik, yapısal veya mekanik özellikler elde edilebilmektedir
[9],[13],[14],[23],[27],[32],[33]. Al-Si esaslı alaşımların
yapısal ve mekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda pek
çok araştırma çalışması yapılmasına rağmen, özellikle ötektik
silisyum parçacıklarını modifiye eden stronsiyumun ve

I. GİRİŞ
Otomotiv, savunma, uzay ve havacılık sanayilerinde yapılan
imalatlarda ürün ağırlıkların azaltılması, işgücü ve enerji
verimliliğinin (yakıt ekonomisi) artırılması büyük önem
taşımaktadır. Bu durum söz konusu sanayi dallarında
kullanılmak üzere yeterli mukavemet değerlerine sahip ancak
daha hafif malzemelerin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar daha düşük
yoğunluklu ve yüksek özgül mukavemetli, üstün aşınma ve
korozyon direncine sahip kolay şekillendirilebilen
malzemelerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır [1]-[12].
Döküm, işlenme ve kaynak yapılma kolaylıklarının yanı
sıra düşük yoğunluk değerlerine sahip oldukları için
alüminyum-silisyum (Al-Si) esaslı alaşımlar üzerinde son
yıllarda yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmış
olup, bu çalışmalar sonucunda uygun içyapı, sertlik,
mukavemet ve süneklik kombinasyonuna sahip olan pek çok
Al-Si esaslı alaşım geliştirilmiştir [2]-[13]. Çoğu ticarileşmiş
olan bu alaşımlar uygulamada içten yanmalı motorların,
elektrik rotorlarının, jet motorlarının, pompa gövdelerinin,
silindir kafalarının, pistonların, dişli kutularının, yüksek
basınca ve korozyona dayanım gerektiren uygulamalardaki
bazı parçaların, sıvı ve gaz depolama amaçlı üretilen
tankların, kompresörlerin, kamyon ve otobüs şaselerinin,
burçların, mil yataklarının, karterlerin, konveyörlerin
imalatlarında başarı ile kullanılmaktadır [14].
Al-Si alaşımları içerdikleri silisyum miktarına göre ötektik
bileşim oranı olan %12,6’dan az miktarda silisyum içeriyorsa
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alüminyum içerisinde çözünen magnezyumun ötektik altı Al9Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkilerinin bir
arada
sistematik olarak
incelendiği
bir
çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ötektik altı
bileşim esaslı Al-9Si alaşımının yapısal ve mekanik
özelliklerine
stronsiyum
ve
stronsiyum-magnezyum
katkılarının etkisinin incelenmesi ve söz konusu literatür
eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

parçacıklarının dağıldığı ötektik katılaşma meydana gelir.
Üretilen ötektik altı alaşımların içyapısında görülen primer
silisyum parçacıkları, denge dışı katılaşma nedeniyle oluşmuş
olabilir.
İkili Al-9Si alaşımına % 0,1 oranında stronsiyum
katılmasıyla elde edilen üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımının
içyapısındaki ötektik silisyum parçacıklarının ikili
alaşımdakilere daha kısa ve nispeten küresel şekilli olduğu
görüldü, (Şekil 2). Ayrıca üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımında ikili
Al-9Si alaşımındaki fazlara ek olarak AlxSiySrz oluştuğu
gözlendi, (Şekil 2). Stronsiyum ilavesi ile ikili Al-9Si
alaşımının
içyapısında
bulunan
ötektik
silisyum
parçacıklarının boyutlarında gözlenen bu değişimler
stronsiyumun döküm sonrası soğuma koşullarında neden
olduğu değişime dayandırılarak açıklanmaktadır [34],[35].
Şöyle ki; literatürde [35] stronsiyum ilavesinin ötektik
reaksiyon süresince açığa çıkan ısının artmasına ve bu
nedenle ikili alaşıma göre ötektik dönüşüm sıcaklığının
düşmesine, ötektik noktanın sağa yani daha yüksek silisyum
oranına doğru kaymasına ve daha düşük sıcaklıkta
çekirdeklenmenin başlamasına neden olduğu ifade
edilmektedir. Çekirdeklerin büyüme sıcaklığının düşmesi de
Al-Si ötektik çekirdeklerinin etrafında meydana gelebilecek
katılaşmayı bir başka deyişle çekirdek büyümesini
engellediği için ötektik silisyum parçacıklarının daha ince
taneli kaldığı ileri sürülmektedir [23],[36]-[38].
Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan
magnezyum katkısının ise içyapıyı belirgin bir şekilde
etkilemediği ve üçlü alaşımdakilerden farklı bir faz
oluşmadığı görüldü, (Şekil 3). Bu durum üçlü alaşıma ilave
edilen magnezyumun alaşımın içyapısını oluşturan fazlar
içerisinde tamamen çözünmesinden kaynaklanmış olabilir.

II. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışma kapsamında üretilen alaşımların nominal
kimyasal bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. Söz konusu
alaşımların üretimi için uygun kimyasal bileşimi (ağırlıkça)
verecek oranda %99,8 saflıkta alüminyum (Al), %99,9
saflıkta silisyum (Si), %99,9 saflıkta magnezyum (Mg) ve
%15 oranında stronsiyum (Sr) içeren Al-15Sr alaşımı orta
frekanslı bir indüksiyonlu ergitme ocağında ergitilerek
karıştırıldı. Sıvı durumdaki alaşımlar kimyasal bileşimlerine
göre belirlenen uygun döküm sıcaklıklarından (700-720°C),
oda sıcaklığında tutulan konik şekilli ve ϕ60xϕ110x260
boyutlarında SAE 8620 çeliğinden üretilmiş olan bir kokil
kalıba dökülerek katılaştırıldı. İçyapı incelemeleri için
üretilen alaşımlardan talaşlı yöntemle üretilen numuneler
standart metalografik yöntemler ile hazırlandı. Hazırlanan
numuneler yüzeylerine herhangi bir dağlama işlemi
yapılmadan önce ışık mikroskobunda daha sonra da taramalı
elektron mikroskobunda (SEM) incelendi ve içyapılarını
gösteren fotoğraflar (mikrograf) ışık mikroskobunda çekildi.
Sertlik ölçümleri Brinell sertlik ölçüm yöntemi ile 62,5 kgf
yük altında ve 2,5 mm çapında bilye kullanılarak
gerçekleştirildi. Her bir alaşımın sertliği en az onbeş ölçümün
ortalaması alınarak belirlendi. Çekme deneylerinde üretilen
alaşım külçelerinden ϕ8x40 ölçü boyutlarında talaşlı imalat
yöntemiyle hazırlanan numuneler kullanıldı. Bu deneyler 10 -3
s-1’lik ortalama deformasyon hızında gerçekleştirildi. Her bir
alaşım için en az 6 adet çekme deneyi yapıldı ve elde edilen
sonuçların ortalaması alınarak alaşımların akma ve çekme
dayanımı ile kopma uzaması değerleri belirlendi.
Tablo 1. Üretilen alaşımların nominal kimyasal bileşimleri
Alaşım
Al-9Si
Al-9Si-0.1Sr
Al-9Si-0.1Sr-0.6Mg

Alaşım elementi oranı(%)
Si
9
9
9

Sr
0,1
0,1

Mg
0,6

Al
Kalan
Kalan
Kalan
Şekil 1. Al-9Si alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
İkili Al-9Si alaşımının içyapısının alüminyumca zengin α
dendiritleri, primer silisyum ve ötektik Al-Si fazlarından
oluştuğu görüldü, (Şekil 1). Bu fazların oluşumu söz konusu
alaşımın katılaşma davranışına göre açıklanabilir. Şöyle ki,
Al-Si faz diyagramına göre, sıvı metalin sıcaklığı katılaşma
noktasına kadar düştüğünde önce alüminyum çekirdekleri
oluşur. Sıcaklık düşmeye devam ettikçe alüminyum
çekirdekleri farklı yönlerde büyür ve dendiritik formdaki α
fazı oluşur. Soğuma süresi arttıkça daha fazla alüminyum
katılaşır ve dendiritler büyür. Sıvı metalin kimyasal bileşimi
ötektik bileşime (Al-12,6Si), sıcaklığı ötektik noktanın
sıcaklık değerine geldiğinde dendiritler arası bölgelerde
alüminyum matris üzerinde iğne şekilli ötektik silisyum
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Şekil 3. Al-9Si-0.1Sr -0.6Mg alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf
(a:düşük büyütme b: yüksek büyütme)

Üretilen alaşımların sertlik değerleri Şekil 4, akma
dayanımları Şekil 5, çekme dayanımları Şekil 6 ve kopma
uzaması değerleri Şekil 7’deki grafiklerde verilmektedir. İkili
Al-9Si alaşımının sertliği ortalama 52 BSD, akma ve çekme
dayanımları sırasıyla ortalama 72 ve 155 MPa, kopma
uzaması ise % 9 olarak ölçüldü. Bu alaşıma %0,1 oranında
yapılan stronsiyum ilavesinin sertliğini yaklaşık olarak % 4
azalttığı, akma ve çekme mukavemetlerini sırasıyla % 7 ve 6,
kopma uzamasını ise % 50 artırdığı görüldü, (Şekil 4-7).
Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına yapılan magnezyum katkısının
ise sertliği %26, akma ve çekme dayanımlarını sırasıyla % 39
ve 11 oranında artırdığı, kopma uzamasını ise %64 azalttığı
görüldü, (Şekil 4-7).
Stronsiyumun ikili Al-9Si alaşımın sertliğinde yol açtığı
azalma stronsiyum katkısı ile ötektik noktanın daha yüksek
silisyum oranlarına kayması nedeniyle yapıda alüminyumca
zengin fazın hacimsel oranının artmasından kaynaklanmış
olabilir. Magnezyum katkısıyla Al-9Si-0,1Sr alaşımının
sertliğinin artması magnezyumun yapıdaki fazlar içerisinde
çözünmesi nedeniyle oluşan katı çözelti sertleşmesinin
etkisinden kaynaklanmış olabilir.
Al-9Si alaşımının akma ve çekme dayanımı değerlerine
stronsiyum ve magnezyumun etkisi içyapıda neden oldukları
değişime dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, Al-Si
alaşımında mukavemet değerlerinin özellikle alüminyum
dendiritlerinin ve ötektik fazın yapıdaki durumuna ve
dağılımına bağlı olduğu bilinmektedir [39]. Stronsiyum
katkısı ile ötektik noktanın sağa doğru kayması sonucunda α
dendiritlerinin yapıdaki oranının artması alaşımın akma ve
çekme mukavemetini önemli ölçüde etkilemiş olabilir. Ayrıca
hem stronsiyumun alüminyum içerisinde çözünmesi
nedeniyle oluşan katı çözelti sertleşmesi, hem yapıda yeni bir
fazın (AlxSiySrz) çökelmesi nedeniyle oluşan ikincil faz
çökelmesi hem de ötektik silisyum parçacıkların incelmesi
nedeniyle dislokasyonlarının hareketlerinin engellenmesi bu
alaşımların mukavemet değerlerinde meydana gelen artışın
sebebi olabilir. Magnezyumun Al-9Si-0,1Sr alaşımının
mukavemetinde neden olduğu artışın sebebi ise özellikle
alüminyumca zengin dendiritler içerisinde çözünmesinden
kaynaklanan katı çözelti sertleşmesinin etkisinden
kaynaklanmış olabilir.
Al-9Si alaşımına stronsiyum katkısının kopma uzamasını
artırdığı görüldü, (Şekil 7). Al-9Si-0,1Sr alaşımına
magnezyum katılması durumunda ise kopma uzamasının
azaldığı görüldü, (Şekil 7). Stronsiyum ilavesi ile kopma
uzaması değerlerinde meydana gelen artış silisyuma göre
daha sünek olan alüminyumca zengin α dendiritlerinin
yapıdaki oranının artmasından ve ötektik silisyum fazının
modifikasyonundan kaynaklanmış olabilir. Magnezyum
katkısı nedeniyle Al-9Si-0,1Sr alaşımının kopma uzamasında
meydana gelen azalma ise magnezyum elementinin kafes
yapısının özelliğinden kaynaklanmış olabilir. Zira, literatürde
magnezyum elementinin sahip olduğu sıkı düzenli
hegzagonal kafes yapısında dislokasyonların c kafes
parametresi yerine c+a kafes parametresi yönünde daha
düşük enerji ile daha kolay kaydığı ve bununda sünekliği
olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir [40].

Şekil 2. Al-9Si-0.1Sr alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf (a:düşük
büyütme b: yüksek büyütme)
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Şekil 7. Al-9Si, Al-9Si-0,1Sr ve Al-9Si-0,1Sr-0,6Mg alaşımlarının kopma
uzaması değerleri

IV. SONUÇLAR
İkili Al-9Si alaşımının içyapısı alüminyumca zengin α
dendiritleri, primer silisyum, ötektik Al-Si fazlarından, üçlü
Al-9Si-0,1Sr alaşımının içyapısı ise ikili Al-9Si alaşımındaki
fazlarla birlikte AlxSiySrz fazından oluşmaktadır. Üçlü Al9Si-0,1Sr alaşımına %0,6 oranında yapılan magnezyum
katkısı söz konusu üçlü alaşımın içyapısını belirgin bir
şekilde etkilememektedir. Al-9Si alaşımına %0,1 oranında
yapılan stronsiyum katkısı sertliği çok az da olsa düşürmekte,
akma ve çekme dayanımı ile kopma uzaması değerlerini ise
önemli ölçüde iyileştirmektedir. Üçlü Al-9Si-0,1Sr alaşımına
yapılan magnezyum katkısı ise bu alaşımın akma ve çekme
mukavemetini önemli ölçüde artırırken, kopma uzaması
değerini azaltmaktadır.
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