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Özet 
Bu çalışmada seramik malzemelerin tokluğu, yükleme koşulların etkisi ve üretim yöntemleri 
açısından araştırılmıştır.seramik malzemelerin tokluğu düşük olduğu nedeniyle kullanım alanı 
sınırlıdır bu zayıflığı ortadan kaldırarak seramik malzemeler geniş bir endüstri  uygulamada 
kullanılabilir.Buna göre bu malzemelerin mekenik uygulamalarında kullanılması için tokluğu 
ölçülmesi gereklidir. Bu çalışmada kirilma tokluğuna yuklemelerin etkisini denetlemek için, 
zirkonyomun kırılma tokluğu uzerinde yükleme koşullarının etkisi araştırılmıştır.zirkonyomun 
üzerinde kırılma tokluğu ve kırılma tokluğunun farklı yüklemeler etkisinin denemi için Indentation 
fracture (IF) yöntemine dayanarak Vickers sertlik testi kullanılmıştır. Tokluğu yüksek olan 
seramiklerin üretimi için örnek olarak B4C seramik bant döküm ve sıcak presleme tekniği ile 
hazırlanması ve B4C'ün mikroyapısı, mukavemet ve kırılma tokluğu karakterize edilmiş ve mekanik 
özellikler ile hazırlama tekniği arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
 
 
1.Giriş 
Darbe veya tokluk dayanımı o yapılar veya 
parçacıklarda ki şok yükleme söz konusudur 
özellikle nakliye endüstrisinde, havacılık 
sanayınde ve köprülerde çok önemli bir 
mekanik özelliktir.Esas olarak iki tip darbe 
testi vardır: 
Charpy darbe testi ve izod darbe testi.her iki 
testte de standart boyutta bir çentikli bir 
numune kırılır ve numunenin kırılıncaya kadar 
absorbe ettiyi enerji miktari olçülür ve bu 
enerji miktarına dayanarak kırılma tokluğu 
değeri elde edilir. 
Seramik malzemelerin mekanik özellikleriden 
kırılma tokluğu, metaller ve mühendislik 
polimerleriyle karşılaştırıldığında oldukça 
düşük seviyelerdedir. İleri teknoloji seramik 
malzemelerin, kırılma tokluğu 112 Mpa'a 
çıkırken, seramik-seramik kompozitlerin 
kırılma tokluğu 20 MPa’a kadar çıkmaktadır. 
Seramik malzemelerin kırılma tokluğunun 
kısmen iyileştirilmesi amacıyla yapılan 
düzenlemelerde, seramiklerin aşınma 
direncinde bir miktar düşme olmuş, buna 
karşılık mikro çatlak oluşumu bariz şekilde 
engellenmiştir. Burada, bölgesel yüklenmeler, 
termal şok ve gerilmeler karşısında çatlak 
oluşumuna karşı direnç sertlikteki azalmayla 
dengelenmektedir. 
Darbe veya tokluk dayanımı o yapılar veya 
parçacıklarda ki şok yükleme söz konusudur 

özellikle nakliye endüstrisinde, havacılık 
sanayınde ve köprülerde çok önemli bir 
mekanik özelliktir.Esas olarak iki tip darbe 
testi vardır: 
Charpy darbe testi ve izod darbe testi.her iki 
testte de standart boyutta bir çentikli bir 
numune kırılır ve numunenin kırılıncaya kadar 
absorbe ettiyi enerji miktari olçülür ve bu 
enerji miktarına dayanarak kırılma tokluğu 
değeri elde edilir. 
 
2.Kırılma tokluğunda yükleme koşulların 
etkisi 
 
Kırılma tokluğu değeri farkılı yüklemeler ile 
etkilenebilir örnek olarak bu çalışmada 
zirkonyomun kırılma tokluğunda yükleme 
koşullarının etkisi araştırılmıştır.zirkonyomun 
üzerinde kırılma tokluğu ve kırılma tokluğunun 
farklı yüklemeler etkisinin denemi için 
zirkonyomdan oluşan numunelerin dış 
yüzeyleri once parlatılmış ve test uygulama 
için hazırlanmıştır daha sonar bu hazırlanan 
numunelerin üzerinde dağiresel ve dikey 
çatlaklar oluştrulmuştut ve bu işlem için 
,Indentation fracture, yöntemine dayanarak 
Vickers sertlik testi kullanılmıştır.Daha sonar 
numunelerin kırılma tokluğu değerini 
hesaplamak için Vickers sertlik ile oluşan 
çatlağın ölçülüp ve Niihara formula kullanarak 
kırılma tokluğu değeri hesaplanmıştır. 



 
Şekil1, çentik kırılma yükün değişimine bağlı 
olarak çentik köşegen uzunlukların değişimini 
gösterir.Çentik köşegen uzunlukları 9.8, 49, 
98, 196 ve 294 N yük ile sıraıyla 15±1.3 , 
39±0.4 , 56±0.4, 81±0.4 ve 101±0.7 μm 
ölçülmüştür.Bu grafiklerde yükleme arttıkça 
çentik köşegen uzunluğunun artması görünür.  
Şekil2, çentik kırılma yükün değişimine bağlı 
olarak çatlak uzunlukların değişimini gösterir. 
9.8 ve 49N yük ile oluşan çatlakların uzunluşu 
ölçülebilir değildi çünkü çatlaklar çok küçük 
olduğu için Vickers sertlik test ölçme 
mikroskobu ile ölçülebilinmedi.bu gafikte de 
çentik kırılma yükü arttıkça çatlak 
uzunluşunun artması görünür. 
 
 

                                                 
 
 

 
 
 
Şekil3, çentik kırılma yükün değişimine bağlı 
olarak Vickers sertlik değerinin değişimini 
gösterir.Şekilde görüldüğü gibi çentik yükü 
arttıkça Vickers sertlik deşeri artmıştır. 
Şekil4, çentik kırılma yükün değişimine bağlı 
olarak kırılma tokluk değerinin değişimini 
gösterir. 9.8 ve 49N yüklemelerde ,kırılma 
tokluğu hesaplanmamış çünkü bu yuklerin 

düşük olduğu için çatlak uzunluğu ölçülebilir 
değildi.kırılma tokluğu değeri yükleme artışı 
ile azalmıştır.karşılaştırmalara gore 98, 196N 
ve 98 ile 294 N arasında önemli farkılıklar 
vardı ancak 196 ile 294N arasında önemli bir 
fark görünmüyor. 
 
 

                                            
 
 

 
 
 
Şekil 5, zirkonyom numunelerin yüzeylerindeki 
çentik ve çatlakların SEM görüntüsün gösterir. 
9.8N yüklemede çentik ve çatlak çok küçük 
olduğu için görünebilir değildi(a).49N 
yüklemede vickers sertlik test ölçme 
mikroskop ile teyit edilmez bir çatlak 
gözlenmiştir(b).98 , 196 ve 294N yüklemeler 
sonrası hem çentik ve hem çatlak açıkça 
görünebilir(c,d,e).ek olarak 196 ve 294 N 
yükleme sonunda numune yüzeyinde yüzey 
değişiklikleri görülüyor ki çatlakların etrafında 
faz geçişinden dolayı tahmin ediliyor. 
 

şek.1. Effect of indentation load on indentation diagonal length. 

Şek 2. Effect of indentation load on crack length. 

şek.3. Effect of indentation load on Vickers hardness. 

şek.4. Effect of indentation load on fracture toughness. 



 
 
 
Bu çalışmada beş farkılı yüklemeler ile kırılma 
tokluğu değerine farkılı yüklerin etkisi 
araştırıldı.Çentik köşegen uzunluğu, çatlakların 
uzunluğu, vickers sertlik ve kırılma tokluğu 
değerleri incelenmiştir.Çentik kırılma yükü 98, 
196 ve 294 N olduğu zaman çentik ve kırılma 
gözlendi fakat 196 ve 294 N arasında önemli 
bir fark görünmedi,dolayısıyla Indentation 
fracture yönteminde çentik kırılma yükün 
deney koşulları 196 ve 294 N'na belirlendi. 
196 ve 294 N yükleme sonunda numune 
yüzeyinde yüzey değişiklikleri görülüyor ki 
çatlakların etrafında faz geçişinden dolayı 
tahmin ediliyor. 
 
3.Tokluğu yüksek olan seramiklerin üretimi 
 
Tokluğu yüksek olan seramiklerin üretimi için 
bir çok üretim yöntemi var bu yöntemlerden 
sıcak presleyerek bant dökme yöntemi 
özetlenmektedir.Buna göre ornek olarak 
lamine kompozit B4C seramik bant döküm ve 
sıcak presleme tekniği ile hazırlanması ve 
B4C'ün mikroyapısı, mukavemet ve kırılma 
tokluğu karakterize edilmiş ve mekanik 
özellikler ile hazırlama tekniği arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. 
Bu yöntem ile üretülen B4C seramikte 
kullanılan malzemeler: 

 
 

 Ham bor karbür 

 Bant dökümü hazırlanması için 
çözüntü olarak etanol 

 Kastor yağı, polivinil butiral, ve di-n-
butil sırasıyla dağıtıcı, bağlayıcı ve 
plastikleştirici olarak seçilmiştir. 

Şekil.6 B4C bulamacda bağlayıcı ve 
plastikleştirici malzeme olmadan ve bu 
malzemelerin olduğu zaman bulamacın 
reolojik davranışın gösterir.Şekilde görüldüğü 
gibi bağlayıcı ve plastikleştirici olmadan 
bulamaçta çok düşük bir viskoziteye sahiptir. 
 

 
 
 
 
Şekil 7 de yeşil levhanın tipik mikro yapısı 
görünmektedir.Bu şekilde görüldüğü gibi 

Şek.5. SEM images of indentation diagonal and crack. (a) 9.8 

N, (b) 49 N, (c) 98 N, (d) 196 N, and (e) 294 N. 

Şek. 6. Rheogram of the tape casting slurry with binder and 

plasticizer and of the slurry without binder and plasticizer for 

comparison. 
 



lavhanın hem üst vehem alt yüzeyi aglomera 
olmadan tek biçimli olduğu görulebilir, ve 
taşıyıcı bir film üzerinde bağlayıcı ve istick ile 
bir şebeke oluşur(şek2b).Şekil 3te 
parçacıkların uçlarında belirli olmayan bir 
eğim görülebilir.Yeşil levhanın gerilme 
mukavemeti 2.66 Mpa iken, bağıl yoğunluğu 
%65.1 olmuştur.İyi mukavemet ve esneklil 
nedeniyle yeşil levha kolayca lamine edilebilir. 
 

 
 

 
 

 

Farkılı şekil verme yöntemler ile hazırlanan 
B4C seramiklerin mekanik özellikleri aşağıdaki 
tabloda listelenmiştir.Görüldüğü gibi bant 
döküm ve sıcak presleme yöntemi ile 
hazırlanan B4C seramiğin kırılma tokluğu ve 
dayanımı sıcak presleme yöntemi ile 
hazırlanan B4C seramiklerden daha yüksektir. 
Şekil 8'de B4O parşacıkların ve sinterlenmiş 
B4O numunelerin XRD analizleri gösterilmiştir. 
Sinterlemeden önce başlangıc tozlarda yalnız 
B4O fazı görünür.sinterleme sonrası B4O 
fazından ilave grafit fazı da görünür. 
 

 
 
 
Sinterlenmiş B4C numunenin mikroyapısı şekil 
9'da gösterilmiştir.Sinterleme sonrası iyi 
homojenik bir yüzey görülmektedir.Sem 
görüntüsüne dayanarak B4C numunesi düz bir 
kırık yüzeyi sergilemiştir. Hazırlanan B4C'ün 
mekanik özelliklerinin gelişme nedeni, bir; 
bant dökümü işleme tekniği diğeri ise 
numnede karbonlu kalıntısının varlığı olabilir. 

 
 
 

Şek. 7. SEM micrographs for green sheet: (a) top 

surface, (b) bottom surface and (c) side. 

 

Şek. 8. XRD spectra of powders and sintered B4C specimens. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
4.Son söz 
 
Kırılgan malzemelerin mekenik 
uygulamalarında kullanılması için tokluğu 
ölçülmesi gereklidir ,çünkü bu malzemelerin 
tokluğu düşük olduğu nedeniyle kullanım alanı 
sınırlıdır bu zayıflığı ortadan kaldırarak 
seramik malzemeler geniş bir endüstri  
uygulamada kullanılabilir.Kırılgan 
malzemelerin bu parametrin ölçmesi çok 
sorunludur , ancak bu sorunlar arasında 
kırılma tokluğunu ölçmek için daha fazla 
görulebilir yöntem kontrollu bir çatlak 
büyüme testi tasarlamaktır. 
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Şek. 9 SEM micrograph of a fracture surface. 
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