
TAKVİYE İLAVE EDİLEN BAKIR ANA MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN 
MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 
ADDITIONAL COPPER MAIN MATRIX COMPOSITES 

 
Emine ŞAP 

Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-7739-0655 

ÖZET 
Metal matrisli kompozitler, endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
kompozitler geleneksel malzemelere göre daha iyi mekanik özellikler göstermektedir. Bu 
özellikler; yüksek mukavemet, yüksek aşınma oranı, sertlik ve korozyona karşı direnç olarak 
özetlenebilir. Metal matrisli kompozitlerde ana matris olarak birçok metal kullanılmaktadır. 
Bu metallerden en çok bakır, alüminyum, titanyum ve magnezyum tercih edilmektedir. Bakır 
alaşımları, olağanüstü mukavemet ve tokluk gibi mükemmel mekanik özelliklere sahip olması 
sebebiyle endüstride tercih edilmektedir. Metal matrisli kompozitler, ana matris malzemesi 
içerisine takviye elemanları ilave edilerek üretilmektedir. Kompozit malzemelerde karşılaşılan 
en büyük zorluk karşımın homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Toz metalurjisi 
yöntemi kompozit malzeme üretim yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem çok küçük toz 
partiküllerinin birleştirilmesiyle meydana gelen bir imalat yöntemidir. Başka bir deyişle, toz 
halindeki partiküllerin sıkıştırılması ve daha sonra yüksek sıcaklıklarda sinterleme işlemi 
yapılarak malzeme üretilmesini kapsamaktadır. Küçük toz biçimindeki saf metaller, seramik 
malzemeler, plastik malzemeler, karbon ve alaşımlar belirli oranlarda karıştırma işlemine tabi 
tutularak basınç altında sıkıştırılabilirler. Bir sonraki aşamada ise şekillendirilen malzemeler 
ana matris malzemesinin ergime sıcaklığının altında bir sıcaklıkta sinterleme işlemi yapılarak 
toz halindeki partiküllerin temas yüzeyleri arasında güçlü bir bağ oluşturulur. Toz metalurjisi 
yöntemi; küçük, hassas ve karmaşık yapıdaki parçaların üretilmesinde oldukça uygun bir 
yöntemdir. Bu yöntem ile malzeme israfı diğer yöntemlere nazaran daha azdır ve istenilen 
oranda gözeneklilik elde edilebilmektedir. Bu çalışmada toz metalurjisi metodu kullanılarak 
molibden ve silisyum karbür takviyeli bakır ana matrisli kompozit malzemeler üretilmiştir. 
Bakır tozları içerisine ağırlıkça % 5-10-15 oranlarında molibden ve silisyum karbür ilave 
edilerek toz karışımlar oluşturulmuştur. Karışımın homojen olması amacıyla tozlar bir turbula 
cihazında yaklaşık dört saat karıştırılmıştır. Karışımlar daha sonra 600 MPa basınç altında 
sıkıştırılarak şekillendirilmiştir. Şekillendirilen numuneler 1000 0C sıcaklıkta, iki farklı 
sinterleme süresi kullanılarak sinterleme işlemi uygulanmıştır. Üretilen numunelerin 
mikroyapı, yoğunluk ve sertlik analizleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda, takviye tozlarının 
mikroyapıları belirgin bir şekilde ortaya çıkmış, yoğunluk ve sertlik değerlerinde de artışlar 
tespit edilmiştir. 
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Abstract 
Metal matrix composites are widely used in industrial applications. These composites show 
better mechanical properties than conventional materials. These features; can be summarized 
as high strength, high wear rate, hardness and resistance to corrosion. Many metals are used 
as the main matrix in metal matrix composites. Among these metals, copper, aluminum, 
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titanium and magnesium are the most preferred. Copper alloys are preferred in the industry 
due to their excellent mechanical properties such as extraordinary strength and toughness. 
Metal matrix composites are produced by adding reinforcement elements into the main matrix 
material. The biggest challenge encountered in composite materials is to ensure that the 
mixture is mixed homogeneously. Powder metallurgy method is one of the composite material 
production methods. This method is a manufacturing method that occurs by combining very 
small powder particles. In other words, it involves the compression of the powdered particles 
and then the production of materials by sintering at high temperatures. Pure metals, ceramic 
materials, plastic materials, carbon and alloys in small powder form can be compressed under 
pressure by subjecting them to mixing processes in certain proportions. In the next step, the 
shaped materials are sintered at a temperature below the melting temperature of the main 
matrix material and a strong bond is created between the contact surfaces of the powder 
particles. Powder metallurgy method; It is a very suitable method for producing small, 
sensitive and complex parts. With this method, waste of material is less than other methods 
and the desired porosity can be obtained. In this study, composite materials with molybdenum 
and silicon carbide reinforced copper main matrix were produced by using powder metallurgy 
method. Powder mixtures were formed by adding 5-10-15 wt.% molybdenum and silicon 
carbide into copper powders. The powders were mixed in a turbocharger for about four hours 
in order to make the mixture homogeneous. The mixtures were then formed by compression 
under 600 MPa pressure. The shaped samples were sintered at 1000 0C using two different 
sintering times. Microstructure, density and hardness analyzes of the produced samples were 
made. As a result of the experiments, the microstructures of the reinforcement powders were 
clearly revealed, and increases in density and hardness values were found. 
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