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ÖZET 
Metal tozları kullanılarak üretim yapılan toz metalürjisi, çok farklı metalik ve alaşım 
malzemelerinin, seramiklerin imal edilmesine olanak tanıyan hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu 
yöntem, demir ve demir dışı metallerin üretilmesinde oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. İşlem basamaklarının az olması ve üretilen parçalarda talaşlı imalata yönelik 
işlemlerin olmaması, bu yöntemi üretim maliyeti açısından daha avantajlı bir hale 
getirmektedir. Bu benzersiz üretim yöntemi, yakın toleranslara ve minimum hurdaya sahip 
parçaların üretimine imkan vermektedir. Bununla birlikte başka bir yöntemle üretimi 
yapılamayan ürünlerin geliştirilmesine de olanak tanımaktadır. Bakır ve bakır alaşımlı tozlar 
endüstriyel uygulamalarda uzun yıllardır kullanılmaktadır. Saf bakır tozları, mükemmel 
elektrik ve termal iletkenlikleri sayesinde elektrik ve elektronik endüstrilerinde 
kullanılmaktadır. Kobalt, Çinko, Molibden ve diğer elementlerle birlikte toz halindeki bakır, 
yapısal parçalarda ve aşınmaya maruz kalan birçok malzemede kullanılmaktadır. Toz 
metalurjisi yöntemleriyle üretilen pirinçler, bronzlar ve diğer bakır alaşımları, döküm veya 
dövme çeliklerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine sahip olabilmektedir. Bakır ayrıca, 
sinterleme sırasında mekanik özellikleri geliştirmek ve boyutsal değişiklikleri kontrol etmek 
amacıyla demir tozu bileşenlerinde bir alaşım elemanı olarak da kullanılabilmektedir. Bu 
çalışmada toz metalurjisi yöntemi ile Co-Mo (Kobalt-Molibden) toz partikül takviyeli Cu 
(Bakır) MMK (Metal Matrisli Kompozit) alaşımlarının mikroyapı ve sertlik özellikleri 
incelenmiştir. Bu amaçla bakır tozları içerisine ağırlıkça % 5 - % 10 - % 15 Co-Mo tozları 
karıştırılarak 600 Mpa basınç altında sıkıştırıldıktan sonra 1000 0C sıcaklıkta sinterlenmiştir. 
Sinterleme sonrasında üretilen numuneler zımparalama ve parlatma işlemlerine tabi 
tutulmuştur. Daha sonra numunelerin mikroyapı ve sertlik analizleri yapılmıştır. Farklı 
oranlardaki bileşimler göz önüne alınacak olursa, alaşım içerisinde takviye oranının artmasına 
paralel olarak sertlik değerlerinde artış gözlenmiştir. 
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ABSTRACT 
Powder metallurgy produced using metal powders is a fast and easy method that allows the 
production of many different metallic and alloy materials, ceramics. This method is widely 
used in the production of ferrous and non-ferrous metals. The low process steps and the 
absence of machining processes in the manufactured parts make this method more 
advantageous in terms of production cost. This unique production method allows the 
production of parts with close tolerances and minimum scrap. However, it also enables the 
development of products that cannot be produced by any other method. Copper and copper 
alloy powders have been used in industrial applications for many years. Pure copper powders 
are used in the electrical and electronic industries, thanks to their excellent electrical and 
thermal conductivity. Copper in powder form with cobalt, zinc, molybdenum and other 
elements is used in structural parts and in many materials that are subject to wear. Brass, 
bronze and other copper alloys produced by powder metallurgy methods can have physical 
and mechanical properties of cast or forged steels. Copper can also be used as an alloying 
element in iron powder components to improve mechanical properties and control 
dimensional changes during sintering. In this study, microstructure and hardness properties of 
Co-Mo (Cobalt-Molybdenum) powder particle reinforced Cu (Copper) MMC (Metal Matrix 
Composite) alloys were investigated by powder metallurgy method. For this purpose, 5 % - 
10 % - 15 % Co-Mo powders are mixed into copper powders by mixing under 600 Mpa 
constant pressure and then sintered at 1000 ° C. Samples produced after sintering were 
subjected to sanding and polishing processes. Then microstructure and hardness analyzes of 
the samples were made. Considering the compositions in different ratios, an increase in the 
hardness values was observed in parallel with the increase in the reinforcement rate in the 
alloy. 

Keywords: Powder Metallurgy, Cobalt, Copper, Molybdenum, Hardness 

1.GİRİŞ 
Toz metalurjisi (TM) , malzeme işleme teknolojilerinde ve mühendislik malzemelerinin ürün 
formlarının ve özelliklerinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır [1][2][3]. TM, metalik 
malzeme tozlarının üretim yöntemlerini veya metalik olmayan tozlarla karışımlarının üretim 
yöntemlerini ve ana bileşeni eritmek zorunda kalmadan bu tür tozlardan yarı ürünlerin ve 
ürünlerin imalatını kapsayan bir teknoloji alanıdır [4]. Günümüzde, toz metalurjisi 
metotlarıyla üretilen parçaların ortalama % 80'i otomotiv sanayisinde, özellikle ekonomik 
sebeplerden dolayı kullanılmaktadır [5][6]. Ayrıca, toz metalurjisi yöntemleri, havacılık, 
enerji, tıp ve diş hekimliğinde, özellikle kemik ve diş implantlarında uygulanan bazı karmaşık 
parçaların üretilmesinde kullanılmaktadır [7][8][9][10]. 

Toz metalurjisi tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eskiden Mısırlıların bu teknolojiyle altın ve 
değerli metaller yaptığı bilinmektedir [11][12][13]. Metal tozlarından parçalar yapılması 
İnkalar tarafından mücevher yapımında kullanılmıştır. Daha sonraları metal tozları üretilmeye 
başlanmıştır. Fakat seri üretim yirminci yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. Seramik 
kelimesi yunancada keramos sözcüğünden gelmektedir ve ana maddesi kil olan sinterlenmiş 
çömlek manasına gelmektedir [14][15]. Milattan sonra 375 ile 414 yılları arasında 
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Hindistanda yapılan 6,5 tonluk Delhi sütunu da indirgenmiş demir tozlarından imal edilmiştir. 
1800’ lü yıllarda ise metal tozlarından laboratuvar aletleri yapılmıştır [13]. 

Toz metalurjisi yöntemi demir, karbür çelikleri ve alaşımlı çeliklerden üretilen çok sayıda 
elementin seri üretiminde kullanılmaktadır [1][16][17]. Bu yöntemle iş yoğunluğu önemli 
ölçüde azaltılabilir, makineler rahatlatılabilir, hammaddeler daha az harcanabilir ve atıklar 
azaltılabilir. Makine ve otomobil endüstrisinde sinterlenmiş elemanlar kullanılmaktadır 
[18]. Dişliler, silindirler, pullar, somunlar, pençeler, amortisör parçaları, valf yuvaları, 
rulmanlar, yataklar, bina doğramaları, donatı parçaları, ofis makineleri ve dikiş makineleri 
sinterlenmiş tozlardan imal edilebilmektedir [19][20][21]. Toz metalurjisi, sinterlenmiş metal 
karbürler, karbür çelikler, yüksek konsantrasyonda karbon ve alaşım elementlerine sahip 
yüksek hızlı çelikleri ve ayrıca başka türlü üretilemeyen sert metaller ve seramik sinterler gibi 
sinterlenmiş takım malzemelerinin üretiminde geniş uygulamalar bulmaktadır [22][23]. Toz 
metalurjisi, geleneksel metalurjik yöntemlerle üretilen malzemelerinkinden daha iyi 
teknolojik özelliklere sahip, yüksek hız çelikleri gibi malzemelere ulaşılmasını sağlamaktadır 
[24][25][26]. 

Bu çalışmada Cu ana matris olarak kullanılmıştır. Cu ana matris içerisine farklı oranlarda Co-
Mo toz partikülleri karıştırılarak 600 Mpa basınç altında sıkıştırılmıştır. Elde edilen 
numuneler 1000 0C sıcaklıkta sinterlenmiştir. Sinterlenen numunelerin mikroyapı incelemeleri 
ve sertlik deneyleri yapılmıştır. 

2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada ana matris olarak Nanokar firmasından temin edilen 
elektrolitik yöntemle üretilmiş olan % 99,9 ticari saflıktaki bakır tozu kullanılmıştır. Bakır 
tozunun ortalama partikül boyutu 44 µm’dur. Takviye malzemesi olarak kullanılan Kobalt ve 
Molibdenin partikül boyutları ise sırasıyla ortalama 1,8 ve 44 µm’dur. Takviye elemanı olarak 
kullanılan tozlar ağırlıkça % 5 - % 10 - % 15 oranlarında kullanılmıştır. Tablo.1’de 
deneylerde kullanılan metal tozlarının bazı özellikleri görülmektedir. 

Tablo.1 Deneylerde kullanılan tozların bazı özellikleri 
Tozun 

Adı 
Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Erime 
Sıcaklığı (0C) 

Partikül 
Boyutu (µm) Saflık (%) Üretici 

Firma 
Cu 8,96 1083 < 44 ≥ 99,90 Nanokar 
Co 0,85 1493 < 1,8 ≥ 99,50 Nanokar 
Mo 8,20 2610 < 44 ≥ 99,95 Nanokar 

 
Tablo.2 Deneylerde kullanılan tozların ağırlıkça oranları 

Numuneler Cu Oranı 
(%) 

Co Oranı 
(%) 

Mo Oranı 
(%) 

Numune 
Sayısı (Adet) 

Saf Numune 100 - - 3 
% 5 Cu-Co-Mo 95 2 3 3 
% 10 Cu-Co-Mo 90 4 6 3 
% 15 Cu-Co-Mo 85 6 9 3 
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Tablo.2’de deneylerde kullanılan tozların ağırlıkça oranları görülmektedir. Temin edilen 
tozlar 0,0001 gr hassasiyetinde 200 gr kapasiteye sahip bir terazide tartılıp tozların homojen 
bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla Turbula toz karışım makinesiyle ortalama 12 saat 
karıştırılmıştır. Karıştırılan Cu-Co-Mo tozları 600 Mpa basınç altında preslenerek ortalama 
15x12 mm boyutlarında olan silindirik numuneler üretilmiştir. Numunelerin kalıptan rahat bir 
şekilde çıkarılması amacıyla kalıbın iç yüzeyleri çinko stearat ile yağlanmıştır. Şekil.1’de 
deneylerde kullanılan tozların SEM fotoğrafları görülmektedir.  

 

Şekil.1 Deneylerde kullanılan tozların 2000 x büyütülmüş a-) Saf Cu b-) Saf Co c-) Saf Mo 
SEM fotoğrafları 

Üretilen numuneler, PROTHERM-HLF-50 marka sinter fırınında ortalama 1000 0C sıcaklıkta 
30 dakika boyunca koruyucu Argon gazı altında sinterlenerek fırında soğutulmaya 
bırakılmıştır. Sinter sonrasında farklı oranlarda üretilen numunelerin fotoğrafları Şekil.2’ de 
görülmektedir.    

 
Şekil.2 Farklı oranlarda üretilen numunelerden  a-) Saf Bakır  b-) % 5 Co-Mo  c-) % 10 Co-

Mo d-) % 15 Co-Mo 
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Saf ve farklı oranlardaki numunelerin her birinden üçer adet üretilmiştir. Numunelerin 
yüzeyleri, sırasıyla 200, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 grid SiC aşındırıcılar ile 
zımparalandıktan sonra parlatma çuhası üzerinde 3 mikron elmas pasta ile parlatılmıştır. 
Parlatma işleminden sonra numuneler sertlik deneyine tabi tutulmuştur. Sertlik değerlerinin 
tespiti için Brinel sertlik yöntemi kullanılmıştır. Brinel sertlik yönteminde uygulanacak 
kuvvet için aşağıdaki formül uygulanır. 

2P CxD=           (1) 

P : Uygulanacak kuvvet (Kgf) 
C : Numune malzemesine göre değişen katsayı 
D : Bilye çapı (mm) 

Formülün hesaplanmasında bakır, pirinç ve bronz malzemeler için C katsayısı 10 olarak 
belirlenmektedir. Bilye çapı (D) ise malzeme kalınlığına göre 2,5 mm olarak seçilmiştir. Bu 
hesaplamalara göre uygulanan kuvvet 62,5 Kgf olarak belirlenmiştir. Her numunenin 5 farklı 
bölgesinden alınan sertlik ölçümlerinin ortalaması alınarak sertlik değerleri bulunmuştur. 
Şekil 3’te takviye oranının artmasına paralel olarak numunelerdeki sertlik oranları da artış 
göstermiştir. 

 

Şekil.3 Farklı oranlarda üretilen numunelerin sertlik grafiği 
 

Sertlik deneyinden sonra yüzeyleri parlatılan numuneler % 3 nital çözeltisi ile dağlanarak 
mikroyapı incelemelerine geçilmiştir. Ergime sıcaklığı 1083 0C olan bakır, 1000 0C’de 
sinterlendiğinde Cu-Co-Mo bileşiminde sıvı faz sinterleme mekanizması gerçekleşerek 
yoğunlaşma sağlanmıştır. Bakır esaslı tozların içerisine kobalt ve molibdenin belirli oranlarda 
ilave edilmesi T/M ile üretilen malzemelerin sertlik ve mukavemetini arttırmıştır (Şekil3). 
Karışım oranlarına göre sinterlenen numunelerin başarılı olduğu SEM görüntülerindeki tane 
sınırlarından açıkça görülmüştür (Şekil4). 
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Şekil.4 1000 x büyütmedeki a-) Saf Bakır b-) % 5 Co-Mo c-) % 10 Co-Mo d-) % 15 Co-Mo 
SEM fotoğrafları 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada bakır esaslı kobalt ve molibden takviyeli kompozit 
malzemeler toz metalürjisi metodu kullanılarak imal edilmiştir. Takviye elemanları 
miktarlarının mikroyapı ve sertlik üzerine olan etkileri araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
çıkarılmıştır. 

• Cu-Co-Mo kompozit malzemeleri toz metalurjisi yöntemi kullanılarak imal 
edilebilmektedir. Bakırın erime sıcaklığı 1083 0C olduğundan, 1000 0C olarak 
uygulanan sinterleme sıcaklığının yeterli olduğu düşünülmektedir. 

• Karışım içerisinde bulunan kobalt ve molibdenin sertlik artışına etki ettiği ve buna 
paralel olarak mekanik özellikleri de iyileştirdiği söylenebilir. En yüksek sertlik değeri 
% 15 Co-Mo takviye oranına sahip numunede, en düşük sertlik değeri ise saf bakır 
numunesinde elde edilmiştir. 

• Saf ve farklı takviye oranlarına sahip numunelerin mikroyapı fotoğraflarına 
bakıldığında karışım oranı arttıkça Co-Mo açısından zengin çökeltilerdeki değişim net 
bir şekilde görülmektedir. 

• Aynı oranda numuneler hazırlanarak aşınma dayanımları incelenebilir. 
• Saf bakır iyi bir iletken malzeme olduğundan, karışım oranlarının iletkenliğe etkileri 

araştırılabilir. 
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• Aşınma ve korozyon dayanımlarındaki değişim incelenebilir.  
• Sinterlenen numunelerin işlenebilirlikleri de araştırılabilir. 
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