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ÖZET 

Biyolojik ortamda iĢlev görmeyen dokuları, hasar görmüĢ organları tedavi etmek ya 

da onlara destek vermek amacıyla vücutta kullanılan malzemelerin hepsine biyomalzeme 

denir. Sahip oldukları kristal yapılar ve güçlü metalik bağlar sayesinde metal alaĢımlar, 

biyomalzemeler arasında en çok tercih edilen malzemelerdendir. Biyometalik malzemeler, 

oldukça yüksek mukavemete sahiptirler. En yaygın olarak kullanılan saf ya da alaĢım 

halindeki biyometaller; Co, Ti, V, Al, Cr, W, Mo ve Ni 'in farklı kombinasyonundaki 

alaĢımları ile saf titanyum ve paslanmaz çelik çeĢitleridir. Biyouyumluluğu olan Co esaslı 

metalik alaĢımların temelde iki tipi vardır. Bunlardan birincisi olan kobalt-krom-molibden 

(Co-Cr-Mo) alaĢımı döküm yöntemiyle Ģekillendirilir, ikincisi ise Co-Cr-Ni-Mo alaĢımı olup 

sıcak haddeleme yöntemiyle üretilir. Döküm yöntemi ile üretilen Co-Cr-Mo alaĢımı ağız ve 

diĢ sağlığı uygulamalarında uzun süreden beri kullanılmaktadır. Bu alaĢım aynı zamanda suni 

eklem yapımında da kullanılmaktadır.  

Bu çalıĢmada Co-Cr-Mo esaslı bir alaĢımın, metalurjik özelliklerine V ve Mn 

ilavesinin etkisi incelenmiĢtir. Co-28Cr-6Mo-0,7Mn-0,5Si-0,5C bileĢimindeki alaĢım esas 

alınmıĢ ve daha sonra bu alaĢıma % 1,3 Mn, % 0,7-1,3 V ilave edilerek yeni alaĢımlar döküm 

yöntemiyle üretilmiĢtir. Ergitme iĢlemi için  elektrik indüksiyon ergitme fırını kullanılmıĢtır. 

AlaĢımların elde edilmesinde kullanılan metaller % 99.9 saflıktadır. Numunelerin mekanik 

özelliklerini belirlemek için  çekme deneyi ve sertlik ölçümüler, metalografik özelliklerini 

belirlemek için ise SEM ve EDS analizi yapılmıĢtır. Sonuçlar irdelendiğinde alaĢımların 

dendritik bir yapıya sahip olduğu görülmüĢtür. Dendrit kollarında ise nano yapılı bölgelerin 

oluĢtuğu anlaĢılmıĢtır. Mn ilavesi malzemenin dendritik yapısını homojenleĢtirmiĢtir. V ve 

Mn ilavesinin, alaĢımın sertliğini düĢürdüğü anlaĢılmıĢtır. V ilavesi alaĢımın nano boyutlu 

dendritik yapısını korumuĢ fakat bu nano dendrit kollarının referans alaĢımdakinden daha 

uzun olduğu görülmüĢtür. Mn ilavesi ile alaĢımın tokluğu artmıĢır. Vanadyumun % 0,7-1,3 

oranında ilavesi, alaĢımın çekme dayanımını azalttığı, uzamasını ise arttırdığı tespit edilmiĢtir.  
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