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ABSTRACT
At the present day, shape memory alloys are used in various areas from medical applications to space studies, from
automotive sector to thermal actuators. Five methods are used to determine application areas of shape memory alloys
which have characteristics like shape change with temperature change, the quality of high damping under dynamic load
and phase transformation under the load. These characterization methods which are investigated detailed in this study
are differential scanning calorimetry (DSC) and electrical resistance measurement to determine transformation
temperature, heating and cooling under load to determine the material’s behavior against temperature change under load,
determination of thermal cycle number and tensile test for determination of mechanical properties.
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EKL BELLEKL ALAIMLARIN KARAKTERZASYONU
ÖZET
Günümüzde ekil bellekli alamlar (BA) tbbi uygulamalardan uzay çalmalarna, otomobil sektöründen termal
kontrol elemanlarna kadar birçok alanda kullanlmaktadr. Scaklk deiimi ile ekil deitirmek, dinamik yüklere kar
yüksek sönümleme özellii, yük altnda faz deitirme gibi farkl özelliklere sahip ekil bellekli alamlarn uygulama
alanlarnn belirlenmesinde kullanlabilecek be temel metot vardr. Bu çalmada detayl olarak incelenen bu
karekterizasyon metodlar; dönüüm scaklklarn belirlemek amacyla yaplan diferansiyel taramal kalorimetre (DSC)
ve elektrik direnci ölçümleri, sabit yük altnda scaklk deiimine kar malzemenin davrann belirlemek amacyla
sabit yük altnda stp soutma, termal çevrim saysnn belirlenmesi ve mekanik özellikleri belirlemek için yaplan
çekme deneyleridir.

Anahtar Kelimeler; ekil Bellekli Alamlar, DSC, Termal Çevrim Says, Pseudoelastisite
1. GR
ekil bellekli alamlar birçok uygulama alanna sahiptir. Bir kan phtsnn gidiini önleyici süzgeçler ve kalp
pompalar gibi hayat kurtarc cihazlarn dizayn, bu alamlarn (Nitinol) biyotptaki uygulamalarna örneklerdir.
Endüstride benzer alamlar kaplin olarak birbirleriyle balants zor olan parçalarn birletirilmesinde
kullanlmaktadr. çi tasarrufu salayan termostat alterleri, pencere açclar ve otomotiv parçalar, tekrar eski
yerine geçebilen selonoidler, pnömatik ve hidrolik silindirler, dorusal hareketli mekanizmalar, elektrik motoru
ve dili kutusu, ksa stroklu cihazlar ve birçok günümüzde kullanlan elektronik ekipmanlar kullanm alanlarna
örnek olabilir [1,2].
Pratikteki ekil bellekli alamlarn kullanm iki kategoriye ayrlabilir: ters çevrilemez ve ters çevrilebilir
kullanmlar. Ters çevrilemez kullanm; yalnzca geri dönen eklin kullanmn, ekil geri dönüünün kullanm ve
ters dönüüm gerilmesinin kullanmn kapsar. ekil bellekli alamlarn termal kontrol eleman olarak kullanm
ve termal enerjiden mekanik enerjiye enerji dönüümü için kullanmlar ters çevrilebilir kullanmn örnekleridir
[3].
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Bu uygulama alanlarnda kullanlacak ekil bellekli alamlarn belirlenmesi amacyla kullanlan 5 temel metot
ve çok sayda özel durumlar için kullanlan karakterizasyon metodu vardr.
2. DFERANSYEL TARAMALI KALORMETRE (DSC) ÖLÇÜMÜ
Serbest gerilme durumunda ekil bellek etkisinin temelini oluturan martenzitik dönüüm dört deiim
scaklna sahiptir. Bu scaklklar martenzit Æ ostenit ve ostenit Æ martenzit dönüümünü salayacak enerji
deiimlerini de karlar. Martenzit faznn ilk görünmeye balad scaklk Ms, ana fazn tamamen martenzite
dönütüü scaklk Mf olarak adlandrlr. Ayn ekilde stma srasnda martenzitin ana faza dönümeye
balad scaklk As, tamamen ana faza dönütüü scakla da Af ad verilir. Mf < Ms < As < Af’dir. Af
scaklnn üstünde malzeme tamamen ostenitik ve Mf scaklnn altnda tamamen martenzitiktir [4,5].
En çok kullanlan ve en önemli BA karekterizasyon metodu olan diferansiyel taramal kalorimetre (DSC) ile
malzemelerden alnan çok küçük numunelerin stlmas ve soutulmas yolu ile absorbe ettii veya verdii snn
ölçülmesi ile dönüüm scaklk alanlar bulunur. Kullanlan numuneler miligram baznda çok küçük miktarlarda
kullanlr ve numuneler herhangi bir gerilme altnda olmadndan ölçüm sonuçlar malzemenin gerilmesiz
durumdaki dönüüm scaklklarn verecektir. Dönüüm nedeniyle numunenin absorbe ettii veya verdii
enerjiler endotermik ve ekzotermik pikler olarak hem soutma hem de stma esnasnda ölçülebilir. Piklerin
balangç ve biti noktalar numunenin faz dönüüm scaklklarn verecektir [6].

ekil 1. Diferansiyel taramal kalorimetre (DSC), (a) aparatlar (S= numune, R= referans malzeme) (b) Ni-Ti ekil bellekli
alamna ait DSC ölçümü [7,8].
Diferansiyel taramal kalorimetre cihaz (DSC), bir tarafta çallacak numune dier tarafta ayn scaklkta olan
referans malzeme (T = Ts – Tt  0) bulunan ve batan sona scaklk kontrollü bir programla çalr. Numune ve
referans malzeme arasndaki scaklk dengesindeki en ufak bir deiiklik kaydedilir. Aparatlar ekil 1.(a)’da
ematik olarak gösterilmitir, ekil 1.(b)’de de örnek bir ölçülmü DSC erisi görülmektedir [8].
Numunede termik olaylar numunenin referans malzemesine bal olarak daha düük veya daha yüksek enerji
gösterip göstermemesine bal olan ya bir endotermik (s alc) veya ekzotermik (s verici) yönünde DSC snr
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çizgisinden sapmalar olarak gözükür. DSC de endotermik karlk genellikle pozitif oluum olarak gösterilir yani
snr çizgisinin üstündedir, ekzotermik karlk ise negatif oluum olarak gösterilir yani snr çizgisinin altndadr
[8].
3. ELEKTRK DRENC ÖLÇÜMÜ
Bilindii gibi metalik malzemelerde iç yap deitikçe (alamlandrma, souk ilem, faz dönüümü v.b.)
malzemenin genellikle s ve elektrik iletkenlii deiir. Bu karakterizasyon yöntemi de numunenin stlp
soutulma srasnda elektrik direncinin ölçümü esasna dayanr. ekil bellekli alamlarda meydana gelen ostenit
Æ martenzit veya martenzit Æ ostenit dönüüm scaklklarnda faz dönüümü nedeniyle malzemenin elektrik
direnci deiir ve ölçümlerde elektrik direnci bu dönüüm scaklklarnda pikler gösterir. Bununla birlikte
ölçülen faz deiiklikleri ile elektriksel dirençteki deiimler her zaman tutarl olmamaktadr. Eer malzeme
dönüüm scaklklar arasnda tekrarl bir ekilde stlp soutulursa elektrik direnç erilerinde büyük deiimler
görülmektedir [6].

ekil 2. Cu – 38.8 % Zn alamndan termoelastik martensit dönüümünde elektriksel direncin scaklkla
deiimi [16]
4. SABT YÜK ALTINDA ISITIP SOUTMA
En çok kullanlan malzemenin mekanik karakterizasyon metotlarnda biride malzemeye sabit bir yük altnda
dönüüm scaklklarn kapsayacak bir alanda stma ve soutma ile malzemedeki her iki yönde oluan
gerilmelerin kaydedilmesidir. ekil 3’deki eri bu test sayesinde ölçülmü ve çizilmitir. Bu deneyle elde edilen
Ms ve Af scaklklar DSC taramas ile elde edilen deerlerden biraz daha yüksektir. Bunun nedeni, DSC
taramas, gerilme uygulanmam numunelerle yaplr, böylece gerilme altnda martenzit olumam olur,
bilindii üzere gerilme uygulanmas ile dönüüm scakl artmaktadr. Matrisin plastik deformasyonu martenzit
oluumuna etki eder. Iç gerilmeler artt için martenzitin çekirdeklenmesi kolaylar. Bunun sonucu olarak
plastik deformasyona urayan ekil bellekli alamlarda Ms yükselir [9].
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ekil 3. Sabit Yük Altndaki Bir Numunede Istma ve Soutma Durumunda Tipik Dönüüm-Scaklk Erisi.T:
scaklk; T1: dönüüm histerezisi; Ms: martenzit balangc; Mf: martenzit bitii; As: ostenit balangc;
Af: ostenit biti [6].
Bu deney, ekil bellei kullanarak mekanik çalan cihaz yapmnda tasarm aamasnda faydal olabilecek
kriterlerin belirlenmesini salar. Bu deneyin dezavantaj, deney numunelerinin yapmnn zor oluu ve deney
sonuçlarnn deney artlarna oldukça duyarl oluudur [6].
5. TERMAL ÇEVRM SAYISI :
Çevrim saysnn bilinmesi kullanm alanna uygun ekil bellekli alamn seçilmesinde önemli bir kriterdir.
Termal çevrim says malzemeye uygulanan yük ve yük kaldrldktan sonra stma ile ekil bellekli malzemenin
eski haline gelme saysdr. Çevrim says çizelge 1’de de gösterildii gibi uygulanan yük ve maksimum ekil
deiimi miktarlar ile dorudan ilikilidir.
BA’lar mükemmel yorulma özelliine sahiptirler. Örnein; ekil bellekli alamlar klasik alamlardan 10 kat
daha fazla periyodik ekil deiikliine maruz kalabilir. Bununla beraber, eer ölçü aleti gibi bir parça ar
yüklenirse veya uzun periyotlar için alamn çalma alannn dndaki scaklklara maruz kalrsa, metal termal
veya mekanik yorulma ile hasara urayabilir veya metalin ekil bellek etkisi zayflayabilir [2,10].
Çizelge 1. Ni-Ti BA için tahmini çevrim says ile müsaade edilen maksimum gerinim ve gerilme arasndaki
iliki [11].
Çevrim Maksimum ekil Deiimi
Maksimum
Says
(%)
Gerilme (MPa)
1
8
500
100
4
275
10 000
2
140
100 000 +
1
70
Termal çevrim says dönüüm scaklklarn ve dolaysyla da BE’ni etkileyen bir faktördür. Ms artan termal
çevrim says ile artar. Yani Ms - Mf scaklk fark, termal çevrim saysnn artmas ile yükselir. Souk ilem
sonras dislokasyon younluu, termal çevrimin ihmal edilebilir etkisine çok fazla tesir eder. Dislokasyon
younluundaki art ile Ms azalmaktadr [12].
6. ÇEKME DENEY
En son karakterizasyon metodu ise numuneye farkl scaklklarda standart gerilme testinin uygulanmasdr. Bu
sayede ölçümü yaplan ekil bellekli alamn her iki fazdaki mekanik özellikleri belirlenerek kulanm alanlarna
göre malzemenin seçimi yaplabilir [6].
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ekil 4. Dönüüme bal farkl scaklklardaki tipik gerilme - ekil deiimi erileri; (a) Ostenit, (b)Martenzit,
(c) Pseudoelastik davran. [6].
BA’larn mekanik özellikleri dönüüm scaklk alan içindeki scaklklar ile birlikte deimektedir. Bu ekil 4’de
gösterilen Ni-Ti alamnn dönüüm scakl alan içindeki farkl scaklklar için çizilen gerilme-ekil deitirme
erilerinde görülmektedir. Martenzit kolaylkla deforme edilebilmekte ve düük gerilmelerde yüksek ekil deiimleri
göstermekte iken ostenit daha yüksek elastisite ve akma gerilmesine sahiptir. Martenzit erisi üzerindeki yukar çkan
eri, gerilme kalktktan sonraki stma sonucu görülür, numune ekil deitirmeden önceki eklini hatrlamtr
ve malzeme ostenite dönüerek eski haline geri dönmütür. Ostenit fazda ise ekil deitirme ve sonraki stmada
böyle bir ekil geri dönüü olmamtr, çünkü faz deiimi yoktur. ekil bellekli alamlarda gerilme – uzama
davrannda en ilginç olay ekil 4(c) gösterir. Burada malzeme, dönüüm scaklnn üzerinde bir scaklkta
test edilmitir. Bu scaklkta gerilmeden dolay martenzit vardr. AB hattnda görüldüü gibi malzeme sabit
gerilme altnda uzamaktadr. Yükün kaldrlmas üzerine (CD hattnda görüldüü gibi) malzeme daha düük
gerilmede ostenite döner ve eklin geri dönüü olur. Bu olay stma uygulanmas üzerine deil, gerilmedeki
düü üzerine olur. Malzemenin tamamen elastik davrand bu olay yalanc elastiklik (pseudoelastisite) olarak
bilinir [6].
Saburi T. tarafndan Ti-Ni alamlarnda yaplan çalmaya göre, e atomlu Ti-Ni alamlarnn çekme deneyi
süreksiz akma ve büyük Lüders uzamalar ile karakterize edilmektedir. ekil 5 Ti-at. % 50 Ni içeren alamn
gerilme-uzama erisini göstermektedir. ncelenen numune, 303 K de souk deformasyon ilemini takiben 673 K
scaklkta tavlanmtr. Bu scaklk Af (316 K) scaklnn altnda Ms (246 K) scaklnn da üzerinde bir
scaklktr, bu nedenle yap deneyler srasnda tamamen R-fazndadr. Malzemeye gerilme uygulandnda ilk
akma, R faz varyantlarnn düzenlenmesi için gerekli deformasyonun balangc olan YR noktasnda görülür. YR
noktasna kadar martenzitin tamam ikizlerden olumaktadr. Varyantlarn düzenlenmesinin saland bu ilk
admda % 0,8’lik bir uzama görülür. Bu akma noktasndan itibaren ikizlenme bozulmaya balar, son yllarda
yaplan çalmalara göre ikizlenmenin bozulmas iki farkl isimle tanmlanmaktadr [13,14]. Bunlar domino ve
tetiklenmi ikizlenme bozulmasdr. Domino tipinde sabit yük altnda ikizlenme bozulmas kendi kendine oluur.
Tetiklenmi ikizlenme bozulmasnda dardan yük uygulanmas ile ikizlenmede bozulma meydana gelir. kinci
akma ise, YM noktasnda görülür, bu noktada R-fazndan gerilmeye bal olarak B19’ martenziti olumaya
balar. Bu aamada malzemedeki uzama miktar % 5’i bulmaktadr. Bundan sonra yük artrldnda gerilme
hzla artar ve kayma deformasyonu oluur. Kayma ile ikizlenmedeki bozulma miktar artmaya balar, bozulma
tamamen gerçekletikten sonraki admda dislokasyonlar oluur. Son admda malzeme yaklak % 15’lik
uzamaya eritiinde kopma meydana gelir. Eer, deney scakl Mf scaklnn altnda ise ilk admdaki akma
görülmez, çünkü sistemde R-faz yoktur. Bu durumda B19’ martenzitleri varyantlarnn düzenlenmesine bal
olarak büyük bir adm görülür. Eer deney scakl Rs’nin üzerinde ise kayma balamadan önce gerilmeye bal
olarak B19’ martenzitleri görülür [14].
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ekil 5. Ti-at %50 Ni alaml telin gerilme-uzama diyagram [15].

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
68

Hansen J., 1988, “Shape Memory Alloys”, Material Science (Çev. Görgülü F.,“Hatrlayan Metaller”
Bilim Teknik Dergisi)
Noyan E., 1990, “Shape Memory Alloy Design” , Doctor Of Philosophy Thesis, Middle East Technical
University.
Tadaki T., Otsuka K., Shimizu K., 1988 , “Shape Memory Alloys” , Material Science, v 18, pp 25-45.
Brinson L.C., Lammering R., 1993, “Finite Element Analysis of The Behavior of Shape Memory Alloys
and Their Applications” , International Journal of Solids and Structures, v 30 (23), pp. 3261-3280.
Erhard E., Erhard K., 1993, “Characterization of Shape Memory Alloys by Hardness Indentations”,
Praktische Metallographie, v. 30 (10), pp. 507-518.
Hodgson D.E., Wu M.H. ve Biermann R.J., “Shape Memory Alloys”, Metals Handbook, Vol.2., 10th
Edition
Sichina, W.J., “DSC Characterization of Shape Memory Metal Alloys”, Perkin Elmer Instruments
Brown, M.E., 2001, “Introduction to Thermal Analysis Teckniques and Apklications”, Second Edition,
Kluwer Academic Publisher.
Geçkinli A.E., 1992, “Martenzitik Dönüümler”, Faz Dönüümleri (Ders Notu), .T.Ü. KimyaMetalurji Fakültesi, Sf. 54 -59.
Selimbeyolu E., 1992, “Design of Shape Memory Alloys Actuators” , Doctor of Philosophy Thesis,
Middle East Technical University.
Akdoan, A., Nurveren,K., 2003, “ekil Hafzal Alamlar” Mühendis Ve Makina, Haziran 2003, Say
521
Zeren A., Zeren M., 1991, “Biçim Bellekli Malzemeler”, Uluda Üniversitesi Balkesir Mühendislik
Fakültesi II. Balkesir Muhendislik Sempozyumu.
Liu Yong, “Detwinning process and its anisotropy in shape memory alloys”, Smart Materials,
Proceedings of SPIE, Vol. 4234, pp 82-93, 2001
Baksan B., 2004, “Bakr Alüminyum Alamlarndan Hzl Soutma Yöntemi ile ekil Bellekli Malzeme
Üretimi”, Doktora Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskiehir
Saburi T. “Ti-Ni Shape Memory Alloys” Shape Memory Materials, Cambridge University Pres, 1999,
Ch.3, pp 49-96
Wechsler M.S., Lieberman D.S. and Read T.A., “On The Theory of The Formation of Martensite” J.Metals, 197
(1953) 1503-1515, Trans. AIME,

