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Özet
eðiþken gerilmeler altýnda çalýþan makine
parçalarýnýn, yorulma dayanýmý
deðerlerinin arttýrýlmasý için bilyalý dövme
iþlemleri pratikte endüstriyel anlamda yaygýn
olarak uygulanmaktadýr. Tam yoðun
malzemelerden imal edilmiþ makine parçalarý
önemli bir soðuk yüzey iþlemi olan bilyalý dövme
iþlemi uygulandýðýnda dövülen parçanýn yüzey
bölgesinde bir tabakada kalýcý basma gerilmesi
oluþmaktadýr. Parçanýn iç kýsýmlarýnda ise kalýcý
çekme gerilmesi oluþmaktadýr. Kalýcý basma
gerilmeleri, dövülen parçalarýn yorulma
dayanýmlarýný arttýrmaktadýr. Kalýcý basma
gerilmesinin yorulma dayanýmýný artýrýcý yöndeki
etkisi, artan sýcaklýkla beraber kýsmen veya
tamamen ortadan kalkmaktadýr. T/M parçalara
uygulanan bilyalý dövme iþlemlerinin yorulma
dayanýmlarýný arttýrdýðý yapýlan deneysel
çalýþmalarda gösterilmiþtir. T/M parçalara bilyalý
dövme iþlemi uygulanmasý durumunda bir taraftan
dövülen yüzeyde kalýcý baský gerilmeleri
oluþtururken diðer taraftan dövülen parçalarda
yüzey bölgesinde izafi yoðunluðun artmasýna
neden olmaktadýr. Bu çalýþmada, farklý bilyalý
dövme þartlarýnda bilyalý dövme iþlemi uygulanmýþ
(FC 0205) bakýr ilave edilmiþ T/M çelik parçalarýn
yüksek sýcaklýða maruz býrakýlmasý durumunda
yorulma dayanýmýndaki deðiþimler incelenmiþtir.
Bilyalý dövülmüþ T/M çelik parçalar 560 oC
sýcaklýkta 30 dakika tutulmuþlardýr. Tüm numune
gruplarýna dönel eðmeli yorulma deneyleri
uygulanarak her bir grup için S-N eðrileri çizilerek
sonuçlar karþýlaþtýrýlmýþtýr. Numunelerin kýrýk
yüzeyleri incelenerek metalografik çalýþmalar ile
yorulma deney sonuçlarý yorumlanmýþtýr.
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Abstract
Shot peening is widely used in industry in order
to increase the fatigue strength of machine
parts under cycling loading. If shot peening
process is applied to machine parts
manufactured from fully dense alloys, residual
compressive stresses are formed in a layer
on the surface of the part. In the inner layers
of the part, residual tensile stresses are
formed. Residual compressive stresses
increase the fatigue strength of the shotpeened parts. Raising the temperature
diminishes the increase in the fatigue strength
value completely or partially. The positive effect
of shot peening on the fatigue strength property
of parts manufactured using powder
metallurgy is proved experimentally. If shot
peening is applied to parts manufactured by
powder metallurgy, both the density of the
part increases and residual stresses are
formed on the shot-peened surface. In this
study, steel powder metallurgy parts containing
copper (FC 0205) are shot-peened using
different parameters and the change in the
fatigue strength values are analyzed when the
parts are exposed to high temperature values.
The parts are kept at 560°C for 30 minutes.
The whole parts are applied rotating bending
fatigue test. They are plotted S-N curve. The
fractured srufaces are examined
metallographicaly in order to interpret the
fatigue test results.
Keywords: Shot peening, S-N Curve, Powder
Metallurgy
1. GÝRÝÞ
Toz metalurjisi, uygun metotlarla hazýrlanan metal
tozlarýnýn karýþtýrýlýp istenilen þekle sýkýþtýrýlarak
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Bununla beraber bazen, dövülecek parçanýn yüzey
sertliði, yüzey þartlarý, miktarý, þekli, boyutu ve
malzemesi sýnýrlayýcý etkenler olabilir. Ana
sýnýrlayýcýlar, bilyalý dövülen yüzeyde oluþturulan
baský tabakasýnýn, makinalama ile kaldýrýlmasý
veya malzemenin yüksek sýcaklýkta tutulmasý
sonucu dýþ yüzeydeki gerilmesinin kalkmasý olarak
söylenebilir.

sokulduktan sonra atmosfer kontrollü fýrýnda
sinterlenerek makine parçasýna dönüþtürülmesi
yöntemidir [1].
T/M malzemelerin yoðunluðunu artýrýcý her yöntem
yorulma dayanýmýný da arttýrýr. Yüksek presleme
basýncý, küçük toz boyutu ve alaþým ilaveleri, sývý
faz sinterleme ile gözeneklerin doldurulmasý,
yüksek sinterleme sýcaklýðý ile küçük gözeneklerin
difüzyonla kaybolmasý ve büyük gözeneklerin
küreselleþmesi, yüzey tabakalarýn plastik
deformasyonla yoðunlaþtýrýlmasý ve faydalý kalýcý
gerilme oluþturma yöntemlerinin hepsi yorulma
dayanýmýný arttýrýr. Çatlak baþlamasý için birbirine
baðlý ve dýþa açýk gözenekler kapalý gözeneklere
göre çok daha tehlikelidir. Yüzeydeki gözenekler
gerilme birikmesinden ve yüzeydeki aþýrý
gerilmelerden dolayý yorulma çatlaðý baþlangýcýna
uygun yerlerdir [2].

Bilyalý dövme iþlemi ile T/M malzemelerin
yorulma dayanýmlarýnýn arttýrýldýðý, aþýrý
dövme, dövülen yüzeyde çatlak
baþlangýcýna neden olduðu bundan dolayý
yorulma dayanýmýnýn düþtüðü
belirtilmektedir [4].
Bilyalý dövme iþleminde, bilyalý dövmeyi
kýsýtlayacak çok fazla bir özellik bulunmaz.

N/mm2

Bilyalý dövme iþlemi, dövülmesi istenen malzemeye
göre daha sert, genellikle küre þekilli dökme demir,
çelik, cam, seramik gibi malzemelerden yapýlmýþ
bilyalarý dövülecek malzeme üzerine batmasýný
saðlayacak büyüklükte bir hýz verilerek fýrlatýlmasý
iþlemidir. Çok fazla miktarda fýrlatýlan bilyalarýn akýþý
bir su jetine benzetilebilir. Yüksek hýzlý bilya jeti
içindeki bilyalardan bir tanesinin hareketi
incelendiðinde, küre þekilli bilyanýn düz bir yüzeye
gelip çarpmasý sonucu bu bölgede dövülen
malzemenin aktýðý gözlenir. Dövülen parçanýn
yüzeyinde küre takkesine benzer bir iz meydana
gelmektedir. Bütün olarak bilya jeti dikkate
alýndýðýnda dövülen malzemenin, yüzeyinde kýsa
süreli bir akma görülür. Deformasyona uðramýþ bu
bölgeler geniþlemeye çalýþacaktýr. Ancak iç
bölgelerde plastik deformasyon görülmeyecektir.
Plastik deformasyona uðramýþ tabaka daha fazla
hacim kaplamak isteyecek ancak iç bölgeler
800
buna izin vermeyecektir. Bunun sonucu yüzey
tabakasý belli bir derinliðe kadar, kalýcý basma
750
gerilmesine maruz kalacaktýr. Plastik ve
700
elastik þekil deðiþikliðinin bir arada görülmesi
kalýcý basma gerilmesinin ortaya çýkmasýnda
650
etkili olmaktadýr [3].

Düþük sýcaklýklarda uygulanan temperleme
iþlemleri, bilyalý dövme sonucu oluþan kalýcý
gerilmeler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
deðildir. Düþük alaþýmlý çelikler, kalýcý basma
gerilmesi oluþmuþ bölgede oluþan kalýcý gerilme
deðerinde ciddi bir düþüþ olmadan, yarým saat
kadar 175-230 oC'de tutulabilirler. Ancak, 540 oC
üzerinde yüksek alaþým çelikleri dahil hiçbir demir
esaslý malzemede, kalýcý gerilmenin korunmasý
saðlanamaz. Alüminyum alaþýmlarýnda da 175 oC
üzerindeki sýcaklýklarda kalýcý gerilme profilinin
faydalý etkisi kaybolur [5].
AISI 4140 çeliðinden imal edilmiþ, su verilmiþ ve
temperlenmiþ daha sonra farklý sýcaklýklarda
bilyeli dövme iþlemi uygulanmýþ numuneler için
S-N eðrileri Þekil 1'de verilmektedir. Þekle göre
oda sýcaklýðýndan daha yüksek sýcaklýklarda
yapýlan bilyalý dövmenin yorulma dayanýmýndaki
artýþýn oda sýcaklýðýndaki bilyeli dövme iþlemine
göre, daha fazla olduðu görülmektedir. Bu tür
bilyalý dövme iþlemlerine "ýlýk bilyalý dövme iþlemi"
denilmektedir. Ilýk bilyeli dövme iþleminde,
konvansiyonel bilyeli dövme iþlemine göre çok az
bir basma kalýcý gerilme fazlalýðý elde edilmiþtir.
Konvansiyonel bilyeli dövme iþleminden sonra
tavlama, yorulma dayanýmýný düþürür. Çünkü, bu
ýsýl iþlem ile, çevrimsel yükleme esnasýnda
kararlýlýk artarken, kalýcý gerilme azalýr. [6].
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Þekil 1. Farklý sýcaklýkta bilyeli dövülmüþ ve dövme iþlemi yapýlmamýþ AISI
4140 çeliðinden imal edilmiþ numuneler için S-N eðrileri [6]
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2. Deneysel Çalýþma
Deneysel çalýþmada, özellikle taþýt endüstrisinde
yaygýn olarak kullanýlan FC 0205 bakýr çeliðini (Fe
+ % 2 Cu + % 0.5 C) oluþturan tozlar esas alýnmýþtýr.
Yaðlayýcý olarak da toplam karýþým aðýrlýðýnýn %0.8
oranýnda Zn-Stearate kullanýlmýþtýr.

89,3'ne karþýlýk gelmektedir.
Þekli ve boyutlarý Þekil 2'de verilen briketler talaþlý
imalat yöntemi ile iþlenerek Þekil 3'de gösterilen
yorulma numuneleri haline getirilmiþtir. Talaþlý
imalatta CNC torna tezgahý kullanýlmýþ ve
numunelerin yüzey kalitesine özen gösterilmiþtir.

Tozlar, maksimum karýþtýrma kapasitesi 10 kg
Bilyalý dövme iþlemleri, Micropeen-Peenmatic
olan özel bir karýþtýrýcýda, 20 dev./dak süre ile 45
2000S yarý otomatik bilyalý dövme tezgahýnda
dakika karýþtýrýlmýþtýr. T/M deney numunelerinin
gerçekleþtirilmiþtir. Numunelerden bir kýsmý 20A
þekli ve boyutlarý Þekil 2'de verilmektedir. Numune
bir kýsmý da 32A Almen dövme þiddetinde bilyalý
taslaklarý tek etkili preste kalýp içinde 680 MPa
dövülmüþtür. Dövme þiddetlerine ait parametreler
basýnç altýnda
Çizelge 1'de verilmiþtir.
sýkýþtýrýlmýþtýr.
Sinterlenmemiþ
FC 0205 bakýr ilaveli çelik malzemeden
numunelerin ham
numunelerde bilyalý dövme sonrasýnda oluþturulan
yoðunluðu 6.99
kalýcý basma gerilmelerinin, uygulanan tavlama
g/cm3
olarak
ýsýl iþlemi ile ne oranda etkisinin kaldýðýnýn,
ölçülmüþtür.
araþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu nedenle deney
S i n t e r l e m e
Þekil 2. T/M Numunelerin þekli
numuneleri, bilyalý dövdükten sonra 560 oC
iþlemlerinin yarýsý
ve boyutu
sýcaklýkta 30 dakika tutulmuþlardýr.
Abar-Ýpsen atmosfer kontrollü vakum fýrýnda,
diðer yarýsý ise endotermik gaz (propan)
ortamýna sahip kontinü sinterleme fýrýnýnda
Almen Dövme Þiddeti
32A
20A
gerçekleþtirilmiþtir. Vakum sinterleme
þartlarý; 0,5 bar kýsmi vakumda, 13 oC/dak
A
Almen Þeridi Tipi
A
ýsýtma hýzýnda 1125 o C'ye çýkýlmýþ, bu
Dövme Þiddeti (mm)
0,32
0,20
sýcaklýkta 30 dak tutulmuþ ve fan ve argon
o
gazý kullanýlarak 75 C/dak soðutma hýzýnda,
Doyurma Oraný
%100
%100
gerçekleþtirilmiþtir. Konvansiyonel
Basýnç (psi), [bar]
80 [5,5]
100 [6,9]
sinterleme þartlarý ise; endotermik gaz
ortamýna sahip kontinü sinterleme fýrýnýnda
30
80
Süre (s)
1120 oC'de 30 dakika süreyle
Çelik, S110 Çelik, S230
Bilye Malzemesi ve
gerçekleþtirilmiþtir.
(0,3)
(0,6)
Çapý
(mm)
Sinterleme sonrasý yoðunluk 7,02 g/cm3
olarak bulunmuþtur. Bu deðer, numuneyi
Nozul- iþ parçasý arasý
15
15
oluþturan karýþýmýn tam yoðunluðunun %
uzaklýk (cm)
Çizelge 1. Bilyalý dövme iþleminde uygulanan iþlem parametreleri

Þekil 3. Deneylerde kullanýlan yorulma numunelerinin þekil ve boyutlarý
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Yorulma deneyleri, 380 V, 0,5 BG ve 2820
dev/dak (frekans 47 Hz) özelliklerine sahip
masa üstü dönen eðmeli ankastre kiriþ tipi
yorulma cihazýnda oda sýcaklýðýnda
yapýlmýþtýr. Deneyler, numuneler hasara
uðrayýncaya kadar kesintisiz sürdürülmüþtür.
3*106 çevrim sayýsýna kadar kýrýlma
oluþmamýþsa deneylere son verilmiþtir.
Deneylerde gerilme oraný R= -1 olarak
uygulanmýþtýr.
Makalenin devamý sonraki sayýmýzda yayýnlanacaktýr.
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3. Bulgular ve Deðerlendirme
e+%2Cu+%0,5C çeliðin, 1120 o C'de 30
dakika ile sinterlenip, 7,1 gr/cm 3
yoðunlukta, R=-1 eðmeli dönme yorulma
testlerinde, yorulma dayanýmýný 125 MPa olarak
verilmektedir [7].

F

Farklý ýsýl ve mekanik yüzey iþlemleri uygulanmýþ
TM çelik yorulma numunelerine tavlama ýsýl iþlemi
uygulama sonrasý deneylerden elde edilen sonsuz
ömür gerilme deðerleri Çizelge 2'de verilmektedir.
Herbir iþlem için yorulma deneyine son verilen
çevrim sayýlarý ve bunlara karþýlýk gelen yorulma
dayanýmý deðerleri toplu halde görülmektedir.
Yorulma deneylerinden elde edilen sonuçlardan
oluþturulan S-N eðrileri Þekil 4, Þekil 5 ve Þekil
6'da verilmiþtir.

Fe %1,5 Cu karýþýmdan elde edilmiþ numuneler
1280 oC'de, 7,1 ve 7,4 gr/cm3 yoðunlukta, 30A, 40A
ve 50A ile bilyalý dövme sonucu yorulma
dayanýmýnýn % 47 arttýðý belirtilmektedir. [8]. Fe
%2 Cu ve %0,5 C'lu karýþým 1120 oC'de,
Çizelge 2. Farklý ýsýl ve mekanik yüzey iþlemleri uygulanmýþ TM çelik yorulma numu6,9 gr/cm3 yoðunlukta numunelere
nelerine tavlama ýsýl iþlemi uygulama sonrasý yorulma deneylerinden elde edilen sonuçlar
uygulanan bilyalý dövme iþleminde ise
% 30-35 yorulma dayanýmýnda artýþ
Numuneler
S (MPa) N (devir) Kýrýlýp Kýrýlmadýðý
tespit edilmiþtir. Ayrýca, bilyalý dövme
P+Isýl Ýþlem
132
2 961 000
Kýrýlmadý
iþlem parametreleri çok iyi
P+20A+Isýl Ýþlem
179
2 602 860
Kýrýlmadý
denetlenmedikçe, maksimum ömür
artýþý saðlayan minimum dövme
V+20A+Isýl Ýþlem
179
3 129 283
Kýrýlmadý
þiddetinin kullanýlmasý gerektiði
V+32A+Isýl Ýþlem
199
3 814 558
Kýrýlmadý
vurgulanmaktadýr [1].
P+32A+Isýl Ýþlem
250
3 229 082
Kýrýlmadý
FC 0205 bakýr çeliði 7,1 gr/cm 3
yoðunlukta yorulma dayanýmý 125 MPa
nitrokarbürleme sonrasý ise 270 MPa olarak
verilmektedir [9].
Fe + % 2 Ni malzeme vakumda 1200 oC'de
sinterlemede, tam yoðunluklu (% 98) yorulma
çalýþmalarýnda, sinterleme sonrasý yorulma
dayanýmýný 200 MPa, ýsýl iþlem sonrasý ise 360
MPa, sertlik deðerini ise 40 HRC olarak
bulmuþtur [10].
T/M malzemelerin yorulma ömrünün
arttýrýlmasý, kalýcý basma gerilmelerinin ve
sertliðin arttýrýlmasýnýn sonucu saðlandýðýný,
çelik alaþýmlý T/M malzemelerin optimum
dövme þiddetinde yorulma ömrünün % 22
arttýrýldýðýný belirtmektedir [11].

Þekil 4. P+Isýl Ýþlem, P+20A+Isýl Ýþlem ve P+32A+Isýl iþlemlerine
tabi tutulmuþ TM çelik numunelerin S-N eðrileri

* Önceki sayýmýzda yayýnlanan makalenin ikinci bölümüdür. / *It is continued from back issue.
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ve Þekil 5'te verilen S-N eðrilerinin benzer
karakteristik gösterdiði dikkat çekmektedir.

Þekil 5. V+20A+Isýl Ýþlem ve V+32A+Isýl iþlemlerine tabi tutulmuþ
TM çelik numunelerin S-N eðrileri
Þekil 4'de, P+Isýl Ýþlem ile P+20A+Isýl Ýþlem
arasýnda %36, P+Isýl Ýþlem ile P+32A+Isýl Ýþlem
arasýnda %90, P+20A+Isýl Ýþlem ile P+32A+Isýl
Ýþlem arasýnda ise %40 yorulma dayanýmýnýn arttýðý
görülmektedir. Grup kendi içinde tamamen
paralellik gösterirken dövme þiddeti arttýkça kýsa
ömür bölgesinde S-N eðrisinde eðimin yükseldiði
tespit edilmiþtir. Ayrýca, bilyalý dövme sonrasý
uygulanmýþ gerilme giderme tavlamasýnýn bilyalý
dövme sonucu oluþan kalýcý basma gerilme
etkisinin kaybolmasýný gerektirirken, bilyalý dövme
þiddetine baðlý olarak yorulma sýnýrýnýn yükseldiði
görülmektedir.
Þekil 5'te, V+20A+Isýl Ýþlem ile V+32A+Isýl Ýþlem
arasýnda %11 yorulma mukavemetinin iyileþtiði
görülmektedir. S-N eðrilerinin kýsa ömürlü
bölgeleri kendi içinde tamamen paralellik
gösterirken dövme þiddeti arttýkça yorulma
dayanýmýnýn da yükseldiði görülmektedir. Þekil 4

Þekil 6'da, P+20A+Isýl Ýþlem ile V+20A+Isýl Ýþlem,
numunelerin yorulma dayanýmlarýnýn hemen
hemen ayný olmasý dikkat çekmektedir. Ancak
32A þiddetinde dövülmüþ ve daha sonra gerilme
giderme tavý uygulanmýþ numunelerin yorulma
dayanýmý deðerlerinde artýþlar elde edilmiþtir. Bu
durum dövme þiddetinin etkisini ortaya
koymaktadýr. Bunun yanýsýra P+32A+Isýl Ýþlem'in
V+32A+Isýl Ýþlem'e göre %25 daha fazla yorulma
dayanýmý verdiði belirlenmiþtir. Propan gazý ile
sinterleme iþleminin Vakumda sinterlemeye göre
daha mekanik özellikler üzerindeki etkisi daha

Þekil 7. P+32A+Isýl Ýþlem uygulanmýþ TM çelik numunenin yorulma
kýrýk görünüþü (x750)

Þekil 8. V+32A+Isýl Ýþlemuygulanmýþ TM çelik numunenin yorulma
kýrýk yüzeyi (x2000)
Þekil 6. P+20A+Isýl Ýþlem, P+32A+Isýl Ýþlem, V+20A+Isýl Ýþlem ve
V+32A+Isýl iþlemlerine tabi tutulmuþ numunelerin bir grafikte
toplanmýþ S-N eðrileri

fazla olduðunu göstermektedir. Þekil 7 ve Þekil
8'de numunelerin yorulma kýrýk yüzey görüntüleri
verilmektedir.
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Þekil 9'da, P+20A+Isýl Ýþlem numunenin daðlanmýþ
haldeki ýþýk mikroskobu görüntüsünde, bilyalý
dövülmüþ tabaka kalýnlýðý açýkça gösterilmektedir.
Dövülmüþ tabakanýn kalýnlýðýnýn 25-45 µm
mertebesinde elde edildiði belirlenmiþtir. Benzer
þekilde bilyalý dövülmüþ tabakanýn bir baþka
görünüþü verilmektedir. Özellikle TM malzemede
bilyalý dövmenin etkisi ýþýk mikroskobunda ve
elektron mikroskobu görünüþlerinde açýkça
görülebilmektedir. Bu tabakada gözenek
miktarýnda azalma, gözenek yapýsýnda deðiþim
görüldüðünden izafi yoðunluk yükselmektedir. Bu
durum S-N eðrilerinde elde edilen yorulma
dayanýmý artýþýný, uygulanan gerilme giderme
tavlamasýna raðmen, anlamlý kýlmaktadýr. TM
malzemeden makine parçalarýnýn mekanik
özellikleri gözenek miktarýna, daðýlýmýna, þekline
ve birbirlerine baðlý olmasýna çok yakýndan
baðlýdýr[1,4,7,8].

Þekil 10'da V+20A+Isýl Ýþlem uygulanmýþ
numunenin sýrasýyla daðlanmamýþ, daðlanmýþ
haldeki ve kýrýk kesiti görünüþleri verilmektedir.
Daðlanmamýþ haldeki görünüþte gözenek yapýsý
ve gözeneklerin daðýlýmý görülmektedir. Bu
görünüþlerden elde edilen bilyalý dövülmüþ tabaka
kalýnlýklarý 15-45 µm mertebesindedir. Genel
olarak dövme etkisi en fazla 50 µm
mertebesindedir. Tam yoðun parçalarda bu etki
malzemenin sertliðine, dövme þiddetine, dövme
ortamýna baðlý olarak 400 µm mertebesine kadar
çýkabilmektedir [3]. TM çelik malzeme için bu
rakam deðiþik araþtýrmacýlar tarafýndan 100-120
µm mertebesinde verilmektedir[1,2,4,8].
4. Sonuçlar
Propan gazý atmosferinde sinterlenen
numunelerin yorulma dayanýmý, vakumda
sinterlenen numunelerin yorulma dayanýmýndan
daha yüksek bulunmuþtur.
FC 0205 TM malzeme üzerine 20A
þiddetinde bilyalý dövme yapýldýðýnda 2530 µm, 32A þiddetinde dövüldüðünde ise
yaklaþýk 35-45 µm malzeme yüzeyinde
dövülmüþ bir tabaka kalýnlýðý
belirlenmiþtir.

Þekil 9. P+20A+Isýl Ýþlem uygulanmýþ TM çelik numunenin görünümü

Þekil 10. V+20A+Isýl Ýþlem uygulanmýþ TM çelik numunenin deðiþik görünüþleri
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Propan gazý atmosferinde sinterlenen ve
20A+Isýl Ýþlem yapýlan numuneler ile
vakum fýrýnýnda sinterlenen ve 20A+Isýl
Ýþlem yapýlan numunelerin yorulma
grafikleri hemen hemen ayný olduðu
belirlenmiþtir. Benzer sonuç 32A ile
dövülmüþ numunelerde çýkmamýþtýr.

SHOT PEENING

Bunda sinterleme þartlarýnýn farklýlýðý ve
numunelerin gözenek miktarlarýnýn farklýlýðýnýn
etkili olduðu deðerlendirilmektedir.
Tam yoðun malzemelerin bilyalý dövme sonrasý
malzeme yüzeyinde yoðunluk deðiþiminden daha
ziyade basma gerilme tabakasýnýn oluþmuþ olmasý
yorulma dayanýmýný arttýrmaktadýr. Bunun üzerine
uygulanacak olan gerilme giderme tavý kalýcý
basma gerilmesi profilini ortadan kaldýrmakta ve
malzemenin yorulma dayanýmý ilk haline
dönmektedir[3]. Toz metal malzemelerin gözenekli
olmalarýndan ve konvensiyonel yöntemlerle TM
parça imali sonrasý eriþilebilen izafi yoðunluk
deðerleri en fazla %90-92 mertebesinde
olabileceðinden[4,6,10] uygulanan bilyalý dövme
iþlemi, yüzeyde basma gerilmesinin yanýnda
dövülen malzeme yüzey yoðunluðunun artmasýna
da neden olmaktadýr. Bu durumda malzemeye
gerilme giderme iþlemi uygulandýðýnda basma
gerilme etkisini kaybederken, yüzey bölgesinde
izafi yoðunluðun aynen korunmaktadýr. Dolayýsýyla,
tavlama ýsýl iþlem sonrasý yüzey bölgesindeki izafi
yoðunluðun bilyalý dövme öncesi izafi yoðunluða
düþmediði için bilyalý dövme sonrasý oluþan
kalýcýbasma gerilmesi deðeri azalmýþ olsa bile
yorulma dayanýmýna olumlu etkisinin olduðu
belirlenmiþtir.
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