
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

19TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Mayıs 2019 sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Rochester, N.Y.’ da yaşayan bir teknoloji yazarıdır. 
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YENİ SÜPER GÜÇLÜ, TAHTA GİBİ GÖZENEKLİ

SÜPER HAFİF METAL
New Super Strong, 
Super Light Metal 
Is Porous Like Wood1

Araştırmacıların metal tahtasının mikroskopik 
bir numunesi “metalik tahta”. Gözenekli yapısı 

yüksek direnç* ağırlık rasyosu ile tahta gibi doğal 
malzemelere daha çok benzemesini sağlıyor. 

Pensilvanya Üniversitesi
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Ekonomist E.F. Schumacher “küçük 
güzeldir” düşüncesini ortaya ata-

rak 1970’lere damgasını vurmuştur. 
Günümüzde yeni jenerasyon malze-
me mühendisleri bize “daha küçük 
daha güçlüdür” mesajını veriyor. 

Pensilvanya Üniversitesinden araştır-
macılar, Makine Mühendisliği ve Uy-
gulamalı Mekanik Bölümündeki araş-
tırmacılardan birisi olan James Pikul’ 
un “metalik tahta” olarak adlandırdığı 
malzemesi nikelden olan köpük üre-
terek bu ilkeyi kullanmıştır.      

Yeni çalışma, metal parçacıklarının 
büyük miktarda hava ihtiva etmesine 
karşın inanılmaz bir öz-direnç sağ-
layan bir matris içinde biçimlenmiş 
kompozit metal köpükler geliştiren 
Kuzey Karolina Devlet Üniversitesin-
den araştırmacı Afsaneh Rabiei’ ye 
dayanmaktadır. Bu metal köpükler 
için önerilen uygulamalar araç kasis-
lerinden çelik yeleklere kadar büyük 
bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Penn mühendisleri, malzeme içeri-
sindeki mini nikel destekleri daha da 
küçülterek ve boyutları kontrol etmek 
sureti ile metal köpük fikrini bir adım 
ileri taşımıştır. Ekip her biri yaklaşık 17 
nm çaplı birbirine yakın istifli plastik 
kürelerden köpük oluşturmuştur.

KÖPÜK-TİPİ MALZEMELER 
TEORİK MAKSİMUM DİRENCİ 
YAKALAMAYA ÇOK YAKIN

Nikeli, kalıp içerisinde elektro-tahliye 
yolu ile atmış ve daha sonra da geri-
de sadece nikel desteklerini bırakarak 
plastiği çözmüştür. Metal çok güçlü, 

iyi-organize olmuş gözenekli matris 
oluşturmuştur.

Pikul, kendiliğinden bir araya getirme 
prosesi “boyut üzerinde çok, çok ince 
nano-ölçek kontrolü yapmamızı sağ-
lıyor” demiştir. 

Burada amaç, üretmiş ve kullanmakta 
olduğumuz metallerin metal içerisin-
deki atomların bağ direncine dayalı 
teorik olarak sahip olabilecekleri di-
rencin kabaca yüzde 10’ u olmasının 
keyfini sürmektir.

Fakat yeni köpük tipi malzemeler teo-
rik maksimum direncin sağlanmasına 
çok daha yakın konumdadır.  

Penn ekibi, makro mekanik özellik-
ler ve sağlam kırılma mekaniğini test 
etmek için yeterli büyüklüğe sahip 
numune olan kenar tarafları kabaca 1 
cm ve birkaç yüz mikrometre kalınlı-
ğında bu malzemenin kare plakaları-
nı üretmiştir. Pikul’a göre, tipik olarak 
metallerde bulunan akma mukave-
metinin on katı olacak şekilde mini 
desteklerin 8-10 GPa arasında akma 
mukavemeti söz konusudur.

Mikro ölçekli köpükler güçlüdür, Pikul 
şunları kaydetmiştir; “Destek boyutu-
nu küçülttüğünüzde, metallerin teo-
rik direnç seviyesine yaklaşmasına yol 
açacak şekilde destek içerisinde de-
formasyon mekanizmasını değiştiren 
ve yüzeye doğru hareket eden bazı 
kusurlardan kurtulmuş olursunuz.”   

Malzeme, çok yüksek öz- direnç fakat 
çoğu pratik kullanımı kolaylaştıracak 
hacimsel kırılmalarla diğer süper ha-

fif malzemelerde bulunan sorunları 
ortadan kaldıran su ile mukayese 
edilebilir bir yoğunluğa sahiptir. Mal-
zemenin gözenekli yapısı belli başlı 
uygulamalarda kullanımını sağlamak-
tadır. 

Pikul, çok benzer bir malzeme kulla-
narak ve gözenekleri elektrolitle dol-
durmak sureti ile çok yüksek güç yo-
ğunluklarında piller üretmiştir. Diğer 
uygulamalar, malzemelerin esneklik 
ve direnç kombinasyonundan fayda-
lanabilen mikro-elektromekanik sis-
temleri (MEMS) gibi öğeleri içerir.    

Metalik tahta, cep telefonları gibi de-
ğerli cihazların koruma kılıfları için 
de kullanılabilir. Diğer araştırmacılar 
benzer uygulamalarda kullanım için 
grafini keşfetmiştir. Teknoloji uzman-
ları keşfedilebilecek metaller üzerinde 
yüzyıllardır edinmiş oldukların dene-
yimler karşısında Pikul, “Her malzeme 
kendi yerini bulacaktır” demiştir. Pi-
kul, kendiliğinden bağ oluşturmanın 
doğanın nesneleri inşa etme yöntemi 
olduğunu söyleyip bu gelişimi biyo-
esinlenme olarak adlandırmıştır. Ken-
diliğinden bağ oluşturma boyutlan-
dırmayı da kolaylaştırmaktadır. 

Pikul, “Bu kendiliğinden bağ oluştur-
mayı binlerce veya on binlerce veya 
milyonlarca parçacıkla gerçekleştirir-
seniz, bunu büyük ölçeklerle yapabi-
lirsiniz”  demiştir. 

Hala çok daha fazla çalışmak gerekse 
de, Pikul, rulo-rulo tipi prosesle mal-
zeme üretimini öngörmektedir.

İstiflenmiş plastik küreler (beyaz) nikel (mavi) için çerçeve oluşturur ve kesinlikle çözünür. Nikelin açık örgüsü (kafesi) 
oluştuğunda, diğer işlevsel kaplamalar (sarı) eklenebilir.   Pensilvanya Üniversitesi 


