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SERYUM DIOKSİT İLAVESİNİN ZİRKONYUM DİOKSİTİN 
ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖZET
Diş protezi imalatı için işlenebilir blokların üretiminde kullanılan baskıya hazır İtriyum oksit (Y2O3) 
ile stabilize edilmiş ticari Zirkonyum dioksit (ZrO2) tozlarına ağırlıkça %1'e varan değişik oranlarda 
Seryum dioksit (CeO2) ilave edildikten sonra tek eksen baskı ile üretilen numuneler, 1450°C’de 2 saat 
süre ile sinterlenmiştir. Bu çalışmada, Zirkonyum’a ağırlıkça %0,5'e kadar CeO2 ilavesinin başlangıç 
tozlarından üretilen numunelere kıyasla sertlik ve kırılma tokluğunu birlikte arttırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zirkonyum dioksit, seryum dioksit, sertlik, kırılma tokluğu

ABSTRACT
Cerium dioxide (CeO2) is added in different ratios up to 1 wt.%, to commercial press ready Yttrium 
oxide (Y2O3) stabilized Zirconium dioxide (ZrO2) powders which are used in manufacturing of mac-
hinable blocks for dental applications. Samples were produced by sintering at 1450 °C for 2 hours 
after uniaxial pressing. In this study, it is determined that, addition of CeO2 up to 0.5 wt.% led to an 
increments in both the hardness and the fracture toughness in comparison to those of the samples 
manufactured from the starting powder. 
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1. GİRİŞ

Zirkonyum dioksit (ZrO2), yüksek sıcaklıklarda çalışabilme, 
korozyon ve aşınmaya dayanç, yüksek mukavemet ve kırıl-
ma tokluğu, yarı iletkenlik, ısıl ve difüzyon bariyer davranışı 
ve biyo-uyumluluk gibi ilgi çekici özellikleri sebebi ile ileri 
teknoloji mühendislik uygulamalarında daha fazla kullanım 
alanı bulmaktadır [1-4]. Oda sıcaklığında monoklinik kristal 
yapıya sahip olan ZrO2, ısıtıldığında önce tetragonal, daha 
yüksek sıcaklıklarda ise yüzey merkezli kübik kristal yapıya 
dönüşür. ZrO2 seramikler, monoklinik-tetragonel dönüşüm 
sıcaklığının altında, ön sinter işlemine tabi tutulduklarında 
talaşlı işleme teknikleri ile kolay ve hassas bir şekilde şekil-
lendirilebildiklerinden işlenebilir seramik olarak da isimlen-
dirilmektedir. Talaşlı işleme sonrası yapılan yüksek sıcaklık 
sinter işlemi ile bu seramiklere yüksek sertlik ve mukavemet 
kazandırılmaktadır [4].

ZrO2 seramikler, monolitik-tetragonal faz dönüşümünün se-
bep olacağı hacimsel değişimin önlenmesi için itriyum oksit 
(Y2O3) ve/veya magnezyum oksit (MgO) ile stabilize edil-
mektedir. Stabilize edici oksit miktarı ve cinsine göre oda 
sıcaklığında yapı, tetragonal, kübik+tetragonel veya tama-
men kübik olabilir [4- 6]. Stabilize edilmiş ZrO2'te tetrago-
nal faz, etrafındaki kübik taneler sebebi ile üretim aşamasın-
da oda sıcaklığında kararlı olan monoklinik kristal yapısına 
dönüşemez. Kullanım sırasında uygulanan gerilme etkisi ile 
oluşan bir çatlak, tetragonel tanelerin yanından veya içinden 
geçerken tetragonal-monoklinik dönüşümü gerçekleşir ve bu 
durum, çatlağın ilerlemesini güçleştirir. Dönüşüm toklaşma-
sı adı verilen bu olay, tetragonal yapıdaki ZrO2 seramiklerin 
diğer teknik seramiklerden daha yüksek kırılma tokluğu ser-
gilemesine sebep olmaktadır [2-9]. 

Literatürde Y2O3 kadar olmasa da seryum dioksidin (CeO2), 
tetragonal ZrO2'in kararlılığını artırdığına, kimyasal özellikle-
rini geliştirdiğine ve özellikle düşük konsantrasyonlarda me-
kanik özellikleri üzerinde olumlu etkide bulunduğuna deği-
nilmiştir [10-14]. Söz konusu çalışmalarda, CeO2 ilaveli ZrO2 
tozları (genellikle katı eriyik formunda) kullanılmıştır. Bu 
çalışmada ise ticari kalite baskıya hazır Y2O3 stabilize ZrO2 
tozlarına baskı öncesinde basit bir karıştırma işlemi ile CeO2 
ilave edilmiş ve CeO2 miktarına bağlı olarak (ağırlıkça %1'e 
kadar) sinter sonrası mekanik özellikler (sertlik ve kırılma 
tokluğu) incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, ortalama tane boyutu 56 µm olan baskıya hazır 
Y2O3 stabilize ZrO2 ve ortalama tane boyutu 7 µm olan CeO2 
tozları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, başlangıç tozu 
olan Y2O3 stabilize ZrO2 tozlarına ağırlıkça %0.25, 0.5 ve 1.0 
oranlarında CeO2 ilave edildikten sonra, kuru karıştırıcıda 1 
saat karıştırılarak toz karışımları hazırlanmıştır. Bu toz karı-

şımları ve başlangıç tozu, tek eksenli preste 400 MPa basınç 
uygulanarak 25,4 mm çapında, 8 mm yüksekliğinde kompak-
lanmış ve atmosferik fırında 1450°C’de 2 saat sinterlenmiştir. 
Her gruptan 5 adet numune üretilmiştir.

Sinter sonrası numunelerde; sertlik, yoğunluk ve indentasyon 
kırılma tokluğu ölçümleri yapılmış, mikroyapı incelemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Yoğunluk ölçümleri Arşimed yöntemi 
kullanılarak TS4633’e göre yapılmıştır [15]. Numunelerde 
oluşan fazların belirlenmesi için Bruker D8 Difraktometre ile 
X-ışınları difraksiyon (XRD) paternleri çekilmiştir. Ölçüm-
ler, 20-70° açılar arasında yapılmıştır. Mikroyapı inceleme-
leri için numuneler, metalografik parlatma yapıldıktan sonra, 
1375°C’de 45 dakika termal dağlanmıştır. Mikroyapı incele-
meleri, HITACHI TM 1000 masa tipi taramalı elektron mik-
roskobunda (SEM) gerçekleştirilmiştir.

Numunelere sertlik ölçümleri için 2 kg'lık batma yükü, inden-
tasyon kırılma tokluğu hesaplamaları için ise 10 kg'lık batma 
yükü 10 saniye süre ile uygulanmıştır. 2 kg'lık batma yükü 
numune yüzeylerinde oluşturulan sertlik izlerinin çevresinde 
herhangi bir çatlamaya sebep olmazken, 10 kg' lık batma yü-
künde oluşturulan sertlik izlerinin köşegenlerinde ise çatlak-
lar oluşmuştur. İndentasyon sonrasında numune yüzeylerinde 
oluşturulan sertlik izlerinin boyutları ve iz köşegenlerinde 
oluşan çatlakların uzunlukları optik mikroskop yardımıyla 
ölçülmüştür. İndentasyon kırılma tokluğu (KIC) aşağıda veri-
len Denklem 1 yardımıyla MPa √m biriminde hesaplanmıştır 
[16- 19].

               
            

 

 (Denklem 1)   

Denklemde E, elastisite modülü (GPa); H, sertlik (GPa) ve c 
ise ortalama çatlak uzunluğudur (mm). Gerek sertlik ölçüm-
leri gerekse de kırılma tokluğu hesaplamaları için her gruptan 
en az 2 numune incelenmiş ve her numunede en az beş ölçüm 
yapılmıştır.

3. DENEY SONUÇLARI VE 
DEĞERLENDİRME

Sinterlenen numunelerde yoğunluk, 5,90 ila 5,96 gr/cm3 ara-
lığında ölçülmüştür. Bu numunelerdeki bağıl yoğunluk, %97-
98 mertebesinde olup, Y2O3 stabilize ZrO2 tozlarına ağırlıkça 
%1'e kadar CeO2 ilavesi yoğunluk üzerinde kayda değer bir 
etki yapmamıştır. Bu sonuçlar, incelenen numunelerde poro-
zite oranının da aynı düzeyde olduğunu göstermektedir.

Şekil 1’de incelenen numunelerin XRD paternleri verilmiştir. 
XRD analizlerine göre ticari Y2O3 stabilize ZrO2 tozlarından 
üretilen numuneler, tetragonal kristal yapıya sahiptir. Bu toza 
CeO2 tozu ilavesi ile birlikte XRD paterninde (Zr0.98Ce0.02) O2 
piki oluşmuş ve bu faza ait pik, artan CeO2 ilavesi ile birlik-
te daha da belirginleşmiştir. Başlangıç tozundan ve bu toza 
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ağırlıkça %0,5 oranında CeO2 ilave edilen toz karışımından 
üretilmiş numunelerin mikroyapılarına ait SEM fotoğrafları 
örnek olarak Şekil 2'de verilmiştir. Başlangıç tozundan üreti-
len numunenin mikro-yapısı ile CeO2 ilaveli toz karışımların-
dan üretilen numunelerin mikroyapısı birbirine benzer olup, 
0,39-0,41 µm aralığında tane boyutuna sahiptir. İncelenen nu-
muneler, ince taneli tetragonal ZrO2 matrise sahiptir ve bu nu-

munelere CeO2 ilavesiyle matrisin tane boyutu değişmemiştir. 
Şekil 1'deki XRD paterni de göz önüne alındığında, yüksek 
büyütmeli (10.000 X) SEM çalışmalarında CeO2 ilavesi ile 
ortaya çıkan (Zr0.98Ce0.02) O2 fazı ayırt edilememiştir. 

Tablo 1'de, farklı oranlarda CeO2 içeren ticari Y2O3 stabili-
ze ZrO2'nin sertlik değerleri verilmiştir. Başlangıç tozundan 
üretilen numuneler, 1500 HV2 sertliğinde olup, CeO2 ilavesi 

ile daha da yüksek sertlik değerleri sergilemiştir. 
En yüksek sertlik değeri, 1667 HV2 olarak, ağır-
lıkça %0,50 CeO2 ilaveli numunede elde edilmiştir. 
Başlangıç sertliği referans alındığında %0,50 CeO2 
ilavesi yaklaşık olarak %10'luk bir sertlik artışı 
sağlamıştır.

Tablo 1. Ticari Y2O3 Stabilize ZrO2 Tozlarına CeO2 İlavesi ile Üreti-
len Numunelerin Ortalama Sertlik Değerleri

% CeO2 oranı Sertlik (HV2)

0 1500  ± 32

0,25 1629 ± 65

0,50 1667 ± 48

1,00 1563 ± 67

Tablo 2'de, farklı oranlarda CeO2 içeren ticari Y2O3 stabilize 
ZrO2'nin Denklem 1 kullanılarak hesaplanan kırılma tokluk 
değerleri verilmiştir. Kırılma tokluğu hesaplamalarında Tab-
lo 1'de, verilmiş olan ortalama sertlik değerleri, 10 kg yük 
uygulanarak yapılan indentasyon sonrasında batma izi köşe-
genlerinde oluşan çatlakların optik mikroskopla ölçülen or-
talama uzunlukları kullanılmıştır. Literatürde Y2O3 stabilize 
ZrO2'nin elastisite modülü 190-220 MPa alınarak belirtilmiş 
olup [9, 18, 19], bu çalışmada elastisite modülü 190 GPa alın-
mıştır. Başlangıç tozundan üretilen numunelerde kırılma tok-
luğu 4,2 MPam olarak hesaplanmıştır. Ağırlıkça %0,25 ve 
%0,50 CeO2 ilave edilen numunelerde bu değer, yaklaşık %20 
mertebesinde arttırmıştır. %1 CeO2 ilavesi ile üretilen numu-
nelerin kırılma tokluğunda ise başlangıç malzemesine göre 
%5'lik bir azalma meydana gelmiştir. Fu ve arkadaşlarının 
[10] CeO2-ZrO2 katı eriyik tozları ile yaptıkları bir çalışmada, 
yapıda, Ce0,25Zr0,75O2 oluşumuna bağlı olarak toklukta artış 
olduğu belirtilmiş ve tokluk artışı da tane boyutu küçülmesi 
ve dönüşüm toklaşması ile açıklanmıştır. Theunissen ve arka-
daşları [10] ise seryum ilavesi ile yapıda t' fazı oluşturmadığı 
sürece tokluk artışı sağlayabileceğini vurgulamışlardır. ZrO2 
seramiklere ilave edilen katkı oranına bağlı olarak miktarı ar-
tan t' fazı, tetragonal kristal yapıya sahip olup, monoklinik 
yapıya dönüşmediğinden kırılma tokluğunu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu açıklamalara göre incelenen Y2O3 stabili-
ze ticari ZrO2 tozlarından üretilen numunelerde, ağırlıkça % 
0,5'den daha fazla oranlarda artan CeO2 miktarı ile kırılma 
tokluğunun azalmasının yapıda t' fazı oluşumundan kaynak-
lanabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 2. Ticari Y2O3 Stabilize ZrO2 Tozlarına CeO2 İlavesi ile Üretilen 
Numunelerin Kırılma Tokluğu (Kc) Değerleri

% CeO2 oranı Kırılma Tokluğu (MPam)

0 4,20 ± 0,22

0,25 5,12 ± 0,23

0,50 5,00 ± 0,01

1,00 3,96 ± 0,04

Özetle, bu çalışma kapsamında yapılan sertlik ölçümleri (Tab-
lo 1) ve kırılma tokluğu hesaplamaları (Tablo 2), baskıya ha-
zır Y2O3 stabilize ZrO2 tozuna ağırlıkça %0,5'e kadar CeO2 
ilavesinin mekanik özellikleri (sertlik ve kırılma tokluğu) 
olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, dişçilik uygulamaları için ticari olarak üretil-
miş baskıya hazır Y2O3 stabilize ZrO2 tozlara ağırlıkça %1,0'a 
varan oranlarda CeO2 ilave edilmesinden sonra kuru karıştı-
rıcıda 1 saat karıştırılan tozlar, tek eksenli preste 400 MPa 
basınç altında kompaktlanmıştır. Bu kompaktlar, atmosferik 
fırında 1450°C’de 2 saat süre ile sinterlenmiştir. Esas itibari 
ile tetragonal ZrO2 kristal yapısında olan sinterlenmiş numu-
neler matrisine CeO2 ilavesi (Zr0.98Ce0.02) O2 fazı oluşumu-
nu teşvik etmiştir. CeO2 ilavesi, matris morfolojisinde ve tane 
boyutunda kayda değer bir değişime neden olmamıştır. Ağır-
lıkça %0,25 ve %0,5 CeO2 içeren toz karışımlarından üretilen 
numunelerde, başlangıç tozundan üretilen numunelere naza-
ran sertlikte %10, kırılma tokluğunda ise %20 mertebelerinde 
artış kaydedilmiştir.
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Şekil 1. İncelenen Toz Karışımlarında Üretilen Numunelerin XRD Paternleri

Şekil 2. a) Başlangıç Tozundan, b) Ağırlıkça %0,5 CeO2 İçeren 
Toz Karışımından Üretilen Numunelerin Mikroyapılarına Ait SEM 
Fotoğrafları  
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