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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Makina Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Seminer Salonu
	Text1: Mohammad Hussain DANESH
	Text12: BAZI CAM VE PLASTİK ESASLI ŞEFFAF MALZEMELERİN KATI PARÇACIK EROZYON PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 
	Text20: Tez çalışmasında, otomotiv, havacılık uzay endüstrisi ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan tek tabakalı polikarbonat, pleksiglas ve lamine camlar gibi şeffaf malzemelerin katı parçacık erozyonu etkisi altındaki davranışları deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, katı parçacık erozyon testleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, sabit aşındırıcı parçacık çarpma hızıyla (150 m/s) ve farklı çarpma açılarında ( 20, 30, 45, 60 ve 90° ) katı parçacık erozyon testleri gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, sabit bir aşındırıcı parçacık çarpma açısında (90°) ve farklı aşındırıcı parçacık çarpma hızlarında  (75, 50 ve 190 m/s ) şeffaf malzemelerin erozyon davranışları incelenmiştir. Yapılan deneylerin neticesinde, lamine camlarda ara katman malzemesi olarak kullanılan Polivinil Butiral (PVB), camlarda oluşacak erozyon aşınmasının ilerlemesini önemli ölçüde engellemiştir. Cam,  incelenen malzemeler arasındaki en gevrek malzemedir, ancak testlerde kullanılan nominal 52 μm boyutlu alümina (Al2O3) aşındırıcı parçacıklara karşı yarı-sünek malzeme davranışı sergilemiştir. Kanopi malzemesi olarak kullanılan polikarbonat, test edilen malzemeler içinde en yüksek erozyon dayanımı performansını göstermiştir.  Polikarbonat malzemede en yüksek erozyon miktarı, düşük çarpma açılarında meydana gelmiştir. Pleksiglas malzeme sünek davranış sergilemiş ve en yüksek erozyon miktarı düşük çarpma açılarında meydana gelmiştir. Polikarbonat malzemesi farklı boyutlu silika (SiC) kum testlere tabı tutulmuştur. 
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